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Úvod, přehled výchozích podkladů
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek") je vypracován ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Předmětem posudku je záměr oznamovatele ČEZ, a. s. (IČ: 45274649)
Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník
(dále jen "záměr").
Procesní a jiné podklady pro zpracování posudku jsou následující:
[1]

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. Dokumentace záměru, zpracovaná podle § 6 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4. Ing. Josef Tomášek, CSc. a kol.,
Středisko odpadů Mníšek s.r.o., prosinec 2017

[2]

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. Předložení dokumentace vlivu záměru na životní
prostředí. ČEZ, a. s., 22. 12. 2017

[3]

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. Rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí, č.j.: MZP/2018/710/20 ze dne 4. 1. 2018

[4]

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. Žádost o zpracování posudku, předání podkladů pro
zpracování posudku. Ministerstvo životního prostředí, č.j.: MZP/2018/710/532 ze dne 15. 2. 2018

[5]

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. Vyjádření k dokumentaci:
[5.1] Středočeský kraj, vyjádření ze dne 22. 1. 2018
[5.2] Ústecký kraj, vyjádření ze dne 7. 2. 2018
[5.3] Město Liběchov, vyjádření ze dne 8. 2. 2018
[5.4] Město Štětí, vyjádření ze dne 26. 1. 2018
[5.5] Město Mělník, vyjádření ze dne 1. 2. 2018
[5.6] Obec Horní Počaply, vyjádření ze dne 6. 2. 2018
[5.7] Obec Cítov, vyjádření ze dne 15. 1. 2018
[5.8] Obec Dolní Beřkovice, vyjádření ze dne 8. 2. 2018
[5.9] Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 5. 2. 2018
[5.10] Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 2. 2. 2018
[5.11] Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 25. 1. 2018
[5.12] Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, vyjádření ze dne 5. 2. 2018
[5.13] Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, vyjádření ze dne 5. 2. 2018
[5.14] Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, vyjádření ze dne 30. 1. 2018
[5.15] Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, vyjádření ze dne 6. 2. 2018
[5.16] Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší, vyjádření ze dne 24. 1. 2018
[5.17] Ministerstvo životního prostředí, Odbor energetiky a ochrany klimatu, vyjádření ze dne 17. 1. 2018
[5.18] Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů, vyjádření ze dne 22. 1. 2018
[5.19] Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Oddělení IPPC a IRZ, vyjádření ze dne 31. 1. 2018
[5.20] Hnutí DUHA, vyjádření ze dne 9. 2. 2018
[5.21] Arnika - program toxické látky a odpady, vyjádření ze dne 22. 1. 2018
[5.22] Ekozahrada pod věží, z.s., vyjádření ze dne 8. 2. 2018
[5.23] Unie pro sport a zdraví, vyjádření ze dne 6. 2. 2018
[5.24] Veřejnost Liběchov, vyjádření ze dne 6. 2. 2018
[5.25] Miroslava Holmanová, Jiří Holman, Hana Holmanová, Pavel Holman, vyjádření nedatováno (na MŽP došlo 8. 2. 2018)
[5.26] Iva Kuchařová, vyjádření nedatováno (na MŽP došlo 8. 2. 2018)
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[5.27] Jana Čížková, vyjádření nedatováno (na MŽP došlo 9. 2. 2018)
[5.28] Marie Poděbradská, vyjádření ze dne 8. 2. 2018
[5.29] Milan Rygl, vyjádření ze dne 24. 1. 2018
[5.30] PhDr. Hana Beranová, vyjádření ze dne 6. 2. 2018
[5.31] RNDr. Luboš Beran, Ph.D., vyjádření ze dne 30. 1. 2018
[5.32] RNDr. Luboš Beran, Ph.D., doplnění vyjádření ze dne 6. 2. 2018
[6]

Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dne 8. 3. 2018

[7]

Otevřený dopis ohledně zkreslených informací o dioxinech a naplňování Stockholmské úmluvy. Arnika - program Toxické látky
a odpady, 26. 2. 2018

[8]

Písemná vyjádření, předaná na veřejném projednání nebo po něm:
[8.1] Ing. František Ohem, vyjádření ze dne 6. 3. 2016
[8.2] Petice s 1276 podpisy a seznam 1015 signatářů elektronické verze (Hana Beranová, RNDr. Jindřich Petrlík,
c/o Arnika - program Toxické látky a odpady), ze dne 7. 3. 2018
[8.3] Milan Rygl, vyjádření ze dne 8. 2. 2018
[8.4] Martin Mach, vyjádření ze dne 9. 3. 2018

[9]

Žádost o údaje nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6 zákona. Ing. Petr Myná ř, 19. 3. 2018

[10] Údaje nezbytné pro zpracování posudku dle § 9 odst. 6 zákona. ČEZ, a. s., 22. 3. 2018
[11] Vlastní průzkum dotčeného území.
Všechny uvedené podklady jsou v rámci zpracování posudku vzaty v úvahu a i na jejich základě je formulován návrh stanoviska
příslušného úřadu.

-------------------Cílem předkládaného posudku je především (ve smyslu § 9 a přílohy č. 5 k zákonu):
•
•
•
•

posouzení dokumentace, technického řešení záměru a opatření, navržených k omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí,
vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci,
celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí,
návrh stanoviska příslušného úřadu.

Posudek je zpracován na základě dokumentace a všech podaných vyjádření k ní. V rámci zpracování posudku není posuzovaná
dokumentace přepracovávána ani doplňována.
Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke zpracování posudku byly
vyžádány dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, jejichž jmenný seznam
je uveden na straně 2 tohoto posudku.
Osoby, které se zúčastnily na zpracování tohoto posudku, se, a to ani dílčím způsobem, nepodílely na zpracování dokumentace.
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I.
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)
I.1.

Název záměru

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník
I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Množství energeticky využívaného odpadu o nominální kapacitě 320 000 t/rok při průměrné výhřevnosti odpadů 10 MJ/kg.
I.3.

Umístění záměru

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
I.4.

Středočeský
Mělník
Horní Počaply
Horní Počaply

Obchodní firma oznamovatele

ČEZ, a. s.
I.5.

IČ oznamovatele

45274649
I.6.

Sídlo oznamovatele

Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
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II.
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)
V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek:
•
•
•
•

úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení vlivů přesahujících státní hranice.
II.1.

Úplnost dokumentace

Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek:
• splnění formálních požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
• splnění věcných požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentace je z formálního hlediska členěna následovně:
• Vlastní dokumentace (10+171 stran)
• Přílohy dokumentace:
• Příloha 1 Mapové přílohy a situace (3 listy)
• Příloha 2 Porovnání záměru s BAT (25 stran)
• Příloha 3 Rozptylové studie:
3.1 Rozptylová studie - zařízení na energetické využití odpadu (456 stran)
3.2 Rozptylová studie - doprava směsného komunálního odpadu (154 stran)
• Příloha 4 Hlukové studie
4.1 Akustická studie - zařízení pro energetické využití odpadu (35 stran + 63 listů příloh)
4.2 Akustická studie - liniové zdroje (48 stran + 172 listů příloh)
4.3 Kontrolní měření hluku silniční dopravy (21 stran)
4.4 Kontrolní měření hluku železniční dopravy (9 stran)
• Příloha 5 Vliv na veřejné zdraví (57 stran)
• Příloha 6 Biologické posouzení (21 stran)
• Příloha 7 Vliv na krajinu (31 stran)
• Příloha 8 Vliv na klima (26 stran)
• Příloha 9 Vliv na vody (15 stran)
• Příloha 10 Dopravní model (60 stran)
• Příloha 11 Údaje o obcích v okolí a kulturní památky (16 stran)
• Příloha 12 Doplňující informace o ovzduší (4 strany)
• Příloha 13 Informace o spalovnách komunálního odpadu (15 stran)
• Příloha 14 Podklady (2 strany)
Dokumentace obsahuje všechny zákonem požadované části a přílohy. Formální náplň jednotlivých částí dokumentace i jejích příloh
odpovídá požadovanému rozsahu přílohy č. 4 k zákonu. Z formálního hlediska je tedy dokumentace úplná.
Z věcného hlediska se dokumentace věnuje všem relevantním resp. zákonem požadovaným okruhům životního prostředí. Zvláštní
pozornost je věnována rozhodujícím okruhům, tj. v daném případě zejména vlivům na ovzduší, vlivům hluku a vlivům
na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Z věcného hlediska je tedy dokumentace úplná.
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II.1. Úplnost dokumentace - závěr zpracovatele posudku:

Z formálního hlediska je dokumentace úplná.
Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části dokumentace jsou věcně zpracovány v takovém obsahu
a rozsahu, který zohledňuje významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Z věcného hlediska je tedy dokumentace
úplná.
II.2.

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace.
Pro každou část a kapitolu dokumentace je uveden komentář zpracovatele posudku, který obsahuje stanovisko zpracovatele
posudku k obsahu a úrovni zpracování. Je ověřena správnost předkládaných údajů, metody a úroveň zpracování včetně způsobu
prezentace výsledků hodnocení. V případě zjištění nedostatků je uvedeno, jak tyto nedostatky mohou ovlivnit závěry posouzení.

ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Komentář zpracovatele posudku:
Jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem.

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Kapitola je členěna do 9 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně.
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Záměr je zařazen do bodu 54. Zařízení odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou
úpravou s kapacitou od stanoveného limitu (100 t/den).
Komentář zpracovatele posudku:
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona je korektní.
Byla předložena přímo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, zjišťovací řízení tedy nebylo provedeno. Tento postup je
v souladu s § 6 odst. 5 zákona.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
V kapitole jsou uvedeny údaje o množství a výhřevnosti využívaných odpadů (kapacita) a hlavních technických parametrech
zařízení. Dále je uvedeno, že konečné řešení skladby technologie bude provedeno následně ve výběrovém řízení, jehož zadáním
bude dodržení požadavků BAT a platné legislativy.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou v pořádku. Formálně údaje zacházejí za rámec kapacitních údajů dle přílohy č. 1 k zákonu, kde je jako limitní
kapacitní parametr uvedena denní kapacita (100 t/den). Denní kapacita záměru přímo uvedena není, lze ji však dovodit z kontextu
uvedených údajů. Zároveň, jak vyplývá z údajů v dokumentaci, kapacita je stanovena pro nominální výhřevnost odpadu 10 MJ/kg.
Z této skutečnosti vyplývá, že skutečné množství energeticky využívaných odpadů, vyjádřeno hmotností, bude variabilní v závislosti
na skutečné výhřevnosti. To je zohledněno v návrhu stanoviska.
Údaj o dodržení požadavků BAT a legislativy ve výběrovém řízení uvozuje použitou obálkovou metodu hodnocení a je korektní.
B.I.3. Umístění záměru
V kapitole je uvedena územní identifikace umístění záměru včetně mapového vymezení.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní a přehledné.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Kapitola obsahuje všeobecné údaje o posuzované činnosti, výčet dalších činností a provozů v areálu EMĚ (včetně časového
harmonogramu jejich provozu) a také dalších záměrů v okolí.
Komentář zpracovatele posudku:
Charakter záměru v kapitole uveden není. Z celkového kontextu záměru a dokumentace však vyplývá, že jde o novostavbu.
Pokud jde o kumulaci vlivů, jsou uvedeny požadované relevantní údaje. Kontrolou na informačním systému EIA bylo ověřeno, že
kromě zdrojů uvedených v dokumentaci nejsou v dotčeném území připravovány jiné záměry s potenciálně významným kumulativním
vlivem.
B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních d ůvodů
vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Jsou uvedeny údaje o produkci odpadu dle POH Středočeského kraje, kapacitě dalších potenciálně využitelných zařízení ZEVO,
a požadavcích závazné části POH České republiky a platné legislativy (zákaz skládkování SKO po roce 2024). Dále je provedeno
porovnání potenciálně využitelných technologií a odůvodněno zvolené řešení.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jednoznačně deklarují záměr oznamovatele a odůvodňují zvolené umístění a variantu řešení.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Jsou uvedeny údaje o zařízení, schéma technologického řešení, popis technologie zpracování odpadu, výčet a popis hlavních
provozních souborů a stavebních objektů včetně předpokládaných demolic v prostoru umístění záměru, počty pracovních sil, popis
nejlepších dostupných technik a také závazné podmínky realizace záměru včetně požadavků na monitoring.
Dále je uvedeno, že jde o předběžné technické údaje. Výsledné řešení bude na dodavateli technologie při splnění zadaných
podmínek výběrového řízení, včetně platné legislativy a integrovaného povolení pro ZEVO Mělník.
Kapitolu doplňuje příloha 2 dokumentace, ve které je provedeno porovnání záměru s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
a s programem zlepšování kvality ovzduší v zóně Střední Čechy. Pro porovnání je použit stávající platný referenční dokument
(BREF) z července 2005. Výsledky jeho probíhající revize lze očekávat nejdříve na přelomu let 2018/2019.
Komentář zpracovatele posudku:
Popis technického a technologického řešení je pro účely posouzení vlivů na životní prostředí odpovídající a poskytující dostatečný
podklad pro navazující části dokumentace.
Použitá metoda posouzení, vycházející z obálky environmentálních parametrů záměru (tzv. obálková metoda), je pro posouzení
zcela vyhovující a přijatelná, odpovídající národní i světové praxi. Požadavek na dodržení obálkových parametrů záměru je
podmíněn v návrhu stanoviska příslušného úřadu (kapitola VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 87 tohoto posudku). To se týká také
požadavku na dodržení závazných parametrů BAT, a to včetně těch, které vstoupí v platnost v budoucím období. Z tohoto hlediska
tedy bude zaručeno dodržení všech relevantních parametrů.
B.I.7. Termín zahájení zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení 2022, uvedení do provozu 2024.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jednoznačně deklarují harmonogram přípravy záměru.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
V kapitole je uveden výčet dotčených krajů (Středočeský) a obcí (Horní Počaply, pro související dopravu i Bechlín, Hněvice, Dolní
Beřkovice, Cítov).
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek, výčet by bylo možno doplnit kontaktními údaji.

FileName:
SaveDate:

ZEVO_Melnik_pos(1).doc
18.04.2018 19:37:00

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01
Vydání: 01

Strana: 9 z 96

ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V LOKALIT Ě MĚLNÍK - ZEVO MĚLNÍK
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí
Integrované povolení (KÚ Středočeského kraje), stavební povolení (MPO, Odbor stavební úřad).
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek, uvedené údaje jsou korektní. Výčet by opět bylo možno doplnit kontaktními údaji.
B.II. Údaje o vstupech
Kapitola je členěna do 6 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně.
B.II.1. Půda
Je uveden výčet dotčených pozemků, jejich druh, využití a vlastnické vztahy. Dále jsou uvedeny předpokládané nároky na plochy,
které budou upřesněny dalším stupni PD.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje o záboru jsou korektní a poskytují odpovídající vstup pro posouzení.
B.II.2. Voda
Jsou uvedeny údaje o spotřebě vody při výstavbě a při provozu, s rozdělením na pitnou vodu, technologickou vodu a také
požadavky na zajištění požární vody. V bilancích jsou zohledněny i ostatní zařízení v lokalitě včetně jejich vývoje v čase.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní a zohledňují relevantní spolupůsobící účinky dalších zařízení.
B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Jsou uvedeny údaje o parametrech SKO dle BREF 2005 včetně porovnání se složením SKO v ČR (2009). Dále jsou uvedeny údaje
o dalších energeticky využitelných odpadech. Zároveň je uveden údaj o transportu odpadu a skladování a homogenizaci odpadu
v rámci záměru. Uveden je též údaj o stávajícím stavu nakládání s SKO ve Středočeském kraji. Dále jsou uvedeny údaje
o pomocných látkách a chemikáliích a jejich spotřebě.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní. Kapitola však obsahuje některé údaje nad požadovaný rámec (např. údaj o stávajícím způsobu
nakládání s odpady ve Středočeském kraji - nejde o vstup), to ji znepřehledňuje.
B.II.4. Energetické zdroje
Je uvedena energetická bilance záměru ZEVO, včetně vlastní spotřeby elektrické energie, základním palivu (odpad) a podpůrném
palivu. Dále je uvedena bilance paliv u ostatních spalovacích zdrojů v lokalitě EMĚ a porovnání bilance v čase.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní a přehledné.
B.II.5. Biologická rozmanitost
Je uveden popis biologické rozmanitosti území a jeho charakteru. Dále je uvedeno, že území zám ěru není vhodným prostředím pro
přirozený rozvoj biotopů, pro záměr nebudou využity plochy ovlivňující biologickou rozmanitost.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní, podstatnou skutečností je fakt, že záměr využívá plochy prakticky bez významu pro biologickou
rozmanitost.
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb)
Je proveden popis dopravní infrastruktury dotčeného území (železniční a silniční), včetně koncepčních rozvojových záměrů
a přípravy nových komunikací. Zatímco železniční infrastruktura je zcela vyhovující, silniční síť je dlouhodobě nevyhovující, a to
i z hlediska záměru ZEVO. Řešení dopravní situace je v kompetenci Středočeského kraje a jsou popsány aktuální postupy
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v přípravě komunikací. Zároveň je zvolena a popsána referenční trasa, použitá pro posouzení vlivů dopravy ZEVO na životní
prostředí v okolí dopravních tras. Dále jsou uvedeny nároky na dopravu a také popis jiné infrastruktury.
Kapitola je doplněna samostatnou přílohou 10 dokumentace - dopravní studie.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou korektní a popisují správně stav a vývoj dopravní infrastruktury. Zároveň poskytují podklad pro posouzení vlivů
navazující dopravy na životní prostředí. Zde je nutno si uvědomit, že v případě úpravy/dostavby nejde (a ani nemůže jít) o přímou
součást záměru. Jde o komunikace ve vlastnictví kraje. Příslušné analýzy referenční varianty, pokud jde o vlivy na životní prostředí
(zejména vlivy hluku a ovzduší), tedy dokladují zejména nezbytnost úpravy komunikační sítě, a tedy stanovení příslušné podmínky.
Tu dokumentace uvádí, zároveň je tato podmínka i součástí návrhu stanoviska příslušného úřadu (viz kapitola VII. (NÁVRH
STANOVISKA), strana 87 tohoto posudku).
B.III. Údaje o výstupech
Kapitola je členěna do 5 podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatně.
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Ovzduší: Jsou uvedeny obecné popisné údaje o emisích v období výstavby. Dále je proveden popis stávajících zdroj ů, výchozího
stavu před realizací ZEVO a stavu se ZEVO, a to jak pokud jde o konfiguraci a výkony, tak i údaje o emisních tocích. U stávajících
zdrojů (EMĚ I-III) se přitom vychází ze skutečných měřených hmotnostních toků za roky 2011 až 2015, budoucí zdroje jsou
uvažovány konzervativním způsobem. Další podrobné údaje jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 3 dokumentace). Dále jsou
uvedeny údaje o platných integrovaných povoleních pro EMĚ I-III a informace, že ZEVO bude podléhat integrovanému povolení.
Dále jsou uvedeny údaje o specifických emisních limitech pro spalovny odpadu dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. a informace, že
budoucí stav bude respektovat parametry nejlepších dostupných technik (v případě ZEVO v připravovaném znění - doposud
nevydáno, s předpokladem vydání na přelomu let 2018/2019) a platnou tuzemskou legislativu v době podání žádosti o integrované
povolení, včetně podmínek příslušných integrovaných povolení.
Znečištění vody: Je uvedena obecná informace, že není předpokládáno znečištění vod, popsány vznikající toky vod a údaj, že
budou respektovány legislativní předpisy včetně BAT. Dále je odkázáno na kapitolu B.III.2. Odpadní vody.
Znečištění půdy a půdního podloží: Je uvedena obecná informace, že není předpokládáno znečištění půdy ani půdního prostředí
a informace, že stávající stav je popsán v základní zprávě.
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola odpovídá požadavkům zákona. Uváděné údaje jsou přehledné, kompletní a dostatečně konzervativní a poskytují tak
odpovídající podklad pro zpracování rozptylové studie (resp. vycházejí z ní) a navazujících analýz. Stavební činnost bude řešena
všeobecnými opatřeními pro omezení emise, použitý popisný způsob je v posuzovaném případě vyhovující. Emise z navazující
dopravy nejsou přímo v této kapitole uvedeny, jsou však zřejmé z rozptylové studie (příloha 3.2) a vycházejí z intenzit dopravy
a kódu MEFA13.
Při kontrole emisí byl zjištěn rozdíl mezi údaji tabulek č. 6.15 a 7.4 rozptylové studie, jmenovitě emisí BaP. Zatímco tabulka č. 6.15
uvádí emisi 0,015 kg/rok, tabulka 7.4 uvádí 0,152 kg/rok. Protože není zřejmé, který z těchto údajů sloužil jako podklad pro
zpracování rozptylové studie, byla vyžádána informace od oznamovatele (viz příloha 2.1 tohoto posudku). Z této informace vyplývá
(viz příloha 2.2 tohoto posudku), že v údaji v tabulce 7.4 je řádová chyba (posun desetinné čárky), správná emise je 0,0152 kg/rok.
Protože však pro výpočet rozptylové studie byla použita řádově vyšší hodnota 0,152 kg/rok, výsledek imisní zátěže BaP je
nadhodnocen. S ohledem na tuto skutečnost je výsledek rozptylové studie konzervativní (na straně bezpečné). Dále bez připomínek.
Pokud jde o znečištění vody, půdy a půdního podloží, uváděné údaje mají obecný charakter. To ovšem vyplývá ze skutečnosti, že
duplikují údaje kapitoly B.III.2, kde jsou uvedeny podrobnější údaje o znečištění odpadních vod, resp. vlivové části dokumentace
(část D). Bez připomínek. V tomto případě ani není známa úvaha zákonodárce, která k této duplikaci při tvorbě přílohy č. 4 zákona
vedla.
B.III.2. Odpadní vody
Uvedeny jsou obecné údaje o produkci odpadních vod v průběhu výstavby. Dále jsou uvedeny údaje o produkci odpadních vod za
provozu, s rozdělením na současný stav a budoucí stav po realizaci ZEVO. Údaje jsou rozděleny na splaškové vody, technologické
vody (čerpání a předčištění, chemická úpravna vody, čistírna odpadních vod - odsíření, odkaliště Panský les a dešťové vody). Údaje
jsou doplněny schématy nakládání s vodami (současné, budoucí, detail ZEVO). Dále je tabulkově uvedena stávající
a předpokládaná bilance odpadních vod a emisní limity dle platného integrovaného povolení. Specificky pro ZEVO jsou uvedeny
údaje o předpokládané kvalitě a množství vypouštěného znečištění s rozdělením na splaškové vody, technologické odpadní vody
(chladicí vody z kondenzátoru turbogenerátorů, odpadní vody z čištění spalin, odluhy z kotlů a ostatní odpadní vody), srážkové vody
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(bilance množství, údaje o plochách odvodňovaných přes odlučovač lehkých kapalin), dále údaje o množství a periodicitě
srážkových vod a nakládání s nimi. V kapitole jsou také shrnuty údaje o legislativních (NV 401/2015 Sb.) a jiných (BAT) požadavcích
na kvalitu odpadních vod, ze kterých vyplývají emisní ukazatele pro posouzení vlivů na životní prostředí s tím, že emisní parametry
a monitorované ukazatele budou stanoveny v integrovaném povolení.
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola odpovídá požadavkům zákona. Uváděné údaje jsou kompletní a dostatečně konzervativní a poskytují tak odpovídající
podklad pro posouzení vlivů na životní prostředí. Formální výhradu lze mít k přehlednosti a řazení údajů.
B.III.3. Odpady
Jsou uvedeny údaje o produkci odpadů z výstavby (realizace a demolice stávajících objektů včetně bilance materiálů) a provozu
včetně způsobu nakládání s nimi. Škvára a popel z termické degradace budou ukládány na odpovídající smluvní skládku mimo
zájmovou oblast.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek, uvedené údaje jsou korektní.
B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Kapitola je dále členěna na část hluk, vibrace, záření, zápach a jiné výstupy.
Údaje o zdrojích hluku jsou rozděleny pro období realizace a provozu. Údaje pro období realizace jsou obecné, s podmínkou
dodržení imisní akustické zátěže dle NV č. 272/2011 Sb. Údaje pro provoz zahrnují výčet dominantních zdrojů hluku a jejich
akustické parametry pro hodnocení vlivů hluku, které je provedeno v příloze 4 dokumentace. Údaje jsou kalibrovány měřením
a modelem stávajícího stavu. Další údaje jsou uvedeny v hlukové studii (příloha 4 dokumentace), která obsahuje i grafické resp.
mapové vymezení zdrojů.
Ostatní faktory jsou uváděny popisným způsobem, s vyloučením významných výstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné údaje o zdrojích hluku jsou dostatečně konzervativní a poskytují tak bezpečný podklad pro hodnocení vlivů hluku.
Údaje o zdrojích vibrací, záření a zápachu jsou korektní.
B.III.5. Doplňující údaje
Je uvedeno, že se jedná o výstavbu nového zařízení ve stávajícím areálu.
Komentář zpracovatele posudku:
Obsah kapitoly odpovídá požadované náplni, bez připomínek.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V kapitole je provedena všeobecná charakteristika dotčeného území, dále je popis členěn do čtrnácti podkapitol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.I.1. Struktura a ráz krajiny
C.I.2. Geomorfologie
C.I.3. Hydrologie
C.I.4. Fauna, flóra
C.I.5. Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny
C.I.6. Významné krajinné prvky
C.I.7. Územní systém ekologické stability krajiny
C.I.8. Zvláště chráněná území
C.I.9. Ložiska nerostů
C.I.10. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
C.I.11. Území hustě zalidněná
C.I.12. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
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• C.I.13. Staré ekologické zátěže
• C.I.14. Extrémní poměry v dotčeném území
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné údaje jsou korektní. Není však zcela zřejmé, podle jakého klíče jsou údaje řazeny do kapitoly C.I a do kapitoly C.II, přičemž
v mnoha případech je zařazení sporné (proč např. údaje o fauně, flóře a ochraně přírody jsou věcně odtrženy od biologické
rozmanitosti mezi "nejvýznamnější charakteristiky") a v mnoha případech se věcná náplň dubluje (např. kulturní a historické jevy
mají údaje jak v kapitole C.I, tak i v kapitole C.II). Místy jsou obsaženy nikam nevedoucí odkazy (např. v kapitole C.I.5. (chráněná
území a druhy) je uvedeno, údaje jsou uvedeny dále v této kapitole, ovšem na straně 81 (zvláště chráněné druhy) je naopak
odkazováno na kapitolu C.I.5). Zvolené členění je tedy nepřehledné.
Obecně by v této kapitole měly být shrnuty nejvýznamnější jevy (ve vztahu k záměru tedy zejména kvalita ovzduší - zda jde/nejde
o území s překročenými limity) a přítomnost/nepřítomnost prvků ochrany jednotlivých složek životního prostředí resp. jejich
významnost. Podrobnější popisné údaje o jednotlivých složkách životního prostředí by měly být až náplní kapitoly C.II. Jde ovšem
o formální přístup zvolený zpracovatelem dokumentace, z věcného hlediska bez významných připomínek.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území ...
Kapitola je členěna do deseti podkapitol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.II.1. Ovzduší
C.II.2. Voda
C.II.3. Půda
C.II.4. Přírodní zdroje
C.II.5. Biologická rozmanitost
C.II.6. Klima
C.II.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
C.II.8. Hmotný majetek
C.II.9. Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
(nečíslováno) Ostatní charakteristiky životního prostředí

Komentář zpracovatele posudku:
S výhradou, uvedenou výše u kapitoly C.I., jsou údaje z formálního hlediska v pořádku. Věcná náplň je hodnocena dále po
jednotlivých podkapitolách.
C.II.1. Ovzduší
Údaje o kvalitě ovzduší vycházejí z údajů ČHMÚ, a to pětiletých klouzavých průměrů 2011-2015 a 2012-2016. Pro položky
s překročením imisního limitu (BaP a denní koncentrace PM 10) jsou dále dokladovány údaje kilometrových čtverců ČHMÚ graficky
pro širší území. Dále je popsáno umístění nejbližších měřicích stanic kvality ovzduší.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje jsou v pořádku a představují relevantní zdroj o kvalitě ovzduší v dotčeném území.
C.II.2. Voda
Pokud jde o kvalitu povrchových vod, v kapitole jsou uvedeny o kvalitě odebírané říční vody (odkaz na kapitolu B.II.2) a údaje
z monitorování Povodí Labe pro profil Liběchov za roky 2014-2016. Dále jsou dokladovány údaje o průtocích v Labi (profil Mělník)
z podkladu Povodí Labe. Graficky jsou prezentovány údaje záplavových územích. Vodní plochy v širším území jsou prezentovány
jednoduchým popisným způsobem.
Pokud jde o podzemní vody, je uveden hydrogeologický rajon, graficky jsou vymezeny PHO vodního zdroje Želízy, významné
odběry podzemních a povrchových vod a také významné výpusti odpadních vod do vod povrchových.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek, obsah a rozsah kapitoly odpovídá požadovanému obsahu.
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C.II.3. Půda
V kapitole je proveden popis půdotvorného substrátu labské terasy, dále informace, že záměr bude realizován v průmyslovém areálu
a popis zemědělských pozemků v okolí (BPEJ). Kapitola obsahuje i statistiky výměry jednotlivých druhů pozemků pro okres Mělník
a zastoupení porostních ploch lesních pozemků pro okres Mělník.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek, obsah a rozsah kapitoly odpovídá požadovanému obsahu či je spíše (s ohledem na umístění záměru) podrobnější.
C.II.4. Přírodní zdroje
Jsou popsány geologické podmínky, hydrogeologické poměry, surovinové zdroje (s odkazem na kapitolu C.I.9.), stará důlní díla,
svahové nestability, významné geologické lokality, geologické zajímavosti a seismicita.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek, obsah a rozsah kapitoly odpovídá požadovanému obsahu či je spíše (s ohledem na umístění záměru) podrobnější.
C.II.5. Biologická rozmanitost
V kapitole jsou uvedeny základní biogeografické údaje a je komentována nejbližší EVL Labe Liběchov a její předměty ochrany. Dále
jsou uvedeny výsledky dřívějšího biologického průzkumu areálu EMĚ z roku 2016 a aktuálního biologického průzkumu v souvislosti
se záměrem z roku 2017. Ten je i doložen v příloze 6 dokumentace. Jsou komentovány výsledky zoologického průzkumu
a botanického průzkumu s výsledkem, že z hlediska biologické rozmanitosti je areál EMĚ ochuzen o přirozený výskyt druhů rostlin
a živočichů, okolí je potom srovnatelné se středními atributy biologické rozmanitosti v ČR. Dále je komentována prostupnost území.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné údaje jsou z hlediska bioty komplexní a ozřejmují malou biologickou významnost lokality umístění záměru.
C.II.6. Klima
V kapitole jsou popsány klimatické charakteristiky platné pro území záměru dle Quitta a podle atlasu podnebí ČR. Zároveň je
v kapitole dokladována rychlostní a stabilitní větrná růžice, použitá pro zpracování rozptylové studie (příloha 3 dokumentace). Dále
jsou v kapitole komentovány dopady spojené se změnou klimatu (dle zprávy Změna klimatu a zranitelnost v Evropě 2016)
a zranitelnost území vůči projevům změny klimatu (dle Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 2017).
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
C.II.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V kapitole jsou uvedeny základní zdravotně-statistické údaje pro Středočeský kraj a pro ČR. Údaje o hustotě zalidnění jsou uvedeny
v kapitole C.I.11, další údaje o obcích jsou uvedeny v příloze 11 dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jde o velmi obecné údaje, zaměřené na velké skupiny obyvatel, resp. celou ČR. Slouží tedy pro všeobecnou orientaci. Dále bez
připomínek.
C.II.8. Hmotný majetek
Je uvedeno, že záměr bude realizován v areálu EMĚ, bez zásahu do pozemků jiných vlastníků.
Komentář zpracovatele posudku:
Popis odpovídá skutečnému stavu, bez připomínek.
C.II.9. Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Je doložen letecký snímek území z roku 1954, dále je proveden výčet evidovaných UAN.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez významných připomínek. Součástí kapitoly mohlo být i uvedení architektonických/historických památek, resp. vyloučení jejich
výskytu v lokalitě záměru (areálu EMĚ).
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(nečíslováno) Ostatní charakteristiky životního prost ředí
Jsou popsány tyto charakteristiky - hluk, doprava, technické údaje (ochranná pásma) a územn ě-plánovací údaje.
Komentář zpracovatele posudku:
Jde o jednoduchý doplňující popis, bez připomínek.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení ...
Údaje z předchozích kapitol jsou shrnuty z hlediska celkové únosnosti zatížení území a odhad vývoje zatížení území bez realizace
záměru. Dále je proveden popis elektrárenského komplexu EMĚ a jeho vývoje. Závěrem kapitoly je uvedeno, že realizací záměru
v rámci koncepce EMĚ (útlumu výroby) dojde ke snížení zatížení složek životního prostředí z EMĚ (zejména ovzduší a vody) a tedy
k obecnému zlepšení stavu životního prostředí. Nerealizace záměru potom znamená zachování stavu dle záměru "Nový zdroj fluidní
kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník" s dopady na složky životního prostředí, zejména na kvalitu ovzduší odpovídající tomuto
stavu.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje by měly představovat shrnující strategický pohled na stav a vývoj životního prostředí dotčeného území. To je věcně naplněno,
bez připomínek.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti p ředpokládaných (...) vlivů záměru
Kapitola je členěna do 9 podkapitol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

Komentář zpracovatele posudku:
Zvolený výčet kapitol představuje odpovídající popis složek životního prostředí. Pro rozhodující oblasti (ovzduší, hluk, veřejné zdraví,
biologie, krajina, klima, vody) jsou k dokumentaci přiloženy samostatné studie. Tyto studie jsou v tomto posudku
posouzeny/komentovány v rámci odpovídajících kapitol dokumentace.
Jednotlivé podkapitoly posuzujeme níže samostatně.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V dokumentaci jsou mapově vymezeny nejbližší obytné objekty včetně uvedení jejich vzdálenosti od areálu EMĚ a také od záměru
ZEVO. Dále jsou uvedeny obecné metodické údaje o problematice hodnocení vlivů na veřejné zdraví, a to jak v pracovním prostředí
(ovzduší, hluk, vibrace), tak v životním prostředí (ovzduší, hluk, rizikové látky, znečištění vody a půdy a také havarijní stavy).
Podmínky ochrany zdraví v pracovním prostředí (ovzduší, hluk, vibrace) jsou řešeny uvedením příslušných legislativních limitů se
závěrečným doporučením na jejich ověření při uvedení záměru ZEVO do provozu dle příslušného požadavku orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Ochrana zdraví v životním prostředí vychází z rozptylové studie (příloha 3 dokumentace) a akustické studie (příloha 4
dokumentace), které slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví (příloha 5 dokumentace), zpracované
držitelkou autorizace pro tato hodnocení. Z hodnocení vyplývá, že vlivy záměru jako takového nepředstavují zdravotní riziko, a to ani
z hlediska ovzduší (resp. jednotlivé hodnocené škodliviny), ani z hlediska hluku. V případě silniční a železniční dopravy (orientační
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hodnocení) vyplývá, že jsou překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku, a to jak za stávajícího stavu, tak
i ve výhledovém stavu po zprovoznění ZEVO, včetně zahrnutí nových komunikací dle dopravní studie.
Sociální a ekonomické důsledky nejsou očekávány, faktory pohody nejsou, až na možné ojedinělé případy při najíždění provozu,
resp. zkouškách, narušeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracované posouzení vlivu na veřejné zdraví je velmi podrobné a je metodicky založeno na mezinárodně uznávaném a užívaném
postupu HRA (Health Risk Assessment). Zaměřeno je na všechny potenciálně nepříznivé vlivy záměru, tj. s ohledem na charakter
záměru zejména znečišťování ovzduší a hluk. Hodnocení je provedeno jednak pro stávající stav, jednak pro stav výhledový po
realizaci záměru. Pro hodnocení jsou vybrány všechny relevantní škodliviny.
Provedené hodnocení je metodicky i věcně odpovídající, s využitím relevantních literárních podkladů, uvedené závěry o zdravotně
nevýznamném ovlivnění obyvatel v blízkém okolí zařízení (provoz technologie ZEVO ve spolupůsobícím účinku s ostatními
zařízeními resp. pozadí) jsou odpovídající. Stejně tak odpovídající jsou závěry o překračování jednotlivých prahových hodnot
v případě silniční dopravy.
Problematika pracovního prostředí potom zachází za rámec posouzení vlivů na životní prostředí, v dokumentaci je tedy uvedena nad
údaje požadované zákonem EIA.
Komentář k sociálním a ekonomickým vlivům a faktorům pohody je odpovídající, bez připomínek.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší jsou hodnoceny postupy dle metodiky SYMOS´97. Výsledky jsou podrobně uvedeny v rozptylové studii (příloha 3
dokumentace, resp. 3.1 pro vlastní záměr a 3.2 pro navazující dopravu) a v dokumentaci samotné.
Výsledky pro vlastní záměr jsou prezentovány jednak plošně (pole koncentrací), jednak pro územní celky (9 okresů, 4 CHKO, 29
sídelních útvarů) a referenční body v blízkosti EMĚ (32 bodů). Rozptylová studie uvádí dvě úrovně imisních příspěvků:
• stav A (současnost), zahrnující dosavadní provoz EMĚ I + EMĚ II + EMĚ III v letech 2011 až 2015,
• stav D (se záměrem), zahrnující ZEVO a současně nový fluidní kotel, EMĚ I v základním zatížení a nová plynová kotelna
v režimu záložního a špičkovacího zdroje.
Současně je uvedena imisní situace dle ČHMÚ 2011-2015.
Pro oba stavy jsou hodnoceny imisní příspěvky znečišťujících látek ze spalovacích procesů dle zákona o ovzduší (PM10, PM2,5, SO2,
NO2, NOx, CO, As, Cd, Ni, Pb a BaP) a dále další znečišťující látky, které bývají obvykle předmětem jednorázových emisních měření
a předpokládaného sledování emisních limitů (Hg, NH3, TOC, HCl, HF, Tl, Sb, Cr, Co, Mn, V, PCB a PCCD/F).
Výsledky pro navazující dopravu jsou prezentovány jednak plošně (pole koncentrací), jednak pro obce v okolí (19 obcí) a referenční
body (27 bodů). Rozptylová studie uvádí čtyři úrovně imisních příspěvků:
• stav A (současnost), zahrnující intenzity vozidel dle dat odhadu počtu vozidel roku 2016 - stávající silniční dopravní síť,
• stav B0 (bez záměru), zahrnující odhad provozu v roce 2024 bez provozu nákladních vozidel se související dopravou pro ZEVO,
stav roku 2024 je odhadnutý pouze z meziroční změny skladby a počtu vozidel na nové silniční dopravní síti,
• stav B (se záměrem), zahrnující odhad provozu od roku 2024 (ZEVO standardní provoz) se související dopravou sm ěsného
komunálního odpadu nákladními automobily výhradně po nové silniční dopravní síti,
• stav C (se záměrem), zahrnující odhad provozu od roku 2024 (ZEVO standardní provoz) s kombinovanou dopravou sm ěsného
komunálního odpadu (nákladní automobily a železnice) po nové silniční dopravní síti.
Současně je uvedena imisní situace dle ČHMÚ 2011-2015.
Jedná se o orientační posouzení, jak může silniční doprava v cílovém stavu ovlivnit kvalitu ovzduší, přičemž skutečný vliv bude
záviset na konečném řešení dopravní situace jejím vlastníkem (Středočeský kraj).
Pro všechny stavy jsou hodnoceny imisní příspěvky znečišťujících látek ze spalovacích procesů dle zákona o ovzduší (PM10, PM2,5,
SO2, NO2, NOx, CO, benzen a BaP).
Pokud jde o vlivy na klima, ty jsou hodnoceny v příloze 8 dokumentace, zahrnující popis klimatických charakteristik území
a hodnotící jednak lokální klimatické efekty, tak efekty z hlediska produkce skleníkových plynů včetně opatření na zmírňování změny
klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. Je dokladováno, že záměr povede ke snížení emisí skleníkových plynů jak na území
záměru, tak v širším regionu v důsledku ukončení resp. omezení provozu skládek. Pokud jde o adaptaci na klimatické změny, je
uvedeno, že v časovém horizontu provozu záměru nejsou očekávány změny klimatu, které by bylo nutno nad rámec standardních
opatření zahrnout do projektového řešení.
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Komentář zpracovatele posudku:
Výpočet je proveden všeobecně užívanou metodikou SYMOS´97, příslušně aktualizovanou. Jako podklad je použita stabilitní větrná
růžice, zpracovaná pro lokalitu záměru z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Pro konfiguraci terénu jsou využity
kartografické podklady ArcData Praha. Bez připomínek. Součástí hodnocení je obecný popis metodiky výpočtu, umístění záměru,
popis technologického a stavebního řešení, definice parametrů zdrojů (technologické a dopravní zdroje), definice/umístění
referenčních bodů a jednotlivých výpočtů. Tyto části jsou metodicky i věcně v pořádku.
Definice relevantních znečišťujících látek, použitých pro hodnocení, je odpovídající. Při zpracování posudku byla zjištěna
nesrovnalost v emisní koncentraci BaP ze ZEVO (rozdíl mezi tabulkami 6.15 a 7.4 rozptylové studie, kde v tabulce 6.15 je uvád ěno
0,015 μg/m3, v tabulce 7.4 je uváděno 0,152 μg/m3, vždy pro dvě linky). Dotazem na oznamovatele [9], resp. zpracovatele rozptylové
studie, byla tato skutečnost ověřena s tím, že došlo k chybě v přepisu (posunutí desetinné čárky) a takto řádově zvýšená hodnota
emisí BaP v tabulce 7.4 byla dále použita pro vlastní modelování a následné hodnocení imisních příspěvků k úrovni znečištění
ovzduší a imisnímu limitu [10]. Při uvažování správné hodnoty ročních emisí BaP ze zdroje ZEVO tak dojde ke snížení emisního
příspěvku celku zdrojů posuzovaných v roce 2024 a tím i k pozitivnímu promítnutí na hodnotě výsledného podílu těchto zdrojů EMĚ
na úrovni znečišťování ovzduší a imisním limitu, kdy v případě všech posuzovaných oblastí v okolí EMĚ je vypočten nižší podíl
příspěvku zdrojů v cílové variantě D oproti stávajícímu stavu (období 2011 - 2015) označovaném jako varianta A. Konkrétně dojde
ke snížení podílu příspěvku areálu EMĚ na hodnotě imisního limitu v hodnoceném objektu "Malá oblast" o 0,0033 %, nikoli k jeho
navýšení o 0,004 % oproti původnímu stavu. Tato chyba je dále přenesena do dokumentace EIA, která je tak taktéž na straně
bezpečné (posouzena varianta s vyšší emisní produkcí) a nevyžaduje tedy přepracování. Je však na místě zmínit, že právě
v ukazateli BaP bude emisní příspěvek po realizaci nové koncepce proti stavu 2011-2015 snížen. Jde ovšem o hodnoty vyjádřené
v jednotkách pikogramu, což znamená, že rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou vypočteny v hodnotách, které jsou v reálné
situaci prakticky neměřitelné.
Pozaďová kvalita ovzduší je odvozena z pětiletých klouzavých koncentrací, vyhodnocených a publikovaných ČHMÚ (2011-2015).
Jde o odpovídající zdroj údajů. Po zpracování rozptylové studie byly ČHMÚ vydány údaje pro roky 2012-2016, které tak nemohly být
ve výpočtu zohledněny. Dokumentace však dokladuje, že hodnoty se významně neliší (obecně došlo spíše ke snížení).
Jak vyplývá z uvedených údajů, použité metodické postupy a výsledky jsou odpovídající a dostatečně konzervativní, zjištěné
odchylky jsou na straně bezpečné. Rozptylová studie je velmi podrobná a v mnoha ohledech nadstandardní, tuto skutečnost je třeba
zvlášť zmínit.
Vlivy na klima jsou hodnoceny odpovídajícím způsobem v souladu s aktuálními postupy mitigačních a adaptačních klimatických
opatření.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální nebo biologické charakteristiky
V kapitole jsou uvedeny a komentovány výsledky akustické studie (příloha 4 dokumentace, resp. 4.1 pro areál EMĚ, 4.2 pro liniovou
dopravu, 4.3 měření hluku silniční dopravy a 4.4 měření hluku železniční dopravy). Dokladovány jsou měřicí/výpočtové body, použité
pro hodnocení a jejich vztah k areálu EMĚ.
Pro hluk z areálu EMĚ je hodnocen stávající stav bez realizace záměru (nulová varianta) a dále budoucí stav s provozem záměru po
roce 2024, přičemž jsou rozlišeny varianty dopravy na výhradně silniční dopravu a na kombinovanou silniční a železniční dopravu.
Výsledky jsou porovnány s hygienickými limity dle NV 272/2011 Sb., v platném znění, a je dokladováno dodržení limitu. Zároveň je
dokladována změna akustické situace v jednotlivých měřicích/výpočtových bodech.
Dále je posouzen hluk silniční a železniční dopravy, a to jak pro stávající stav komunikační sítě, tak pro výhledový stav komunikační
sítě v různých variantách dopravy. Výsledky dokladují, že hygienické limity pro hluk z dopravy jsou v obcích za stávajícího stavu
překračovány (s výjimkou osady Podvlčí - slepá komunikace). Po realizaci nových dopravních spojení potom dojde k poklesu
(i významnějšímu), ani v těchto případech však nebudou limity dodrženy. V případě železniční dopravy jsou limity většinově
dodrženy (s výjimkou bodů v blízkém okolí hlavního železničního koridoru), realizace záměru potom nevede ke změně akustické
situace, a pokud ano, potom spíše k akusticky nevýznamnému zlepšení.
Údaje jsou doplněny měřením hluku silniční i železniční dopravy.
Vlivy vibrací a rušivých jevů nejsou očekávány, jiné fyzikální a biologické účinky nejsou známy.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy hluku jsou hodnoceny standardními postupy, z metodického hlediska bez připomínek.
Výsledky dokladují skutečnost, že hlukové vlivy vlastního záměru ve spolupůsobícím účinku celého areálu EMĚ splní hlukové limity,
a to s významnější rezervou. Tuto skutečnost je možno mít za ověřenou.
Pokud jde o hluk navazující dopravy, výsledky dokladují obecně platnou skutečnost, že v blízkém okolí dopravních komunikací (tedy
v obcích), a to prakticky bez ohledu na intenzitu dopravy, jsou hygienické limity překračovány. I tato skutečnost je ověřena. Dostupná
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škála opatření je přitom omezená a dokumentace ji správně uvádí. V daném prostoru je historicky nevyhovující dopravní
infrastruktura, z tohoto důvodu jsou v podmínkách návrhu stanoviska uvedena opatření k jejímu zlepšení. To povede i ke zlepšení
dopravně-hlukové situace v obcích, ani v tomto případě však nelze očekávat, že bude dopravně-hlukové problematika komplexně
vyřešena. Problematika úprav komunikací musí být řešena jejich vlastníkem/správcem (tedy Středočeským krajem).
Vlivy vibrací a dalších faktorů jsou vyhodnoceny správně.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Je uvedeno, že způsob odvodňování se záměrem nemění, stejně tak se významně nemění spotřeba podzemní vody pro pitné účely
ani produkce splaškových vod. Spotřeba povrchové vody se sníží na cca 30,8 % výchozího stavu, nároky ZEVO přitom tvoří cca
9,2 % spotřeby, přičemž se jedná o již odebranou povrchovou vodu pro EMĚ I. Produkce odpadních vod se sníží na cca 30,8 %
výchozího stavu. Zároveň se snížením produkce odpadních vod se bude snižovat i množství vypouštěného znečištění. Dále jsou
dokladovány údaje o změně sledovaných ukazatelů mezi odebíranou a vypouštěnou vodou, z hlediska kvality vypouštěných vod se
nepředpokládá v provozu komplexu EMĚ (včetně ZEVO) významné změna, způsob nakládání s odpadními vodami se obecně
nemění. Z důvodu snížení spotřeby povrchové vody a obdobnému snížení vypouštění odpadních vod (cca 30,8 %) tak dojde
i k analogickému významnému snížení množství vypouštěných znečišťujících látek. Dále jsou uvedeny údaje o koncentraci
a hmotnostním toku vypouštěné odpadní vody z ČOV ZEVO, zároveň jsou uvedeny údaje o hmotnostním toku potenciálně
kontaminované srážkové vody. Tabulkově jsou dokladovány požadavky na kvalitu povrchových vod dle NV č. 401/2015 Sb. a údaje
o kvalitě čerpané vody pro EMĚ a monitoringu Povodí Labe v profilu Liběchov (jako průměr za roky 2014-2016). Z bilance
vypouštěného množství je dále stanoven příspěvek ke kvalitě vody v recipientu (Labe) jako rozdíl mezi výchozím a výhledovým
stavem. Současně je porovnáno znečištění odebíraných a vypouštěných vod v budoucím stavu, přičemž v případě nárůstu je
komentován důvod. Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze 9 dokumentace. Vliv z hlediska odběru povrchových vod je závěrem
vyhodnocen jako významný, pozitivní a dlouhodobý, vliv z hlediska vypouštění odpadních vod, včetně znečištění, je vyhodnocen
jako málo významný, akceptovatelný a dlouhodobý.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje a závěry jsou korektní, bez připomínek.
D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nevyvolává nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků sloužících ochraně lesa. Záměr bude realizován ve
stávajícím areálu EMĚ. Vliv žádný významný, dlouhodobý
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený závěr je korektní.
D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Záměr nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje v zájmovém území. Vliv dlouhodobý. Záměrem není ovlivněna možnost
případného využívání evidovaných ložisek nevyhrazených nerostů v blízkosti EMĚ.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený závěr je korektní.
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Jsou dokladovány výsledky přírodovědného průzkumu (příloha 6 dokumentace) se závěrem, že lokalita záměru není z biologického
hlediska významná, jedná se o velmi ochuzený potravní biotop pro bezobratlé živočichy a ptáky. Nebyly zjištěny žádné druhy, které
by byly v kolizi s dalším rozvojem elektrárny. Zjištěné zvláště chráněné druhy nejsou na zájmovou lokalitu vázány, ani zde nehnízdí.
Pro zachování a rozvoj biodiverzity je klíčová plocha, která je tvořena vodním tokem Labe, jeho korytem, oběma břehy a břehovými
porosty a okolním lesem. Celá tato plocha slouží jako funkční ÚSES, kde aktivně probíhá migrace bioty podél koridoru řeky Labe.
Zejména zde byl zaznamenán výskyt chráněných druhů a je na ni vázán i předmět ochrany EVL Liběchov - hořavka duhová. Pro
eliminaci případného negativního vlivu na stávající biotu jsou navržena tato opatření:
• Před zahájením stavby stále obnovovat rané sukcesní stadium, tedy ponechávat plochu stále bez vegetace.
• Během stavby dle potřeby zajistit biologický dozor k eliminaci negativních vlivů na stávající biotu.
Vlastní průmyslový areál EMĚ nevytváří podmínky pro přirozený rozvoj biotopů, koncepcí provozu komplexu EMĚ (včetně ZEVO) je
založena na útlumu výroby elektrické energie, v této souvislosti bude podstatně nižší zatížení ovzduší zdroji z EMĚ, včetně vlivu na
množství odebíraných povrchových vod a vypouštěných ve vztahu k toku vodoteče Labe. Vliv na ekosystémy je tedy pozitivní a
dlouhodobý. Vliv na lokality Natura je vyloučen orgánem ochrany přírody. Záměr nemění prostupnost území. Záměr bude realizován
ve stávajícím areálu EMĚ, území není vhodným prostředím pro přirozený rozvoj biotopů (ojedinělý výskyt chráněných druhů flóry
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a fauny však nelze zcela vyloučit), nebudou tedy využívány plochy významně ovlivňující biologickou rozmanitost území. Z hlediska
biologické rozmanitosti v blízkosti EMĚ je významná EVL Labe Liběchov, odběry vod i vypouštění vod je a bude realizováno pod
touto EVL, bez možnosti ovlivnění. Dále je hodnocen vztah k relevantním cílům Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do
roku 2020 a jsou navržena příslušná podpůrná opatření. Závěrem je uvedeno, že vliv záměru na biologickou rozmanitost v širším
okolí EMĚ je pozitivní, dlouhodobý.
Komentář zpracovatele posudku:
Způsoby hodnocení jsou odpovídající, uvedený závěr je korektní.
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Posouzení na krajinný ráz je doloženo v příloze 7 dokumentace. Záměr se nachází v elektrárenské lokalitě, kdy dojde k určitým
změnám v objemu, proporcích a uspořádání hmot, mírně změní pohledově charakter obrazu stávajícího areálu v krajině, avšak
nezmění jeho celkový výraz a charakter. Záměr mírně zvýrazní vizuální obraz elektrárenského komplexu, avšak vzhledem ke
stávajícímu měřítku celého areálu, ne neúnosně. Ke zmírnění vlivu navrhuje hodnotitel volit vhodný nenápadný barevný povrchový
vzhled jednotlivých objektů tak, aby transparentně „nevystupovaly“ v celkovém obrazu tohoto areálu. Je navrženo vydat souhlasné
stanovisko ve smyslu ustanovení §12, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Po zprovoznění záměru jsou dále
předpokládána demolice nepotřebných objektů, odstavených částí EMĚ z provozu. Po jejich realizaci se celkový vliv areálu EMĚ na
krajinný ráz významně sníží.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený závěr je korektní.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Záměrem bude ovlivněn pouze majetek oznamovatele. Záměr nemá vliv na kulturní památky, kulturní dědictví, archeologické
památky v okolí.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený závěr je korektní.
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách
a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
V kapitole je proveden výčet možných havárií a nestandardních stavů (vznik požáru v bunkru na skladování komunálního odpadu,
havárie spalovacího zařízení, nouzový stav v pračce spalin, únik skladovaných chemikálií, únik chemikálií při stáčení z autocisterny,
požár v zařízení) včetně charakteristiky rizika a příslušných opatření. Dopady na okolí jsou charakterizovány jako lokálního rázu,
v případě nouzového odstavení technologického zařízení v režimu dojetí je třeba uvažovat emisi nevyčištěných nebo jen částečně
vyčištěných kouřových plynů do atmosféry po nezbytnou dobu k odstávce zařízení (max. 2 hodiny). Dále jsou uvedeny požadavky
zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, s tím, že v zařízení ZEVO nelze vyloučit používání látek dle přílohy č. 1
zákona. Zároveň je uvedeno, že budou respektovány požadavky zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, a údaj, že součástí
provozních předpisů bude i interní předpis pro prevenci, organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít
závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti.
Dále je proveden výčet preventivních opatření a také přehled opatření k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
problematice zajištění požární ochrany a ochraně před vnějšími vlivy.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou odpovídající. Zajištění bezpečnosti provozu je zejména záležitostí dodržení příslušných citovaných zákonných
ustanovení, přičemž při jejich dodržení jsou rizika pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí akceptovatelná.
D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich
vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
V kapitole jsou jednotlivé vlivy záměru seřazeny podle jejich významu (od nejvýznamnějšího po nejméně významný) a jsou
ohodnoceny a komentovány. Dále je uvedeno, že záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nemá přeshraniční vlivy.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaje představují shrnující charakteristiku identifikovaných environmentálních vlivů. Bez významných připomínek.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ...
Kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly:
D.IV.1. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
D.IV.2. Předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
V první kapitole jsou definována opatření s rozdělením na územně plánovací opatření, technická opatření (pro fázi přípravy,
realizace (výstavby), provozu, ukončení provozu, monitoring a popis kompenzací (s ohledem na snížení vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí se kompenzační opatření nenavrhují). Ve druhé kapitole jsou opatření podrobněji komentována a odůvodněna.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená opatření odpovídají charakteru záměru, umístění záměru a jeho vlivům. Uvedená opatření jsou zohledněna v návrhu
stanoviska příslušného úřadu (strana 87 tohoto posudku), přičemž jsou zohledněna i vyjádření dalších subjektů k dokumentaci a
další skutečnosti, zjištěné v průběhu zpracování posudku.
Další komentář k této části je, v souladu s osnovou přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, proveden v kapitole IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), strana 24 tohoto posudku.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích p ředpokladů při hodnocení vlivů
Kompletní výčet podkladů pro zpracování dokumentace je uveden v příloze 14 dokumentace. Dále je uvedeno, že hodnocení bylo
provedeno na základě podkladů oznamovatele, poznatků o regionu z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele
dokumentace. Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů, v některých případech odborných odhadů. Pro vlivy na
ovzduší byl využit kód SYMOS 97, pro vlivy na akustickou situaci kód LimA-Predictor V9.11. Dále jsou uvedeny údaje o identifikaci
výchozího stavu a způsobu predikce budoucího stavu v porovnání s výchozím stavem. K hodnocení jsou dále použity platné
legislativní předpisy, a to včetně prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví
závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací
zařízení, dále referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů, červenec 2005.
Komentář zpracovatele posudku:
V pořádku, bez připomínek.
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatk ů nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly
při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Je uvedeno, že dokumentace byla zpracována na základě stávající projektové přípravy záměru, konzultací s investorem, odbornými
firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Předkládaná dokumentace byla vyhotovena v období přípravy zadání do
výběrového řízení na dodavatele staveb. Konečné technické řešení je věcí dodavatele stavby při splnění všech zadávacích
podmínek. Je však třeba konstatovat, že navrhované ZEVO Mělník v EMĚ je po technické stránce dostatečně známo včetně
legislativních požadavků na něj kladených. To umožňuje predikovat jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Ve vlastním
řešení se mohou objevit dílčí změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na
životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Podstatnou skutečností je, že jsou k dispozici veškeré environmentální parametry zařízení, které budou při přípravě
a provozu záměru aplikovány a kontrolovány. Dle názoru zpracovatele tohoto posudku je tedy pro hodnocení zám ěru dostatek
vstupních (technických) a odborných (hodnotících) informací tak, aby mohl být podložen ě formulován návrh stanoviska.

FileName:
SaveDate:

ZEVO_Melnik_pos(1).doc
18.04.2018 19:37:00

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01
Vydání: 01

Strana: 20 z 96

ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V LOKALIT Ě MĚLNÍK - ZEVO MĚLNÍK
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Je uvedeno, že záměr je předložen jednovariantně a je výsledkem předběžného interního i extérního posuzování technologického
řešení včetně dispozičního řešení v souladu s koncepcí provozu komplexu EMĚ v budoucích letech, která je založena na útlumu
výroby elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

F. ZÁVĚR
Kapitola obsahuje shrnující závěr. Je uvedeno, že dokumentace posuzuje vlivy záměru z hlediska všech složek životního prostředí.
Lze konstatovat, že realizace koncepce provozu komplexu EMĚ v budoucích letech, jehož je posuzovaný záměr součástí, přinese
výrazné zlepšení ve vztahu k vlivům provozu EMĚ na životní prostředí, především pak z hlediska vlivů na ovzduší a zdraví obyvatel
v okolí EMĚ. Realizací záměru dojde k výraznému snížení emisí základních znečišťujících látek v cílovém roce ve srovnání se
stávajícím stavem. Je uvedeno, že záměr je umístěn ve stávajícím areálu EMĚ. Nejsou známy překážky z hlediska ochrany
životního prostředí, které by bránily realizaci záměru v dané lokalitě. Na základě poskytnutých podkladů, získaných informací
a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládané dokumentaci, předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska
ochrany životního prostředí a je akceptovatelný.
Záměr je podmíněn realizací nové dopravní silniční infrastruktury. Řešení dopravní silniční situace v zájmovém území, včetně
napojení na ZEVO Mělník, je v kompetenci Středočeského kraje, který tuto řeší včetně navazující problematiky - projednání
s dotčenými obcemi, proces posuzování na životní prostředí dle 100/2001 Sb., zanesení do ZUR Středočeského kraje, do územních
plánů obcí a následnou realizaci tak, aby dopravní situace byla vyřešena včetně realizace do zahájení provozu ZEVO Mělník.
I přesto je související silniční doprava se ZEVO Mělník v předkládané dokumentaci ideově řešena.
Zpracovatel dokumentace na základě znalostí a informací uvedených v předkládané dokumentaci doporučuje záměr realizovat
za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění připomínek z jejího projednávání a dalších stupňů schvalování záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Závěr odpovídá výsledkům hodnocení jednotlivých dílčích okruhů i mezioborového hodnocení. Bez připomínek.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Kapitola obsahuje shrnutí údajů o záměru a závěry hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Účelem kapitoly je informování laické veřejnosti, tomuto účelu rozsah i forma zpracování odpovídá resp. i zachází za tento rámec
(časté použití odborných termínů). Dále bez připomínek.
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci - závěr zpracovatele posudku:

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí
a veřejného zdraví jsou v dokumentaci provedeny s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a dotčeného území.
Dokumentace se správně zaměřuje zejména na rozhodující oblasti, tj. v posuzovaném případě na oblast veřejného zdraví, oblast
ovzduší a oblast hluku. Pro tyto oblasti byly vypracovány podrobné hodnotící studie.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci jsou dostačující pro potřeby hodnocení
vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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II.3.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr není řešen ve více variantách.
II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí - závěr zpracovatele posudku:

Záměr není řešen ve více variantách umístění a/nebo technologického řešení.
II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Dokumentace uvádí, že nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice - závěr zpracovatele posudku:

Významné negativní vlivy záměru přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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III.
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Technické řešení záměru odpovídá požadavkům na vyloučení negativních vlivů na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví.
Záměr je z všeobecně ekologického hlediska umístěn optimálně v existujícím průmyslovém areálu EMĚ, který je dlouhodobě
využíván pro energetické účely a který má vytvořen veškeré infrastrukturní vazby, zejména vyvedení tepla do míst spotřeby. Je tak
maximalizováno využití stávajících zdrojů, nedochází k záboru dalších, doposud nedotčených, území.
Technické řešení záměru je podmíněno využitím nejlepších dostupných technik (BAT) za použití platných referenčních dokumentů
(BREF). Z tohoto hlediska tedy záměr představuje nejlepší dostupné technické řešení, přičemž je podmíněno respektováním
závazných Závěrů o BAT, vzniklých v průběhu přípravy záměru a také jeho životního cyklu. V tomto ohledu záměr respektuje
aktuálně platný Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (2005). Zároveň je deklarováno
a podmíněno, že záměr bude respektovat závazné Závěry o BAT připravovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technologiích spalování odpadů (v přípravě, předpokládané vydání 2018/2019).
Umístění a technické řešení záměru tak umožňuje zajištění ochrany obyvatel před vlivy záměru v míře požadované příslušnými
předpisy a na úrovni nejlepších dostupných technik. Zároveň nejsou očekávány negativní dopady na ostatní složky životního
prostředí. Veškeré předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany všech složek životního prostředí v dotčeném území.
Pro vlivy záměru je rozhodující oblast vlivů na ovzduší. V této oblasti je dokladováno, že vlivy záměru nepřekročí, a to i při
zohlednění spolupůsobícího (kumulativního) účinku dalších spalovacích zařízení v lokalitě EMĚ, akceptovatelnou míru. Zároveň
dojde oproti stávajícímu stavu převážně k celkovému zlepšení emisně-imisní situace dotčeného území. Vlivy na veřejné zdraví,
hodnocené pro jednotlivé imisní škodliviny v ovzduší, nebudou představovat pro obyvatelstvo zdravotní riziko.
V ostatních oblastech životního prostředí nepřekročí vlivy záměru, a to i při zohlednění spolupůsobícího (kumulativního) účinku
dalších zařízení v lokalitě EMĚ, akceptovatelnou míru. Vlivy hluku ze stacionárních zdrojů v areálu EMĚ jsou spolehlivě řešitelné.
Vlivy na vodu povedou převážně ke snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, nedojde ke zhoršení stavu dotčených
vodních útvarů. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nebudou dotčeny
přírodní zdroje. Z hlediska biologické rozmanitosti nedojde k dotčení ploch významných pro přirozený rozvoj biotopů, zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů ani evropsky významných druhů, ptáků a evropských stanovišť. Vlivy na krajinu budou únosné
a nebudou se vymykat celkovému obrazu a funkčnímu určení stávajícího areálu EMĚ, prostupnost krajiny nebude dotčena. Hmotný
majetek třetích stran ani součásti kulturního dědictví nebudou dotčeny. Potenciální vlivy výstavby záměru jsou nevýznamné.
Z hlediska vzniku potenciálních havárií jsou rizika, vyplývající z provozu záměru, akceptovatelná.
Specifikem dotčeného území je nevyhovující dopravní vazba lokality umístění záměru na vyšší komunikační síť. Železniční dopravní
infrastruktura je zcela vyhovující, stávající silniční dopravní infrastruktura dotčeného území však pro provoz záměru nevyhovuje.
Není dimenzována pro dopravu spalovaných komodit a prochází centrálními částmi obcí dotčeného území se všemi souvisejícími
vlivy (hluk, ovzduší, bezpečnost). Jde sice o infrastrukturu, která není ve vlastnictví, resp. správě, oznamovatele záměru, a která
bude využívána v režimu obecného užívání komunikací dle silničního zákona. Přesto jde o identifikovaný vliv, který musí být vyřešen
ještě před zahájením silničního dopravního provozu záměru. Z tohoto důvodu je stanovena podmínka vyřešení silniční dopravní
vazby záměru na vyšší komunikační síť ještě před zahájením jeho provozu. Respektování této podmínky zároveň vyloučí rozhodující
negativní vlivy dopravy v dotčených obcích.
III. Posouzení technického řešení záměru - závěr zpracovatele posudku:

Navržené technické řešení a stanovení příslušných souvisejících podmínek odpovídá požadavkům na vyloučení negativních vlivů.
Záměr je optimálně umístěn v průmyslové zóně. V rozhodujících oblastech, tedy v oblasti vlivů na kvalitu ovzduší a vlivů na veřejné
zdraví, zajišťuje vyloučení negativních vlivů na úrovni nejlepších dostupných technik. Totéž se týká i ostatních environmentálních
vlivů.
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IV.
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ)
Dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez významných negativních důsledků, vychází
z charakteru záměru, charakteru a stavu dotčeného území a rozboru možných vlivů záměru na chráněné zájmy ochrany životního
prostředí v dotčeném území.
Konkrétní opatření, navržená v dokumentaci, jsou převzata do návrhu stanoviska. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby
odpovídala účelu stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena jejich formální úprava.
Obecná resp. deklarativní opatření (včetně požadavků na dodržení požadavků obecně závazných legislativních předpisů) však
nejsou v návrhu stanoviska uváděna.
K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání
dokumentace, včetně obdržených vyjádření a veřejného projednání, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo
snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Soubor navržených opatření je zřejmý z kapitoly VII. (NÁVRH STANOVISKA), strana 87 tohoto posudku.
IV. Posouzení navržených opatření - závěr zpracovatele posudku:

Dokumentace obsahuje výčet opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Žádné z opatření není sporné, aby bylo nutné provádět jeho podrobnější rozbor. Konkrétní opatření, navržená v dokumentaci, jsou
převzata do návrhu stanoviska příslušného úřadu, některá opatření byla z hlediska věcných požadavků upřesněna. Všeobecná
opatření, vyplývající mj. z platné legislativy, však nejsou v návrhu stanoviska uváděna.
K základnímu souboru opatření, uvedenému v dokumentaci, jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání
dokumentace, včetně obdržených vyjádření a veřejného projednání, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo
snížení negativních vlivů záměru na životní prostředí.
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V.
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI)
V této části posudku je provedeno vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci [5]. U jednotlivých vyjádření je vždy
uveden zdroj vyjádření (pokud se subjekt vyjadřoval vícekrát, jsou uvedeny všechny podklady), dále následuje stručné shrnutí
podstaty vyjádření a komentář zpracovatele posudku.
Úplné znění jednotlivých vyjádření je doloženo v příloze 1 tohoto posudku.
Další informace a vyjádření [7], [8] jsou při zpracování posudku vzata na vědomí, nejsou však v souladu s § 8 odst. (3)
vypořádávána.

V.1.

Středočeský kraj
[5.1] vyjádření ze dne 22. 1. 2018

a) Souhlas s dokumentací za podmínky vyřešení dopravní prostupnosti v daném území.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasné vyjádření. Podmínka vyřešení dopravní prostupnosti území se týká zejména krajů (jako vlastníků resp. správců
silnic 2. a 3. třídy), tedy i Středočeského kraje, resp. též státu (jako vlastníka a správce silnic 1. třídy). Protože však
v procesu EIA nelze ukládat podmínky třetím stranám, jsou podmínky stanoveny v tomto znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).

V.2.

Ústecký kraj
[5.2] vyjádření ze dne 7. 2. 2018

a) Souhlasné s dokumentací, žádost na zpracovatele posudku na zohlednění všech připomínek dotčených samosprávných
územních celků a správních úřadů.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasné vyjádření. Způsob zohlednění připomínek je zřejmý z příslušných kapitol tohoto posudku, resp. návrhu
stanoviska.

V.3.

Město Liběchov
[5.3] vyjádření ze dne 8. 2. 2018

a) Nutnost řešit stále stoupající dopravní zatížení města Liběchov na silnici I/9, které se s výstavbou a provozem ZEVO zvýší.
Dokladováno tabulkovými údaji a fotografiemi.
b) Protože město je výrazně zasaženo spadem zplodin z EMĚ, např. hodnoty SO2 jsou nejvyšší ze všech lokalit, a doprava
a zvýšení spadu spalin ze ZEVO dále zhorší ovzduší, je důležité vybudovat obchvat.
c) S dopravním zatížení souvisí také podmínka, aby dovoz odpadu probíhal dle varianty B, kde je pro dovoz ze vzdálenosti v ětší
než 30 km využívána železniční doprava.
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d) Součástí dokumentace EIA musí být mapa železnice s překládacími body, příjezdovými trasami pro komunální odpad
a odvozovými trasami pro popílek a strusku a dále informace, kde se bude popílek a struska skládkovat.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Jak vyplývá z dopravního modelu (příloha 10 dokumentace), zatížení Liběchova záměrem ZEVO Mělník je minimální. Na
druhou stranu je skutečností, že ve stávajícím stavu je město značně zatěžováno silniční dopravou a každý nárůst tuto
situaci zhoršuje. Řešení silniční dopravní sítě však není v kompetenci oznamovatele záměru ZEVO Mělník.
Pro doplnění se uvádí, že v současné době je řešeno na základě zadání Krajského úřadu Středočeského kraje nové
dopravní řešení, ve kterém je zahrnuto řešení problematiky Liběchova - nové přemostění Labe s vyústěním nad Křivenicemi
s napojením na novou komunikaci.
ad b) Novou koncepcí komplexu Mělník jako teplárenské výroby dojde k významnému snížení emisí SO 2, s ohledem na nízké
koncentrace SO2 pro spalování odpadů dojde po zprovoznění ZEVO k dalšímu snížení emisí SO2 z lokality. S požadavkem
na vybudování obchvatu obce nelze než souhlasit, nelze jej však spojovat s problematikou ZEVO.
ad c)

Oznamovatel záměru nebude provozovatelem související dopravy energeticky využitelných odpadů do ZEVO, tuto podmínku
tedy není možno oznamovateli stanovit. Přesto je stanovena následující závazná podmínka:
2. Technické a technologické řešení záměru zajistí vazbu na železniční dopravní infrastrukturu a podmínky pro železniční
příjem a vykládku odpadů.

ad d) Problematika překládacích stanic není v kompetenci oznamovatele. V současné době existují návrhy jejich umístění (Studie
překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji, aktualizace 2016). Příjezdové a odjezdové trasy jsou dokladovány
v příloze č. 10 dokumentace. Ta však slouží jako referenční podklad pro stanovení vlivů dopravy na životní prostředí
(související vliv), nikoliv jako výsledná informace o dopravních trasách.
Doprava strusky a popílku je řešena jak ve vlastní dokumentaci, tak v příslušných studiích (akustická, rozptylová).
Preferovaným způsobem dopravy strusky je železnice. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují
skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř. Uhy,
Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání
veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné
uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.

V.4.

Město Štětí
[5.4] vyjádření ze dne 26. 1. 2018

a) Z dokumentace nevyplývá negativní vliv pro město, je požadováno v dalších fázích dodržet řešení a technologie popsané
v dokumentaci, zejména způsobu dopravy a vlivu na ovzduší.
b) Je požadováno, aby v ZEVO byl přednostně spalován odpad z nejbližšího okolí.
c) Je požadováno podmínit záměr výstavbou potřebné dopravní infrastruktury na území obou dotčených krajů.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Z připomínky nevyplývají další podmínky. Dodržení technického a technologického řešení bude kontrolováno v dalších
stupních projektové přípravy záměru (tzv. verifikace dle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí).
ad b) Připomínka, aby v ZEVO Mělník byl spalován přednostně odpad vzniklý v nejbližším okolí, je logická, ale je na obcích
v tomto regionu, aby se zapojily do systému energetického využívání odpadů.
ad c)

Připomínka k výstavbě potřebné dopravní infrastruktury, nejen na území Středočeského kraje, ale i kraje Ústeckého se týká
příslušných krajských úřadů, nikoliv oznamovatele. Přesto jsou stanoveny podmínky, požadující před zahájením silničního
dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
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V.5.

Město Mělník
[5.5] vyjádření ze dne 1. 2. 2018

a) Hodnocení je prováděno v kontextu celého energetického komplexu. Tím je však zkreslován podíl zařízení na celkovém objemu
produkovaných polutantů. Spalovna sama o sobě bude významným zdrojem emisí, proto je třeba, aby byla posuzována i ve
variantě samostatné investice tzv. "na zelené louce". Závěr, že nastane výrazné zlepšení imisní situace, je ve svém důsledku
pravdivý, ale netýká se vlastního záměru.
b) Nedostatkem je rozdělení na samostatnou spalovnu a na řešení dopravní silniční situace v území a širších vztazích. Lokální
dopravní řešení je ve fázi hledání variant, přičemž investor není oznamovatel záměru, ale Středočeský kraj. Je nepřijatelné, aby
posuzování a příprava těchto záměrů neprobíhaly současně, vhodnější by bylo, aby řešení dopravní situace bylo řešeno
v předstihu.
c) Oznamovatel dospěl k závěru, že roční kapacita ZEVO má být 320 tis. tun SKO z celého středočeského kraje. Není počítáno
s ekonomickou a logistickou variantou, že odpad bude s největší pravděpodobností svážen i z přilehlých oblastí Ústeckého,
Libereckého a Královéhradeckého kraje a že odpad z jižní části Středočeského kraje může být nasměrován na jiná zařízení
tohoto typu. Rizikem záměru je skutečnost, že dojde ke snížení objemu energetické využitelnosti komunálního odpadu a tím ke
změně svozové oblasti.
d) Pro přepravu odpadů ze vzdálenějších oblastí Středočeského kraje je uvažováno s překládacími stanicemi. Není zřejmé, kdo
bude investorem stanic, kdo je bude provozovat, zda bude o tento typ dopravy zájem a kudy bude odpad p řepravován. To má
vliv na posouzení dopravního zatížení v širším okolí a celé spádové oblasti. Jedná se klíčový problém, který znamená provést
rozsáhlé dopravní stavby v okrese Mělník či v navazujících regionech. Řada komunikací však není v gesci Středočeského kraje,
ale jedná se o páteřní silnice ve vlastnictví státu. Zejména je nutno zmínit přednostní realizaci rekonstrukce komunikací a
vybudování obchvatů měst a obcí na silnici I/16.
e) Spalováním bude ročně vyprodukováno 97 tis. tun strusky a 15 tis. tun popílku. Lze předpokládat, že při účinnější primární
separaci látkově využitelných složek komunálního odpadu dojde ke zvýšení podílu nespalitelných složek a tím ke zvýšení
objemu škváry. Dokumentace neřeší způsob odstranění těchto odpadů (konstatuje jen odvoz na vhodnou skládku) a neposuzuje
tedy ani negativní dopady z jejich dopravy. Například při dopravě na skládku NO Benátky by doprava procházela napříč celým
územím ORP Mělník.
f) Projekt není možno realizovat bez komplexního vyřešení dopravní návaznosti míst původu odpadu se ZEVO ještě před
zahájením vlastní výstavby.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Společné posuzování s dalšími zařízeními v lokalitě je metodicky zcela správně z toho důvodu, že je nutno posoudit
(v souladu s požadavky zákona) kumulativní, tj. spolupůsobící, vlivy. ZEVO tak nemůže být posuzováno jako "samostatná
investice na zelené louce" neboť bude umístěno ve stávající lokalitě EMĚ společně s ostatním zařízením a bude s nimi
spolupůsobit. To, že ZEVO bude zdrojem emisí je v dokumentaci uvedeno a s tímto faktem je počítáno. Příspěvky ZEVO lze
přitom z dokumentace a jejích příloh vyčíst. Varianta bez ZEVO je pro rok 2022 podrobně popsána v dokumentaci záměru
"Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník". V dokumentaci ZEVO jsou jednoznačně uvedeny
předpokládaná roční výše emisí ze ZEVO (např. tab. na str. 46), v rozptylové studii jsou podrobně zpracovány příspěvky
ZEVO pro jednotlivé znečišťující látky. Zároveň je nutno připomenout, že v případě nerealizace ZEVO by potřebné teplo
muselo být vyrobeno na některém z uhelných zdrojů s odpovídající produkcí emisí.
ad b) Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele. Této problematice je
v dokumentaci věnována značná pozornost odpovídající důležitosti problematiky a nezbytnosti posouzení a uvedení
souvisejících vlivů. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení možného
silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie), protože úprava
dopravní silniční infrastruktury je podmínkou realizace ZEVO, resp. jeho uvedení do trvalého provozu. Nová silni ční
infrastruktura v území znamená budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací
s případnými odbočovacími pruhy, křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1
zákona bod 49. Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky
(a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy p ředpokládané pro
novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II,
v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na
životní prostředí dle 100/2001 Sb., tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční
dopravy se ZEVO. S tímto faktem bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO EMĚ na životní prostředí
počítáno a byl zohledněn. Je tedy možno konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO EMĚ byly
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v dokumentaci řádně popsány a vyhodnoceny. Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu
v území, bude předmětem samostatného posuzování vlivů na životní prostředí.
ad c)

Na veřejném projednání byl oznamovatelem záměru prezentován způsob stanovení kapacity ZEVO při respektování tzv.
balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku), když celková bilance odpadů disponibilních pro ZEVO v roce 2035
předpokládá 431 tisíc tun (301 tis. tun komunálních a jim podobných odpadů vhodných k energetickému využití + 87 tis. tun
výmětů z třídíren + 44 tis. tun z okresů Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Lípa, Louny, Litoměřice (jako 35 % produkce
komunálních odpadů produkovaných v roce 2016). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla zároveň potvrzena na veřejném
projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.

ad d) Realizace nového dopravního silničního řešení v okolí EMĚ, tak i překládacích stanic - včetně následného provozu
(z hlediska dopravy energeticky využitelných odpadů do ZEVO Mělník) není v kompetenci oznamovatele. Proto je tato
doprava řešena pro účely posouzení vlivů na životní prostředí (vyhodnocení souvisejících vlivů) variantně v krajních
možnostech - veškerá doprava silniční nebo doprava z blízké vzdálenosti silniční a ostatní železniční. Tím jsou vyhodnoceny
okrajové parametry, skutečnost bude mezi těmito stavy.
ad e) Variabilitu v podílu nespalitelných složek samozřejmě nelze vyloučit, vliv dopravy škváry však není na tuto variabilitu příliš
citlivý, a to zejména s ohledem na zvolenou železniční dopravu škváry.
Odpadní produkty z čištění spalin budou odváženy mimo lokalitu. Popílek, tuhé odpady z čištění odpadních plynů, filtrační
koláče z čištění odpadních plynů, resp. z čištění technologických odpadních vod klasifikované v katalogu odpadů jako "N"
(nebezpečné), budou odváženy v pracovní dny na zabezpečenou skládku nebezpečného odpadu. Popílek bude odvážen ve
frekvenci cca 2x za den, ostatní nebezpečné odpady cca 1x za týden. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena
vlaky. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry,
k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (např. Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je
sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen.
ad f)

V souladu s konstatováním v dokumentaci. Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem
činnosti oznamovatele. Je předpoklad, že vlastní doprava odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem
(subjekty). V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že
bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny
podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního
napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).

V.6.

Obec Horní Počaply
[5.6] vyjádření ze dne 6. 2. 2018

a) Obec je značně zatížena průmyslem a dopravou, silniční síť (silnice III/24050 a III/24621) je nevyhovující. Dopravní zatížení,
uváděné v dokumentaci, neodpovídá skutečnosti. Dopravní zatížení je v roce 2017 podstatně vyšší, z hlediska těžkých vozidel
až trojnásobně.
b) Posuzování ZEVO bez vyřešení dopravní situace je zásadní nedostatek, doprava měla být řešena v předstihu. Bez v předstihu
realizované pro obec vhodné a obcí schválené silniční infrastruktury (nejen pro ZEVO, ale i pro ostatní nákladní dopravu) mimo
Horní Počaply a Křivenice nelze záměr realizovat.
c) Stavba nesplňuje regulativy pro funkční využití plochy dle ÚP obce Horní Počaply. V dokumentaci chybně uveden údaj
o schválení územního plánu (s. 109, s. 154).
d) Hodnocení je zavádějící, neboť je hodnocen pouze stávající stav (EMĚ I-III) a stav se ZEVO, fluidním kotlem a plynovou
kotelnou. Není hodnocena varianta stavu v roce 2024 bez ZEVO, resp. vliv samotného ZEVO ale s realizací ostatních zám ěrů
(které budou realizovány bez ohledu na ZEVO, tzn. EMĚ I, fluidní kotel, plynová kotelna). Zaniká tak skutečnost, že ZEVO
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samotné bude významným zdrojem emisí některých látek (dokumentace připouští nárůst imisních příspěvků některých těžkých
kovů a dalších látek). Závěr, že realizaci ZEVO nastane zlepšení imisní situace, je zavádějící.
e) Dokumentace neřeší způsob odstranění strusky a popílku, nelze je ukládat na stávající složiště, to představuje další znečištění
ovzduší.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) V souladu s vyjádřením je nutno konstatovat, že silniční síť v zájmovém území je nevyhovující. V dokumentaci uváděné
dopravní zatížení obce Horní Počaply je převzato ze sčítání prováděného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Poslední sčítání je
z roku 2016 (publikováno v dubnu 2017) a je tak aktuálním podkladem.
ad b) V dokumentaci uvedeno, že realizace nového dopravního silničního řešení v okolí EMĚ je základní podmínkou
realizovatelnosti záměru ZEVO. Jak realizace nového dopravního silničního řešení v okolí EMĚ, tak překládacích stanic není
v kompetenci oznamovatele. Řešení překládacích stanic není předmětem budoucí činnosti oznamovatele v souvislosti se
ZEVO EMĚ, stejně jako doprava energeticky využitelných odpadů do ZEVO Mělník. Nová silniční infrastruktura v území
znamená budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími
pruhy, křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd
a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace
od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru
denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy
jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto faktem
bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO EMĚ na životní prostředí počítáno a byl zohledněn. Je tedy
možno konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO EMĚ byly v dokumentaci řádně popsány
a vyhodnoceny. Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude předmětem
samostatného posuzování vlivů na životní prostředí.
ad c)

Tato informace je uvedena i v dokumentaci, včetně postoje ČEZ a.s. Dle zákona 100/2001 Sb. je vyjádření příslušného
úřadu územního plánování z hlediska územního plánu povinnou informací, soulad s územním plánem však není podmínkou
nutnou (environmentální vlivy lze posoudit i bez formálního souladu s ÚPD). Dokumentace obsahuje komentá ř k tomuto
nesouladu na několika místech, např. v kap. Územní plánování na str. 93: "ČEZ a.s. požádal již v roce 2016 o zahrnutí
změny do nové územně plánovací dokumentace v souvislosti s koncepcí provozu elektrárenského komplexu EMĚ
v budoucích letech. Tato koncepce je založena na útlumu výroby elektrické energie při zachování zásobování teplem jak
Prahy, tak dalších lokalit v souladu se stávajícími i avizovanými legislativními předpisy a spočívá v realizaci nového fluidního
kotle, plynové kotelny a příp. zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník". Do zahájení
povolovacího řízení záměru předpokládá oznamovatel projednání a schválení změny ÚP.

ad d) Společné posuzování s dalšími zařízeními v lokalitě je metodicky zcela správně z toho důvodu, že je nutno posoudit
(v souladu s požadavky zákona) kumulativní, tj. spolupůsobící, vlivy. ZEVO tak nemůže být posuzováno jako samostatný
zdroj, neboť bude umístěno ve stávající lokalitě EMĚ společně s ostatním zařízením a bude s nimi spolupůsobit. Příspěvky
ZEVO lze přitom z dokumentace a jejích příloh vyčíst. Varianta bez ZEVO je pro rok 2022 podrobně popsána v dokumentaci
záměru "Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník". V dokumentaci ZEVO jsou jednoznačně uvedeny
předpokládané roční výše emisí ze ZEVO (např. tab. na str. 46), v rozptylové studii jsou podrobně zpracovány příspěvky
ZEVO pro jednotlivé znečišťující látky. Zároveň je nutno připomenout, že v případě nerealizace ZEVO by potřebné teplo
muselo být vyrobeno na některém z uhelných zdrojů s odpovídající produkcí emisí.
ad e) U strusek z energetického využití komunálních odpadů se srovnatelnou technologií bylo opakovaně ověřeno, že se nejedná
o odpad s nebezpečnými vlastnostmi, není tedy na místě jej označit implicitně jako toxický. Předpokladem je uložení těchto
odpadů na těsněných skládkách ostatních odpadů. Složení strusky a popelů se bude odvíjet zejména od složení
komunálního odpadu, které se liší lokálně i v čase, mj. i v závislosti na stupni separace využitelných a nebezpečných složek.
Proto lze jen obtížně predikovat složení výstupních materiálů. Obecně lze konstatovat, že bez další úpravy strusky nelze při
současné úrovni třídění odpadů předpokládat s jejich vyžitím na povrchu terénu, byť s pokračujícím tříděním nebezpečných
odpadů a zákazem používání vybraných nebezpečných látek lze předpokládat v delším horizontu s dalším zlepšováním
kvality těchto výstupů. Právě s ohledem na nejistotu složení výstupů ze ZEVO je v záměru předpokládáno jejich skládkování.
Až po ověření jejich vlastností bude rozhodnuto, zda budou trvale skládkovány, případně zda bude doplněna technologie
promývání či jiného zpracování strusky.
V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie.
V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry,
k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (např. Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je
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sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen.

V.7.

Obec Cítov
[5.7] vyjádření ze dne 15. 1. 2018

a) Obec nebude souhlasit s vydáním stavebního povolení na ZEVO, pokud nebude kolem obce obchvat. Není zatím odpov ěď, jak
chce kraj tuto situaci řešit. územní plán obce s obchvatem počítá.
b) Obec nesouhlasí s ukládáním škváry a popílku na současné složiště Panský les.
c) Jaké další odpady kromě komunálního odpadu bude ZEVO spalovat?
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Řešení dopravní silniční infrastruktury je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. V současné době na základě
zadání Středočeského kraje probíhá zpracování dopravní studie (firma Mott MacDonald). Nová dopravní silni ční
infrastruktura bude řešit stávající situaci v území. Jedná se o samostatný záměr, jehož realizace je podmínkou realizace
ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Nicméně, jak bylo prezentováno na veřejném projednání,
oznamovatel nepředpokládá zahájení provozu ZEVO před vyřešením problematiky silničního obchvatu. V rámci
probíhajícího procesu EIA jsou stanoveny podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO
dokončení vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad b) Dle informace oznamovatele záměru se nepředpokládá ukládání škváry a popílku ze ZEVO na odkaliště Panský les.
ad c)

Záměr předpokládá v prvé řadě využívání odpadů pod katalogovým číslem 20 03 01 (směsný komunální odpad). V tabulce
na str. 35 dokumentace je dále uveden výčet dalších odpadů, které bude možné v zařízení využívat a kterým je deklarováno,
že energeticky využívaný odpad bude z hlediska svých vlastností podobný směsnému komunálnímu odpadu. Seznam
odpadů bude stanoven v žádosti o integrované povolení.

V.8.

Obec Dolní Beřkovice
[5.8] vyjádření ze dne 8. 2. 2018

a) Je nemyslitelné realizovat stavbu ZEVO po stávajících komunikacích přes Vliněves a Dolní Beřkovice. Stav silnice III/24637 je
katastrofální, další navýšení dopravy v souvislosti se ZEVO je pro silnici a obce likvidační.
b) Návrhy řešení dopravní sítě není v silách a možnostech kraje vybudovat. Kde je záruka, že Středočeský kraj dopravní situaci
vyřeší a nebudou nadále přetěžovány stávající komunikace (III/24637, III/24050) přes Dolní Beřkovice a Vliněves?
c) Nelze souhlasit, že nové komunikace budou vybudovány jako silnice III. třídy, které kraj nedostatečně udržuje. Z technického
hlediska nelze realizovat dopravu 30 t nákladu po silnicích III. třídy.
d) Citované komunikace III. třídy jsou bez dostatečného podloží a bez dostatečné šířky pro provoz nákladní dopravy v obou
směrech. Nákladní doprava do ZEVO a zpět tyto komunikace zničí a kraj je opravovat nebude. Např. silnice III/24637 přes
Vliněves do Deolních Beřkovic je zcela zničená, opravy se řeší nevyhovujícím záplatováním. Doprava 30 t kontejnerů přes tyto
komunikace je absolutně nemyslitelná.
e) Kam se bude odpad odvážet v případě dlouhodobé odstávky ZEVO resp. kde se bude odpad v případě odstávky skladovat?
f) V dokumentaci se uvádí se hodnota 320 000 t odpadu ročně a může dojít k navýšení o 110 000 t ročně, tedy spalování až
430 000 t ročně. Je vyřešeno, kam se bude odvážet toxický odpad po spálení? Nesouhlas s využitím, byť dočasnému, lokality
Vejčina nad obcí Podvlčí.
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g) Z tabulek dopravy není zřejmé, zda zahrnují i cesty zpět - v takovém případě by bylo nutno počty nákladních automobilů násobit
2x.
h) V dokumentaci se obecně uvádí, že dojde ke snížení zatížení složek životního prostředí z EMĚ a tedy k obecnému zlepšení
stavu životního prostředí. Je však otázka, zda jde o skutečné údaje a zda lze při schválení vycházet pouze z jedné studie.
Dokumentaci by měl posoudit ještě jiný nezávislý orgán.
i) Obec nesouhlasí s realizací projektu.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) V daném případě se nejedná o rozhodnutí k související dopravě při výstavbě ale o skutečnost, neboť reálně nelze jinak
výstavbu realizovat. Zda bude v té době (v době výstavby) k již k dispozici nová silniční infrastruktura, není v současnosti
známo. Ve srovnání s provozem ZEVO jsou však nároky na dopravu řádově nižší. Pro období provozu (od zahájení provozu)
jsou stanoveny podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního
dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad b) Výše uvedená podmínka (viz bod a) je stanovena jednoznačně. Pokud nebude nová silniční infrastruktura k dispozici, silniční
dopravní obsluha záměru nebude prováděna.
ad c)

Zda nové silniční komunikace budou realizovány jako silnice III., II. nebo I. třídy je věcí jejich vlastníků resp. správců (tedy
Středočeského kraje nebo Ředitelství silnic a dálnic). Návrhové parametry silnic (přípustné zatížení), resp. jejich konstrukce,
nemají přímou vazbu na třídu silnice.

ad d) Oznamovatel záměru ZEVO Mělník nebude realizátorem, vlastníkem ani správcem nové silniční dopravní sítě v okolí EMĚ.
To, že v dokumentaci, resp. v příloze dokumentace jsou uvedeny možné nové trasy vedení, neznamená to, že do budoucna
využívané stávající komunikace zůstanou beze změny (resp. bez úpravy či údržby). To je uvedeno i v dopravním modelu
ZEVO Mělník - mimo nové navrhované trasy silničních komunikací provést úpravy stávajících komunikací.
ad e) Kapacita bunkru je dimenzovaná na 7 dní. Tato kapacita je dostačující pro bezpečné skladování odpadu po dobu plánované
odstávky obou linek ZEVO. Odstávky však budou plánovány tak, aby se odstavovala vždy jen jedna linka. V mimořádném,
resp. havarijním, případě, kdy by bylo nutno odstavit obě linky ZEVO, budou odpady z bunkru vymístěny a odvezeny na
skládky odpadů podle dispozic státní správy. Zákaz skládkování, stanovený v legislativě od roku 2024, se týká výhradně
komunálních odpadů. Skládky budou dále provozovány pro zbytky po spálení a nevyužitelné a nespalitelné odpady.
Havarijní stavy budou součástí provozního řádu skládky, kde bude stanoven mimořádný způsob nakládání s odpady
v případě mimořádných událostí.
ad f)

Neplánuje se, ani neuvažuje, jak je uváděno v připomínce, rozšíření kapacity o 110 tis. tun. V dokumentaci uvedených
320 000 tun je nominální kapacita zařízení, která je dána energetickým příkonem kotle a časovou disponibilitou zařízení.
Tzn. zařízení je schopno hodinově využít na obou linkách 40 tun odpadu s výhřevností 10 MJ/kg. Při předpokládané
provozní době 8000 hodin ročně je to uváděných 320 000 tun. V případě, že by odpad měl nižší výhřevnost (pod 10 MJ/kg),
pak by mohlo být množství spáleného odpadu za rok o něco málo vyšší. To však lze předpokládat jen v případě zásadní
změny ve skladbě odpadů (např. při úplné eliminaci plastových odpadů).
Doprava strusky a popílku je řešena jak ve vlastní dokumentaci, tak v příslušných studiích (akustická, rozptylová).
Preferovaným způsobem dopravy strusky je železnice. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují
skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř. Uhy,
Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání
veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné
uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů. Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO
je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie)
posouzen.
Záměr nepočítá s využitím stávajícího odkaliště pro ukládání odpadů.
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ad g) Jak je již uvedeno výše - v dokumentaci uvedených 320 000 tun je nominální kapacita zařízení, která je dána energetickým
příkonem kotle a časovou disponibilitou zařízení. Dopravní model ZEVO Mělník je zpracován s dostatečnou rezervou na
případnou nerovnoměrnost dopravy a v dopravním modelu je uváděn počet jízd (profilová intenzita) - tj. jízdy tam i zpět.
ad h) Záměr je posouzen ze všech aspektů dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, a jsou také stanoveny podmínky pro další přípravu záměru, které případné nejistoty omezují. Za nezávislé
posouzení lze dále považovat tento posudek.
ad i)

Předmětem EIA není rozhodnutí o realizaci nebo nerealizaci projektu.

V.9.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
[5.9] vyjádření ze dne 5. 2. 2018

a) V souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 je vhodné pro svoz odpadů do ZEVO
v maximální možné míře využít železniční dopravu, pokud je to ekonomicky přijatelné a technicky realizovatelné.
b) Nové zdroje - plynová kotelna, fluidní kotel a ZEVO v lokalitě Mělník budou navrženy tak, aby byly dodržovány emisní limity
současné legislativy i nově připravované BAT.
c) Plynová kotelna, fluidní kotel a ZEVO budou umístěny a provozovány v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší, zóna
Střední Čechy - CZ02, opatření BD2 - minimalizace imisních dopadů provozu nových stacionárních zdrojů v území.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Jedná se o připomínku směrem k budoucímu provozovateli dopravy odpadů na energetické využití v ZEVO Mělník. Jednou
z významných výhod ZEVO v areálu EMĚ je právě napojení na železniční vlečku. Plánované technologické uspořádání
počítá s příjmem odpadu z železničních vagónů a rovněž odvoz škváry je plánován železniční dopravou.
ad b) Požadavek je ošetřen závaznými podmínkami v tomto znění:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
Problematika plynové kotelny a fluidního kotle v tomto ohledu zachází za rámec probíhajícího procesu ZEVO a musí být
řešena v příslušných souvislostech.
S ohledem na termín realizace a uvedení do provozu záměru bude oznamovatel odpovídajícím způsobem reflektovat jak
v přípravě záměru, tak v realizaci a v provozu na změny v platné legislativě složkových předpisů v ochraně životního
prostředí.
ad c)

V příloze 2 dokumentace (Posouzení souladu s BAT) je pro relevantní emisní ukazatele posouzen rovn ěž soulad
s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (PZKO), ve kterém je stanoveno: "U všech nových
stacionárních zdrojů bude kompetentní orgán, pokud je to možné a ekonomicky přijatelné, stanovovat technické podmínky
provozu a emisní koncentrace, které jsou definovány a kterých lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami nebo
nejlepším běžně dostupným technickým řešením. V území s překročeným imisním limitem bude navíc kompetentní orgán
stanovovat, pokud je to možné a ekonomicky přijatelné, emisní koncentrace na úrovni dolní poloviny emisního intervalu,
který je definován a kterého lze dosáhnout nejlepšími dostupnými technikami nebo nejlepším b ěžně dostupným technickým
řešením."
K překročení imisního limitu v letech 2011 až 2015 došlo u těchto charakteristik znečišťujících látek, a to u:
•
•
•
•
•

ročního průměru imisní koncentrace oxidů dusíku,
ročního průměru imisní koncentrace frakce prachu PM 10,
36. nejvyšší denní imisní koncentrace frakce prachu PM 10,
ročního průměru imisní koncentrace arsenu a
ročního průměru imisní koncentrace benzo(a)pyrenu.

Do hodnocení byly z hlediska povahy vzniku TZL zahrnuty rovněž ostatní sledované prekurzory vzniku prachových částic emise NH3 a SO2. V dokumentaci bylo sledováno, jak snížení emisních koncentrací As, BaP, NH 3, SO2, NOx a TZL na dolní
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polovinu rozpětí BAT ovlivní vypočtený příspěvek celého areálu EMĚ k celkové úrovni znečištění ovzduší těmito
znečišťujícími látkami v hodnocené oblasti. Ve dvou relevantních ukazatelích (SO 2, NH3) jsou navržené hodnoty posuzované
v EIA a rozptylové studii pro záměr ZEVO nad dolní polovinou intervalu úrovní emisí spojených s BAT. Je to důsledek
konzervativního přístupu, když je předpoklad, že reálné koncentrace záměru budou nižší než navrhované a budou ověřeny
v rámci zkušebního provozu konkrétní technologie. V případě parametru NOx jsou rozlišovány úrovně emisí spojené s BAT
zvlášť pro technologie SCR a SNCR. Vzhledem k tomu, že výběr konkrétní technologie bude teprve proveden, je relevantní
porovnávat hodnotu tohoto parametru pro variantu SNCR, jak je zohledněna v rozptylové studii, kde se hodnotí nejhorší
možné dopady záměru z pohledu emisí znečišťujících látek do ovzduší. Stejně tak v případě NH3 lze očekávat emise nižší,
než které jsou vstupem do rozptylové studie i díky použitým BAT ke snížení emisí SO 2.
Imisní příspěvek zařízení ZEVO provozovaného se spalinami s emisními koncentracemi uvedenými v rozptylové studii ve
variantě D byl porovnán s předpokládaným imisním příspěvkem téhož zařízení ZEVO se stejnými parametry provozovaného
s emisními koncentracemi ve spalinách v polovině rozpětí BAT. Výsledky porovnání dokumentují, že snížením emisních
koncentrací původní hodnoty na polovinu rozpětí BAT se u jednotlivých znečišťujících látek dosáhne:
Pro oxid siřičitý (v současné době imisní limit SO2 pro ochranu vegetace a ekosystémů není překračován):
• snížení průměrného příspěvku v hodnocených oblastech pro roční průměr SO2 až o cca stotisíciny hodnoty imisního
limitu (vztaženo k CHKO),
• snížení ročního maximálního příspěvku v hodnocených oblastí pro SO2 o cca tisíciny hodnoty imisního limitu.
Pro amoniak (v současné době imisní limit pro roční koncentraci amoniaku není vyhlášen):
• snížení průměrného příspěvku v hodnocených oblastech pro roční průměr NH3 až v řádu 2,5 ng/m3,
• snížení ročního maximálního příspěvku v hodnocených oblastí pro NH3 o 15 ng/m3.
Z uvedeného rozboru vyplývá, že snížení emisních koncentrací oxidů dusíku a amoniaku u ZEVO ve variantě výpočtu D
nebude mít na zlepšení kvality ovzduší prakticky žádný vliv.

V.10. Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství
[5.10] vyjádření ze dne 2. 2. 2018
a) Hodnocení je zkreslující a zavádějící. Dokumentace posuzuje ZEVO v kontextu celé elektrárny, účelově je přitom
argumentováno opatřeními na snížení emisí elektrárny (nový systém odsíření, instalace fluidního kotle a plynové kotelny),
k těmto opatřením by však muselo dojít stejně, protože stávající zdroje nebudou schopny plnit přísnější emisní limity. V kontextu
hodnocení celého areálu se následně vytrácí nárůst emisí některých polutantů, skutečnost, že spalovna sama o sobě bude
zdrojem emisí některých látek tak zcela zaniká. I za této situace však dokumentace připouští nárůst imisních příspěvků
vybraných těžkých kovů, CO, BaP, NH3 a dalších polutantů. Závěr, že realizací ZEVO nastane výrazné zlepšení imisní situace
v okolí je tedy chybný a zavádějící.
b) Při posuzování plnění emisních limitů a imisní zátěže se vychází ze stávající platné legislativy. Protože s provozem ZEVO se
počítá min. 30 let a emisní i imisní limity se budou postupně zpřísňovat (budou platit již v roce 2024), je požadováno posuzovat
vliv ZEVO nejen k platné, ale také k připravované legislativě.
c) Nedostatkem je rozdělení celého procesu na spalovnu a na řešení dopravní silniční situace. Dopravní řešení je ve fázi hledání
variant, přičemž investor těchto vyvolaných investic není oznamovatel záměru, ale pravděpodobně Středočeský kraj (v případě
uvažované svozové oblasti s přesahem do dalších krajů není dopravní řešení v působnosti Středočeského kraje). Je proto
nepřijatelné, aby posuzování spalovny probíhalo v předstihu před projednáváním řešení dopravní situace, tj. nárůstem
dopravního zatížení v souvislosti s provozem ZEVO. Dokumentace nevymezuje překládací body ani hlavní svozové trasy
v rámci celé uvažované oblasti. Úvaha dopravy SKO po železnici je čistě teoretická a ze vzdálenějších oblastí Středočeského
kraje nereálná.
d) Souhlas s tím, že pro část SKO je nejvhodnější způsob odstraňování jejich energetické využití spalováním. Celkový trend ovšem
směřuje k postupnému snižování SKO, zvýšení podílu recyklace a zavedení oběhového hospodářství, nelze předpokládat, že ve
spádové oblasti bude dostatek vhodného spalitelného odpadu.
e) Dokumentace neřeší způsob odstranění odpadů ze spalování (strusky a popílku) ani neposuzuje negativní vlivy jejich dopravy.
Například v případě využití skládky NO v Benátkách by doprava procházela celým územím OKP Mělník. Dopravní propustnost
přes Mělník je již v současné době kritická, každé navýšení nákladní automobilové dopravy přes město je nepřijatelné.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Společné posuzování s dalšími zařízeními v lokalitě je metodicky zcela správně z toho důvodu, že je nutno posoudit
(v souladu s požadavky zákona) kumulativní, tj. spolupůsobící, vlivy. ZEVO tak nemůže být posuzováno jako samostatný
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zdroj, neboť bude umístěno ve stávající lokalitě EMĚ společně s ostatním zařízením a bude s nimi spolupůsobit. Příspěvky
ZEVO lze přitom z dokumentace a jejích příloh vyčíst. Varianta bez ZEVO je pro rok 2022 podrobně popsána v dokumentaci
záměru "Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník". V dokumentaci ZEVO jsou jednoznačně uvedeny
předpokládaná roční výše emisí ze ZEVO (např. tab. na str. 46), v rozptylové studii jsou podrobně zpracovány příspěvky
ZEVO pro jednotlivé znečišťující látky. Zároveň je nutno připomenout, že v případě nerealizace ZEVO by potřebné teplo
muselo být vyrobeno na některém z uhelných zdrojů s odpovídající produkcí emisí.
Hodnocení provedené v dokumentaci z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší vychází z platné legislativy, kdy budoucí stav je
srovnáván s kvalitou ovzduší v předmětné lokalitě za pětileté období 2011-2015, v době zpracování rozptylové studie nebyla
imisní data za rok 2016 k dispozici (následně po zpracování rozptylové studie byly ČHMÚ vydány údaje pro roky 2012-2016,
které sice nemohly být ve výpočtu zohledněny, dokumentace však dokladuje, že hodnoty se významně neliší a obecně došlo
spíše ke snížení). Do hodnocení současného stavu se tedy nepromítly ekologické akce provedené v EMĚ v tomto období
(DeNOx a rekonstrukce odlučovačů prachových částic byly dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu v roce 2016).
Že i samotné ZEVO bude zdrojem emisí, a příspěvků imisí, některých látek je v dokumentaci uvedeno (jde vlastně o hlavní
předmět posuzování). V souvislosti s realizací nové koncepce však dojde nepochybně k výraznému snížení emisí
znečišťujících látek. V dokumentaci jsou uvedeny emise ze ZEVO i příspěvky k imisní situaci v souvislosti s provozem
ZEVO.
ad b) K požadavku na posouzení vlivu ZEVO na kvalitu ovzduší ve vztahu nejen k platné, ale také k připravované legislativě lze
konstatovat, že tak, jak je v dokumentaci uvedeno, pro oblast spalování odpadů dosud nebylo vydáno příslušné rozhodnutí
Evropské komise o závěrech o BAT pro spalování odpadů. Proto je pro posouzení souladu s BAT použit stávající BREF pro
spalování odpadů z roku 2005. Ukončení procesu aktuálně probíhající revize WI BREF lze očekávat nejdříve na přelomu let
2018/2019. Přestože aktuální draft znění závěrů o BAT pro spalování odpadů nelze považovat za definitivní a závazný, lze
na základě porovnání limitů uvedených v draftu z února 2018 konstatovat, že navržené limity ZEVO pro oblast vodního
i odpadového hospodářství vyhoví nově navrženým hodnotám BAT. Požadavek je dále ošetřen závaznými podmínkami
v tomto znění:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
ad c)

K této připomínce je nutno konstatovat co je a co není součástí záměru. Předmětem posuzovaného záměru je příprava,
realizace a provoz ZEVO Mělník (oznamovatel ČEZ a.s.). Posouzení tohoto záměru je provedeno v požadovaném rozsahu
a v dostatečných podrobnostech dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
S tímto záměrem souvisí doprava energeticky využívaných odpadů zejména ze Středočeského kraje do ZEVO. Zajištění
celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele. Doprava odpadu do ZEVO bude
organizována jiným/jinými subjektem/subjekty a po dopravních trasách (komunikacích) jiných vlastníků.
Stěžejním podkladem pro specifikaci dopravy energeticky využívaných odpadů do ZEVO pro potřeby zpracování
dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí v současnosti je Studie dopravy projektu ZEVO Mělník
(WASTEENERGY FUTURE s.r.o., 2015) a Studie Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji - Aktualizace 2016,
které v rámci zajišťování Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje a s tím související přípravy ZEVO Mělník
nechal zpracovat Krajský úřad Středočeského kraje.
Související doprava se ZEVO Mělník je zpracována v Příloze č. 10 dokumentace (Dopravní model ZEVO Mělník) ve dvou
variantách. Varianta A, kdy je všechna doprava energeticky využívaných odpadů realizována po silnici a varianta B, při které
je doprava z blízké vzdálenosti silniční, ostatní železniční. Oznamovatel předpokládá, že skutečná doprava, resp. řešení, se
bude pohybovat mezi těmito stavy. Záměr nové dopravní silniční infrastruktury bude řešit stávající neúnosnou situaci
v území. Jedná se o samostatný záměr, jehož realizace je podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani
zodpovědnosti oznamovatele. Stejně tak není v kompetenci oznamovatele realizace a provoz překládacích stanic. Vyčkávání
na konečné a odsouhlasené silniční dopravní řešení by významně zpozdilo přípravu ZEVO s tím, že termín uvedení do
provozu v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje by nebyl dodržen.
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto základě je proveden návrh
příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení
možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie),
protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura v území znamená
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budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími pruhy,
křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd a
místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od
stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních
intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy jednozna čně
vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb., tj. včetně
akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto faktem bylo v
rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno a byl zohledněn. Je tedy možno
konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně popsány a vyhodnoceny.
Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude předmětem samostatného
posuzování vlivů na životní prostředí.
ad d) Podle veřejného informačního systému odpadového hospodářství bylo v roce 2016 ve Středočeském kraji ve skupině 20
komunálních odpadů a odpadů obalů z obcí produkováno 660 162 t odpadů (bez dopočtu odpadů, které nejsou součástí
hlášení povinných subjektů). Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě
statistických předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita
zařízení bude optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku), když celková bilance
odpadů disponibilních pro ZEVO v roce 2035 předpokládá 431 tisíc tun (301 tis. tun komunálních a jim podobných odpadů
vhodných k energetickému využití + 87 tis. tun výmětů z třídíren + 44 tis. tun z okresů Roudnice nad Labem, Lovosice,
Česká Lípa, Louny, Litoměřice (jako 35 % produkce komunálních odpadů produkovaných v roce 2016). Přiměřenost kapacity
ZEVO Mělník byla potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
ad e) Realizace a provoz překládacích stanic není v kompetenci oznamovatele. Doprava strusky a popílku je řešena jak ve vlastní
dokumentaci, tak v příslušných studiích (akustická, rozptylová). Preferovaným způsobem dopravy strusky je železnice.
V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry,
k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (např. Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je
sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen. Automobilová doprava popílku je zahrnuta ve všech
zmíněných studiích.

V.11. Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí
[5.11] vyjádření ze dne 25. 1. 2018
a) Z hlediska lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany ZPF a vodoprávního úřadu není
námitek.
b) Z hlediska ochrany ovzduší je vyjádřen nesouhlas. Území ORP Litoměřice je v území se zhoršenou kvalitou ovzduší, proto je
požadováno, aby záměr nezvyšoval roční koncentrace benzo(a)pyrenu, těžkých kovů, PCB a anorganických sloučenin chlóru
vyjádřených jako HCl.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Z vyjádření nevyplývají další podmínky.
ad b) Území v okolí záměru je situováno v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Konkrétně se jedná o překračování imisních
limitů pro suspendované částice PM10 a B(a)P. Produkce emisí obou těchto škodlivin bude realizací nové koncepce EMĚ
(včetně ZEVO) významně snížena. Podle posledních aktuálních emisních bilancí, zveřejněných v grafické ročence ČHMÚ za
rok 2016, má na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2015 zásadní význam vytápění domácností - v celorepublikovém měřítku
cca 97,3 %.
Nové i stávající zdroje uváděné v záměru budou v hodnoceném roce 2024 splňovat platné BAT, čímž dojde u většiny
znečišťujících látek k dalšímu snížení již v dnešní době nevýznamného podílu na příspěvku k úrovni znečištění ovzduší
a podílu příspěvku na imisním limitu dané znečišťující látky. Uváděné zhoršení imisní situace v případě některých
znečišťujících látek (Cd, B(a)P, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, HCl a PCB) oproti stávajícímu stavu je vypočteno
v rozptylové studii na úrovni setin až tisícin nanogramu. Pokud se jedná o vyjádření podílu zdrojů na imisním limitu,
nedosahuje jejich podíl v nejméně příznivých případech ani 0,5 %, spíše však mnohem méně. Tolerovaný příspěvek podílu
zdroje na překročeném imisním limitu je dle legislativy ochrany ovzduší do 1 %. Dále rozdíly mezi jednotlivými variantami
jsou vypočteny v hodnotách, které jsou v reálné situaci prakticky neměřitelné a nacházejí se pod nejistotou měřících metod.
Současně je nutno konstatovat, že modelování rozptylové studie je provedeno konzervativně (pro nejhorší možný stav) a je
pravděpodobné, že při reálném provozu bude koncentrace uvedených znečišťujících látek významně nižší.
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V.12. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
[5.12] vyjádření ze dne 5. 2. 2018
a) Akustická studie pro stacionární zdroje hodnotí hluk areálu elektrárny po realizaci fluidního kotle, plynové kotelny a nov ě
navrhovaných objektů ZEVO. Hluk nepřekročí v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
hygienické limity. Bylo zjištěno, že stávající ani budoucí stav provozu areálu nebude ve všech sledovaných bodech hygienické
limity hluku. Požadavky na akustické parametry nových zdrojů jsou stanoveny tak, aby příspěvky od nové technologie přispívaly
do LAeq,1h ≤ 25 dB. Takový příspěvek neovlivní celkovou hladinu akustického tlaku a nezhorší stávající akustickou situaci.
b) Akustická studie pro dopravní zdroje hodnotí vzhledem ke skutečnostem, že řešení dopravní problematiky v zájmovém území je
v kompetenci KÚ Středočeského kraje a že není schválena ani finální podoba příjezdové trasy k ZEVO, hodnocen vývoj změny
stavu hluku podél dopravních tras uvažovaných pro potřeby záměru. Dále je uveden i komentář k možným protihlukovým
opatřením, které ovšem zahrnují jak potřeby KÚ Středočeského kraje s vybudováním nových komunikací, tak i potřeby dalšího
možného přitížení budoucí silniční dopravy vlivem výstavby záměru ZEVO. Hodnocení je provedeno pro každou posuzovanou
lokalitu, obec, samostatně. V Ústeckém kraji byly hodnoceny obce Bechlín a Hněvice, kterými procházejí komunikace III. třídy,
hygienický limit pro hluk z dopravy (55/45 dB). Dle vypočtených výsledků jsou již v současné době v obcích překračovány
hygienické limity pro denní i noční dobu. Toto překročení se do budoucna vlivem nárůstu dopravy ještě zvýší (rok 2024), což je
nepřípustné. Proto musí být protihlukovými opatřeními vytvořena rezerva na možné přitížení, tedy nezhoršení stavu před
zprovoznění záměru. Z vypočtených hodnot dojde vlivem zprovoznění záměru ZEVO Mělník ke zhoršení akustické situace
o 0,3 dB (Bechlín) a o 0,1 dB (Hněvice) v denní době. Toto navýšení je třeba kompenzovat protihlukovými úpravami, aby
nedošlo ke zhoršení stavu před zprovozněním záměru.
c) Rozptylová studie pro zdroje záměru hodnotí stávající a budoucí stav kvality ovzduší po zprovoznění záměru. Modelový výpočet
je proveden pro emise jednotlivých energetických celků (komínů), umístěných v areálu, ve dvou variantách - současnost a po
realizaci ZEVO. Hodnocení výsledků je provedeno ve vztahu k imisním limitům znečišťujících látek ze spalovacích procesů dle
zákona o ovzduší (PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, As, Cd, Ni, Pb a BaP) a úrovni znečištění ovzduší z let 2011-2015. kromě
uvedených látek byly do modelových výpočtů zahrnuty i znečišťující látky, které bývají obvykle předmětem jednorázových
emisních měření a předpokládaného sledování emisních limitů (Hg, NH3, HCl, HF, TOC, PCDD/F, PCB a skupiny prvků Cd+Tl
a Sb+As+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+V). Z emisní bilance vyplývá, že v roce 2024 má dojít oproti průměrným hodnotám z let 2011 až
2015 k významnému snížení emisí všech prezentovaných škodlivin vyjma amoniaku.
d) Rozptylová studie pro dopravu řeší orientační posouzení, jak silniční doprava v okolí ve stávajícím a budoucím stavu po realizaci
ZEVO může ovlivnit kvalitu ovzduší. Skutečný vliv bude záviset na konečném řešení dopravní situace v zájmovém území
Středočeským krajem. Rozptylová studie z externí dopravy řeší orientačně imisní zátěž z hlediska těchto škodlivin: PM10 a PM2,5,
NO2, NOx, SO2, CO, benzenu a benzo(a)pyrenu. Závěrečná data dokumentují, že v hodnocených variantách nedochází
k takovému navýšení imisní zátěže v blízkosti areálu, který by dosáhl 1 % hodnoty imisního limitu. Z výsledků rozptylové studie
vyplývá, že imisní zátěž ze silniční dopravy v řešeném území je obecně významná, což je způsobeno především velkou
frekvencí dopravy na silnici I/16, kde však příspěvek frekvence dopravy nákladních aut souvisejících se ZEVO je podle
dopravního modelu nízký.
e) Z posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplynulo, že nárůst imisních příspěvků Cd, Ni, Hg, sumy kovů
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, PCB, Co, NH3, BaP, sumy kovů Cd+Tl, HCl a nově emitované příspěvky amoniaku nebudou
představovat zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
f) Orientačně byl posouzen vliv silniční dopravy a železniční dopravy, ze kterého vyplývá, že pro budoucí stav při zprovoznění
nových komunikací bez ZEVO, pro budoucí stav při zprovoznění nových komunikací se ZEVO vše pro silnici i kombinovanou
dopravu ze 17 zvolených výpočtových bodů jsou u 13 bodů překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků pro
obtěžování hlukem z dopravy, u 10 bodů prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku pro zhoršenou komunikaci
řečí, u 6 bodů prahová hodnota 60 dB, kdy je možno předpokládat zvýšené riziko kardiovaskulárních účinků při dlouhodobém
působení hluku (zvýšení rizika infarktu myokardu) a u 14 bodů prahové hodnoty nepříznivých účinků hluku pro zvýšené užívání
sedativ a léků k navození spánku a pro horší kvalitu spánku včetně rušení spánku.
g) Záměr nelze doporučit ke kladnému projednání, především z důvodu nejednoznačné dopravní obslužnosti. Dopravní řešení je
navrženo v několika variantách, přičemž není známo, zda doprava odpadů bude probíhat pouze po silnici nebo v kombinaci se
železnicí. Akustické posouzení je tedy pouze teoretické a nelze vyvodit jednoznačné závěry. Z toho vyplývající posouzení vlivů
na veřejné zdraví je rovněž pouze orientační. V dokumentaci je zmínka o systému překládacích stanic, ze kterých budou
přepravovány odpady ze vzdálenějších oblastí, bez bližšího upřesnění provozních podmínek. Není rovněž jednoznačně
vyřešeno skládkování strusky a popílku, dokumentace pouze konstatuje odvoz těchto odpadů mimo zájmové území na
odpovídající smluvní skládku bez bližší specifikace a posouzení.
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Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Hluk ze stacionárních zdrojů záměru je prokazatelně podlimitní resp. spolehlivě řešitelný. Po zahájení zkušebního provozu je
však i v tomto případě požadováno provedení kontrolního měření, to je ošetřeno následující podmínkou:
14. V rámci zkušebního provozu bude provedeno akreditované měření a vyhodnocení hladin hluku v nejbližším, resp.
potenciálně nejvíce dotčeném, chráněném venkovním prostoru staveb nebo chráněném venkovním prostoru v rozsahu
dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V případě zjištění překročení hygienického limitu pro hluk
ze stacionárních zdrojů budou navržena, realizována a měřením ověřena dodatečná protihlukové opatření.
ad b) K této připomínce je nutno konstatovat co je a co není součástí záměru. Předmětem posuzovaného záměru je příprava,
realizace a provoz ZEVO Mělník (oznamovatel ČEZ a.s.). Posouzení tohoto záměru je provedeno v požadovaném rozsahu
a v dostatečných podrobnostech dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
S tímto záměrem souvisí doprava energeticky využívaných odpadů zejména ze Středočeského kraje do ZEVO. Zajištění
celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele. Doprava odpadu do ZEVO bude
organizována jiným/jinými subjektem/subjekty a po dopravních trasách (komunikacích) jiných vlastníků.
Stěžejním podkladem pro specifikaci dopravy energeticky využívaných odpadů do ZEVO pro potřeby zpracování
dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí v současnosti je Studie dopravy projektu ZEVO Mělník
(WASTEENERGY FUTURE s.r.o., 2015) a Studie Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji - Aktualizace 2016,
které v rámci zajišťování Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje a s tím související přípravy ZEVO Mělník
nechal zpracovat Krajský úřad Středočeského kraje.
Související doprava se ZEVO Mělník je zpracována v Příloze č. 10 dokumentace (Dopravní model ZEVO Mělník) ve dvou
variantách. Varianta A, kdy je všechna doprava energeticky využívaných odpadů realizována po silnici a varianta B, při které
je doprava z blízké vzdálenosti silniční, ostatní železniční. Oznamovatel předpokládá, že skutečná doprava, resp. řešení, se
bude pohybovat mezi těmito stavy.
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy (včetně vlivů hlukových) jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto
základě je proveden návrh příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru
uvedl návrh řešení možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová
a hluková studie), protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura
v území znamená budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými
odbočovacími pruhy, křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49.
Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní
pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy p ředpokládané pro novostavby
a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ.
Ze zákona tedy jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí
dle 100/2001 Sb., tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se
ZEVO. S tímto faktem bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno a byl
zohledněn. Je tedy možno konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně popsány
a vyhodnoceny. Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude předmětem
samostatného posuzování vlivů na životní prostředí.
Řešení silniční infrastruktury je podmínkou pro možnost zahájení provozu ZEVO. Požadavek je ošetřen závaznými
podmínkami v tomto znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad c)

Imisní situace po realizaci záměru bude vyhovující, záměr přitom povede ke zlepšení imisní situace. Z tohoto hlediska je
záměr v souladu s veškerými aplikovatelnými právními předpisy v oblasti ochrany ovzduší.

ad d) Dopravní příspěvek ZEVO k imisním hladinám v okolí komunikací je obecně nízký. I v tomto případě se však pozitivně
uplatní výše uvedená závazná podmínka o vytvoření vhodné dopravní trasy v předstihu před zahájením silničního
dopravního provozu ZEVO.
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ad e) Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, provedené v dokumentaci, je korektní a závěry o nevýznamném zdravotním riziku jsou
odpovídající.
ad f)

K tomuto bodu lze zopakovat komentář k bodu b), viz výše. Identifikovaná nepříznivá situace v oblasti vlivů dopravního hluku
na veřejné zdraví je ošetřena tamtéž uvedenou závaznou podmínkou o vytvoření vhodné dopravní trasy v předstihu před
zahájením silničního dopravního provozu ZEVO.

ad g) S ohledem na výše uvedené údaje, kde je komentována především dopravní situace a způsob jejího hodnocení a řešení, je
závěr o nedostatečném hodnocení poněkud nespravedlivý, resp. neodůvodněný. Jak bylo prezentováno na veřejném
projednání, oznamovatel nepředpokládá zahájení provozu ZEVO před vyřešením problematiky silničního obchvatu. Pro
řešení dopravní situace je navržena odpovídající podmínka, která bude řešit stávající neúnosnou situaci v území. Lze
samozřejmě souhlasit s názorem, že možným řešením by bylo i projednání dopravního řešení v předstihu. Nicméně pro toto
není dostatečný časový prostor a vyčkávání na konečné a odsouhlasené silniční dopravní řešení by významně zpozdilo
přípravu ZEVO s tím, že termín uvedení do provozu v souladu s Plánem odpadového hospodá řství Středočeského kraje by
nebyl dodržen. Příprava ZEVO a dopravní infrastruktury tak může probíhat paralelně.
Uvedené vyjádření KHS proto chápeme jako upozornění na situaci a nezbytnost jejího řešení, není vyjádřen explicitní
požadavek na vrácení dokumentace k přepracování. Požadované řešení je obsaženo ve stanovených podmínkách v tomto
znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Tento způsob řešení byl zároveň osobně diskutován zpracovatelem posudku s autorkou vyjádření KHS telefonicky dne
9.3.2018.

V.13. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
[5.13] vyjádření ze dne 5. 2. 2018
a) Dopravní řešení je v předložené dokumentaci navrženo v několika variantách, přičemž dosud není známo, zda doprava odpadů
bude probíhat pouze po silnici nebo v kombinaci se železnicí. Akustické posouzení liniových zdrojů hluku má tudíž velmi malou
vypovídací hodnotu a nelze z něj činit další závěry. Rovněž zpracované Posouzení vlivů na veřejné zdraví (příloha 05) hodnotí
vliv silniční a železniční dopravy pouze orientačně. Oznamovatelem záměru dopravního řešení bude zřejmě Středočeský kraj,
nikoliv ČEZ, a.s. Příprava obou záměrů by měla dle našeho mínění probíhat minimálně současně. Samozřejmě lepším řešením
je projednání dopravního řešení v předstihu, protože navazující problematika, tj. projednání s dotčenými obcemi, zanesení do
ZÚR Středočeského kraje, zanesení do územních plánů obcí, samotný proces posuzování vlivu na životní prostředí a následná
realizace, je časově značně náročná.
b) V předložené dokumentaci je také zmínka o systému překládacích stanic, ze kterých budou přepravovány odpady ze
vzdálenějších oblastí (nejen Středočeského kraje). Není zřejmé, kdo bude jejich investorem a provozovatelem a zda bude o
tento způsob přepravy zájem. S tímto pak souvisí dopravní posouzení v širším okolí ZEVO (nejen pro okolní obce v blízkosti
záměru). V této souvislosti dále upozorňujeme, že záměr předpokládá produkci cca 97 tisíc tun strusky a 15 tisíc tun popílku.
Dokumentace pouze konstatuje odvoz těchto odpadů mimo zájmové území na odpovídající smluvní skládku bez bližší
specifikace. Z tohoto důvodu ani neřeší negativní dopady z jejich dopravy. Například, v případě využití skládky nebezpečných
odpadů v Benátkách nad Jizerou by doprava probíhala po silnici I/16 celým územím okresu Mělník. Dopravní model (příloha 10)
sice uvádí, že záměr předpokládá využití skládek mimo vyvolanou dopravu přes Mělník, ale konkrétní skládku neuvádí. Je
otázkou, zda tato informace není uvedena účelově (zpracovatel neurčuje místo skládky, ale současně předpokládá, že doprava
nebude směřovat přes Mělník a další obce).
c) Související doprava záměru přispěje na řadě komunikací okresu Mělník, kde jsou již v současné době překračovány hygienické
limity hluku, k dalšímu navýšení dopravní zátěže (jde zejména o těžká nákladní vozidla). Této problematice je třeba věnovat
zvýšenou pozornost.
d) Výpočet v rozptylové studii (příloha 03) je proveden pro variantu A: Současnost – dosavadní provoz EMĚ I + EMĚ II + EMĚ III
v letech 2011 až 2015 a pro variantu D: ZEVO – předpoklad provozu od roku 2024 (EMĚ I standardní provoz, EMĚ II a EMĚ III
odstavení z provozu, plynová kotelna režim špičkového a záložního zdroje, fluidní kotel standardní provoz, ZEVO standardní
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provoz včetně příspěvku liniových zdrojů uvnitř areálu EMĚ). Z emisní bilance vyplývá, že v roce 2024 dojde oproti průměrným
hodnotám z let 2011 až 2015 k významnému snížení emisí všech prezentovaných škodlivin vyjma amoniaku. Toto konstatování
považujeme za poněkud zavádějící, protože jako základ se vychází ze skutečnosti EMĚ v letech 2011 - 2015, tedy před realizací
ekologických opatření v EMĚ (např. v roce 2015 modernizace elektrostatických odlučovačů popílku kotlů K1 až K6
v Energotrans, a.s., dále v EMĚ I probíhající úprava kompletního systému odsiřování za účelem snížení emisí SO2 na všech
kotlích tohoto celku). Z přehledů průměrné roční koncentrace znečišťujících látek emitovaných zdroji EMĚ v letech 2011 - 2015
je zřejmá změna palivové základny v EMĚ I roce 2014 a 2015 - došlo k významnému poklesu koncentrací arzenu a olova; také
u EMĚ II a EMĚ III nastal v roce 2014 a 2015 pokles koncentrací olova, chromu a vanadu. Při tomto způsobu porovnání tak
zaniká skutečnost, že i samotné ZEVO bude významným zdrojem emisí některých látek a prezentované snížení emisí škodlivin
nebude tak výrazné.
e) Předložené hodnocení vlivu výstavby a provozu Zařízení pro energetické využití odpadu - ZEVO Mělník považuje KHS za
nedostatečné.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) K této připomínce je nutno konstatovat co je a co není součástí záměru. Předmětem posuzovaného záměru je příprava,
realizace a provoz ZEVO Mělník (oznamovatel ČEZ a.s.). Posouzení tohoto záměru je provedeno v požadovaném rozsahu
a v dostatečných podrobnostech dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
S tímto záměrem souvisí doprava energeticky využívaných odpadů zejména ze Středočeského kraje do ZEVO. Zajištění
celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele. Doprava odpadu do ZEVO bude
organizována jiným/jinými subjektem/subjekty a po dopravních trasách (komunikacích) jiných vlastníků.
Stěžejním podkladem pro specifikaci dopravy energeticky využívaných odpadů do ZEVO pro potřeby zpracování
dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí v současnosti je Studie dopravy projektu ZEVO Mělník
(WASTEENERGY FUTURE s.r.o., 2015) a Studie Překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji - Aktualizace 2016,
které v rámci zajišťování Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje a s tím související přípravy ZEVO Mělník
nechal zpracovat Krajský úřad Středočeského kraje.
Související doprava se ZEVO Mělník je zpracována v Příloze č. 10 dokumentace (Dopravní model ZEVO Mělník) ve dvou
variantách. Varianta A, kdy je všechna doprava energeticky využívaných odpadů realizována po silnici a varianta B, při které
je doprava z blízké vzdálenosti silniční, ostatní železniční. Oznamovatel předpokládá, že skutečná doprava, resp. řešení, se
bude pohybovat mezi těmito stavy.
Nezpochybnitelným faktem je nevyhovující silniční infrastruktura v území od přemostění Labe silnice I/16 od Mělníka až po
Horní Počaply. Stávající automobilová doprava zatěžuje prakticky všechny obce na této trase nad povolenou mez. Jedná se
o problematiku dlouhodobě neúspěšně řešenou jednotlivými obcemi prostřednictvím požadovaných zejména krátkých
obchvatů předmětných obcí a v současné době řešenou Krajským úřadem Středočeského kraje zadáním zpracování
dopravní studie. Varianty dopravního řešení a konkrétní vhodný návrh budoucího řešení je projednáván zpracovatelem
studie s dotčenými obcemi.
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto základě je proveden návrh
příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení
možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie),
protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura v území znamená
budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími pruhy,
křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd a
místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od
stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních
intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy jednozna čně
vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb., tj. včetně
akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto faktem bylo
v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno a byl zohledněn. Je tedy možno
konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně popsány a vyhodnoceny.
Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude předmětem samostatného
posuzování vlivů na životní prostředí.
ad b) Realizace a provoz překládacích stanic není v kompetenci oznamovatele. Doprava strusky a popílku je řešena jak ve vlastní
dokumentaci, tak v příslušných studiích (akustická, rozptylová). Preferovaným způsobem dopravy strusky je železnice.
V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry,
k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (např. Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je
sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona
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o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen. Automobilová doprava popílku je zahrnuta ve všech
zmíněných studiích. Řešení silniční infrastruktury je podmínkou pro možnost zahájení provozu ZEVO. Požadavek je ošetřen
závaznými podmínkami v tomto znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad c)

Vezmeme-li v úvahu uvedenou podmínku, realizace záměru bude mít naopak pozitivní vliv na významné snížení dopravní
zátěže v obcích, které budou vybaveny obchvatem. V těchto případech bude dílčí příspěvek dopravní intenzity ZEVO
kompenzován prakticky úplným vymístěním celkové tranzitní dopravy z obcí, a tedy i významným zlepšením hygienických
podmínek (zejména hluku, resp. též ovzduší). To se bude pochopitelně týkat v první řadě obcí na hlavní příjezdové trase.
Jak vyplývá z uvedených údajů, problematice je věnována značná pozornost a jsou stanoveny příslušné podmínky.

ad d) Hodnocení provedené v dokumentaci z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší vychází z platné legislativy, kdy budoucí stav je
srovnáván s kvalitou ovzduší v předmětné lokalitě za pětileté období - v daném případě 2011-2015. Že i samotné ZEVO
bude zdrojem emisí, a příspěvků imisí, některých látek je v dokumentaci uvedeno a vyhodnoceno (jde vlastně o hlavní
předmět posuzování). V souvislosti s realizací nové koncepce však dojde nepochybně k výraznému snížení emisí
znečišťujících látek. V dokumentaci jsou uvedeny emise ze ZEVO i příspěvky k imisní situaci v souvislosti s provozem
ZEVO.
ad e) S ohledem na výše uvedené údaje, kde je komentována především dopravní situace a způsob jejího hodnocení a řešení, je
závěr o nedostatečném hodnocení poněkud nespravedlivý, resp. neodůvodněný. Jak bylo prezentováno na veřejném
projednání, oznamovatel nepředpokládá zahájení provozu ZEVO před vyřešením problematiky silničního obchvatu. Pro
řešení dopravní situace je navržena odpovídající podmínka, která bude řešit stávající neúnosnou situaci v území. Lze
samozřejmě souhlasit s názorem, že možným řešením by bylo i projednání dopravního řešení v předstihu. Nicméně pro toto
není dostatečný časový prostor a vyčkávání na konečné a odsouhlasené silniční dopravní řešení by významně zpozdilo
přípravu ZEVO s tím, že termín uvedení do provozu v souladu s Plánem odpadového hospodá řství Středočeského kraje by
nebyl dodržen. Příprava ZEVO a dopravní infrastruktury tak může probíhat paralelně.
Uvedené vyjádření KHS proto chápeme jako upozornění na situaci a nezbytnost jejího řešení, není vyjádřen explicitní
požadavek na vrácení dokumentace k přepracování. Požadované řešení je obsaženo ve stanovených podmínkách v tomto
znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Tento způsob řešení byl zároveň osobně diskutován zpracovatelem posudku s autorkou vyjádření KHS na veřejném
projednání záměru dne 8.3.2018 v Mělníku.

V.14. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
[5.14] vyjádření ze dne 30. 1. 2018
a) Ochrana ovzduší: Hodnocení je z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší provedeno srozumitelně a dostatečným
způsobem. V případě realizace bude vyžadováno řešení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně ovzduší.
b) Ochrana vod: Nejsou připomínky.
c) Odpadové hospodářství: Nejsou připomínky.
d) Ochrana přírody: Nejsou připomínky.
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Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Souhlasná připomínka, nevyplývají z ní další podmínky.
ad b) Z připomínky nevyplývají další podmínky.
ad c)

Z připomínky nevyplývají další podmínky.

ad d) Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.15. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
[5.15] vyjádření ze dne 6. 2. 2018
a) K dokumentaci nejsou zásadní připomínky, předpokládá se minimální ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod i stavu
dotčených vodních útvarů.
b) Areál záměru se nachází v CHOPAV Severočeská křída, je nutné splnit podmínky nařízení vlády č. 85/1981 Sb.
c) Realizace záměru musí probíhat v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a souvisejícími
právními předpisy, zejména nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Případná realizace záměru musí rovněž vyhovovat požadavkům
Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, které mohou být přísnější než požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
(vztahující se k danému zařízení - CZ-NACE 38.32).
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Z připomínky nevyplývají další podmínky.
ad b) Upozornění na požadavky obecně závazných předpisů.
ad c)

Upozornění na požadavky obecně závazných předpisů.

V.16. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
[5.16] vyjádření ze dne 24. 1. 2018
a) Dle emisních parametrů vycházejících z dat objednatele bude ZEVO plnit hodnoty emisních limitů v souladu s vyhláškou
č. 415/2012 Sb. Z hlediska dopravy není rozdíl mezi variantami B (doprava odpadu výhradn ě nákladními automobily) a C
(kombinovaná doprava) významný. Jedná se o rozdíl v řádech setin až tisícin μg/m3 (ng/m3 v případě benzo(a)pyrenu)
ve prospěch varianty C.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.17. Ministerstvo životního prostředí, Odbor energetiky a ochrany klimatu
[5.17] vyjádření ze dne 17. 1. 2018
a) K dokumentaci nejsou připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Z připomínky nevyplývají další podmínky.

V.18. Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
[5.18] vyjádření ze dne 22. 1. 2018
a) Str. 10 až 11 Požadavek na úpravu na následující znění: Výsledkem energetického využití odpadů je snížení objemu
a hmotnosti odpadů při produkci anorganického materiálu s minimálním obsahem organických zbytků, který lze po úpravě
a vyloučení nebezpečných vlastností případně látkově využít i jako součást stavebních či rekultivačních materiálů. Musí být
rovněž dodrženy podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu.
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b) Str. 18 a 19, kapitola PS Hospodářství škváry a popílku: Pro možnost využití strusky nebo popílku na povrchu terénu je v tomto
případě nutno vyloučit nebezpečné vlastnosti odpadu.
c) Str. 34 Je požadováno doplnit tabulku o další přijímané odpady už ve fázi řízení EIA. Katalogová čísla odpadů skupiny 17 je
doporučeno nahradit katalogovými čísly 19 12. Dále je doporučeno doplnit katalogové číslo odpadu 17 06 04 - Izolační materiály
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 - polystyren.
d) Str. 63 až 64 - Není zcela jasné, proč při provozu stávajících spalovacích zdrojů vznikají odpady katalogového čísla 12 01 01
Piliny a třísky železných kovů spadající do podskupiny odpadů Odpady z tváření a fyzikální a mechanické povrchové úpravy
kovů a plastů a odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady. Je požadováno vysvětlení nebo jiné zařazení v souladu
s katalogem odpadů.
e) Str. 64, 2. odstavec - Je použit termín termická degradace, doporučeno nahradit termínem energetické využití. Dále upravit
odstavec v tom smyslu, že pro využití škváry nebo popílku na povrchu terénu je nutné vyloučit nebezpečné vlastnosti odpadu.
f) Str. 155, kapitola III. Opatření pro fázi provozu - požadavek na úpravu v tom smyslu, že pro využití na povrchu terénu je nutné
vyloučit nebezpečné vlastnosti odpadu.
g) Str. 156 Opatření pro fázi provozu - požadavek na úpravu v tom smyslu, že pro využití škváry nebo popílku na povrchu terénu je
nutné vyloučit nebezpečné vlastnosti odpadu.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Údaje uvedené v dokumentaci nejsou v rozporu s údaji uvedenými v připomínce, další upřesňování formulací by již
nepřineslo do procesu posuzování nové relevantní informace. Všechny požadavky obecně závazných předpisů musí být
dodrženy, tuto skutečnost není nutno dále podmiňovat.
ad b) Údaje uvedené v dokumentaci nejsou v rozporu s údaji uvedenými v připomínce, další upřesňování formulací by již
nepřineslo do procesu posuzování nové relevantní informace. Všechny požadavky obecně závazných předpisů musí být
dodrženy, tuto skutečnost není nutno dále podmiňovat. Přesto je stanovena podmínka v tomto znění:
13. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti pevných produktů (odpadů)
z provozu záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; s odpady bude dále nakládáno na
základě výsledků tohoto ověření.
ad c)

Katalogová čísla 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů)
z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 jsou uvedeny v seznamu odpadů přípustných ze zařízení.
Předpokladem je příjem energeticky využitelných odpadů kategorie "ostatní" z následujících skupiny dle Katalogu odpadů
(vyhláška č. 93/2016 Sb.), pro které nebude možnost materiálového využití:
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY
A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
17 02 Dřevo, sklo a plasty
Obecně je odpad polystyrenu zahrnut pod katalogovými čísly směsného komunálního, resp. velkoobjemového komunálního
odpadu a pod katalogovým číslem 17 02 03 - Plasty (ze stavebnictví). Záměr předpokládá v prvé řadě využívání odpadů pod
katalogovým číslem 20 03 01 (SKO). V tabulce na str. 35 dokumentace je dále uveden výčet dalších odpadů, které bude
možné v zařízení využívat a kterým je deklarováno, že energeticky využívaný odpad bude z hlediska svých vlastností
podobný směsnému komunálnímu odpadu. Konkrétní seznam odpadů bude stanoven v žádosti o integrované povolení.

ad d) Jedná se o odpady z údržby zařízení, součástí provozu Mělník je dílna s obráběcím strojem.
ad e) Potřeba vyloučení nebezpečných vlastností je v dokumentaci akcentována (např. str. 65). Pojmy energetické využití vs.
termická degradace jsou významově blízké, při energetickém využívání nepochybně dochází i k termické degradaci odpadu.
Terminologické upřesnění bez dalšího vlivu na výsledky hodnocení. Navíc je stanovena podmínka v tomto znění:
13. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti pevných produktů (odpadů)
z provozu záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; s odpady bude dále nakládáno na
základě výsledků tohoto ověření.
ad f)

Jak je v dokumentaci uvedeno, bude postupováno podle zákona č. 185/2001 Sb. (§ 5, § 6, § 7). Potřeba vyloučení
nebezpečných vlastností je v dokumentaci akcentována (např. str. 65). Navíc je stanovena podmínka v tomto znění:
13. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti pevných produktů (odpadů)
z provozu záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; s odpady bude dále nakládáno na
základě výsledků tohoto ověření.

ad g) Dtto.
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V.19. Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, Oddělení IPPC a IRZ
[5.19] vyjádření ze dne 31. 1. 2018
a) Upozornění, že pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2018 bude předložen finální draft revidovaného referenčního dokumentu
o BAT pro spalování odpadů a současně s ním i návrh závěrů o BAT. Schválení a publikování nových závěrů o BAT lze
očekávat na přelomu let 2018/2019. Pro záměr tak mohou být v navazujícím řízení aplikovány jiné požadavky na emisní limity,
než které jsou uvedeny v dokumentaci.
b) Je doporučeno jednoznačně specifikovat seznam odpadů, potenciálně vstupujících do zařízení. Aktuální dokument obsahuje
pouze 5 druhů a současně je uvedeno, že detailní popis bude až v integrovaném povolení. Mělo by být už nyní jasné, jaké
odpady se mohou v zařízení potenciálně zpracovávat (str. 35 dokumentace).
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) S ohledem na termín realizace záměru a jeho uvedení do provozu musí oznamovatel odpovídajícím způsobem reflektovat
jak v přípravě záměru, tak v realizaci a také v provozu změny v platné legislativě složkových předpisů v ochraně životního
prostředí. Dále je stanovena podmínka v tomto znění:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
ad b) Oznamovatel neuvažuje s dalšími odpady pro energetické využití v ZEVO Mělník než s odpady uvedených katalogových
čísel (kromě pěti uvedených v tabulce je to hlavně odpad 20 03 01 směsný komunální odpad uvedený nad tabulkou).

V.20. Hnutí DUHA
[5.20] vyjádření ze dne 9. 2. 2018
a) Nedostatečné odůvodnění - nadkapacita ZEVO. Podle POH Středočeského kraje bude v roce 2025 celková produkce směsného
a objemného odpadu ve výši 372 781 t/rok (278 kg/os a rok). POH však bude nutno dát do souladu s novou evropskou
legislativou (balíčkem pro oběhové hospodářství - CEP), který požaduje, aby do roku 2035 státy recyklovaly min. 65 %
komunálních odpadů. POH ale počítá s mírou recyklace cca 40 %, mezi roky 2025 a 2035 bude muset vzrůst míra recyklace.
ZEVO tím přijde o velké množství spalovaného odpadu. V POH je dále opomenuto, že v Praze Malešicích se nalézá spalovna
o kapacitě 310 000 tun odpadů ročně, ta je při dosažení 65 % míry recyklace dostatečná jak pro Prahu, tak pro Středočeský kraj.
Pokud by byly zavedeny stejně účinné systémy třídění a motivace jako ve Vlámsku (140 kg SKO/os a rok), bylo by
vyprodukováno cca 367 000 t odpadů, které by zpracovala Malešická spalovna, zbývajících cca 57 000 t odpadů by bylo možno
řešit např. odvozem do spalovny v Liberci, která stejným výpočtem nebude mít dostatek odpadů. Není přitom uvažováno se
zvýšením kapacity spalovny Malešice a také plánovanou ZEVO Most - Komořany. Požadavek na reakci na uvedené
předpoklady a také na informaci, ze kterých zemí bude odpad do ZEVO navážen a jaké dopravní trasy budou dovozem zatíženy.
b) Projekt je předkládán jako jednovariantní. Vyjádřen nesouhlas, že pouze ZEVO vyřeší problém kam s komunálními odpady. Je
požadováno posoudit minimálně tyto varianty: 1) záměr ZEVO, 2) zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů se stejnou
kapacitou, 3) zvýšení materiálového využití (včetně biologického využití) komunálních odpadů na 55 %. Pozn.: Úplné znění
specifikace variant je doloženo v příloze tohoto posudku.
c) Dopravní zatížení - bez znalosti výše produkce směsných a objemných odpadů v okolí nelze zjistit, z jakých vzdáleností bude
nutné dovážet plánovaných 320 000 t odpadů ročně. Není ani možné zjistit k jakému zatížení a v jakých obcích by vlivem
záměru došlo. Zásadní je nejprve vytvořit nové POH krajů (nebo studii), které zohlední požadavky balíčku pro oběhové
hospodářství a odpoví na otázku na úkor čeho poroste recyklace komunálních odpadů po roce 2025, když to nebude na úkor
skládek, kde již recyklovatelné odpady končit nebudou - a jak se s tím vypořádá ZEVO. Záměr ZEVO je navíc bez řešení
dopravní situace nerealizovatelný, vyřešení dopravy tedy musí být nutnou podmínkou pro zahájení stavebního řízení.
d) Doprava a varianty umístění v jiných lokalitách - např. takových, kde lze umístit železniční vlečku, se kterou by ZEVO bylo
skutečným krajským integrovaným zařízením nakládání s odpady.
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e) Doplnit předtřídění nebezpečných odpadů - součástí technologie musí být zařízení, které bude vytřiďovat toxické odpady na
vstupu. Toxické odpady jsou součástí směsných komunálních odpadů i přes snahu o jejich eliminaci. Neměly by však být páleny
ve spalovně komunálních odpadů (spalovny nebezpečných odpadů jsou provozovány za mnohem vyšší teploty a zdržení).
Vytříděním se dosáhne dalšího snížení toxických emisí, pokud by odpady nebyly tříděny, je nutné požadovat stejný režim jako
pro spalovnu nebezpečných odpadů, tedy teplotu 1200 °C a odpovídající zdržení.
f) Nedostatečně řešené výstupy - dokumentace konkrétně neřeší způsob nakládání s toxickým popílkem a nebezpečnou škvárou.
Je požadováno, aby při projednávání vlivů na ŽP byl popsán konkrétní způsob solidifikace popílků a smluvně zajištěno uložení
všech výstupů ze stanoviska před vydáním stanoviska. (+vyjádřena obava, že se bude spalovat odpad ze zahraničí).
g) Závěr - záměr má být na území, kde to podle územního plánu není možné a obec s umístěním nesouhlasí. Záměr je obecný,
když tvrdí, že bude splňovat BAT, které budou známy až na přelomu let 2018 a 2019, že použije zatím neznámou technologii, že
bude postaven, až bude vyřešena dopravní situace (která se ale řešit nezačala a není na ní konsensus) a že bude spalovat
pouze odpady, které nelze recyklovat, ale vychází z POH kraje, který neodpovídá připravovanému balíčku k oběhovému
hospodářství. Je tedy doporučeno projekt zastavit do změny POH Středočeského kraje (nebo studie k oběhovému balíčku),
z čehož vyplyne kapacita, do vyřešení otázky dopravního zatížení, do vyjasnění konkrétní technologie ZEVO a do zajištění
možnosti umístění záměru na plánovaném území.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nesou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
V této souvislosti je nutno připomenout, že celá řada např. plastových odpadů, byť vytříděných v rámci separovaného sběru
je dále nevyužitelná a dnes končí jako výmět z třídících linek bez užitku na skládkách, ať už se jedná o odpady, u nichž je
recyklace znemožněna jejich znečištěním nebo odpady při výrobě aditivované tak, že jejich recyklace není možná (obsahují
nanočástice či složité sloučeniny pro zlepšení vlastností materiálů).
Dovoz odpadů ze zahraničí se nepředpokládá.
ad b) Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
ad c)

Pokud jde o zatížení dopravou, intenzita dopravy vychází primárně z kapacity zařízení. Tím je potřebná intenzita dopravy
jednoznačně definována a je tak pro účely posouzení vlivů na životní prostředí známa. Na výběru území potom závisí pouze
rozdělení dopravy na jednotlivé trasy. Vlivy dopravy na životní prostředí se potom významněji projevují zejména v bližším
okolí záměru. Zde jsou v dokumentaci podrobně hodnoceny na základě dopravního modelu, příslušných studií (hluková,
rozptylová) a jsou také stanoveny příslušné podmínky (požadavek na vyřešení dopravní situace území). Na další navazující
komunikační síti, po rozpadu dopravní zátěže na další a další komunikace (včetně hlavních - silnice 1. třídy apod.), již podíl
ZEVO na celkových dopravních intenzitách ztrácí na významu. Detailní umístění vzdálenějších svozových oblastí proto není
pro posouzení vlivů na životní prostředí podstatné.
Identifikovaná nepříznivá situace v existujícím silničním dopravním napojení lokality EMĚ resp. ZEVO je ošetřena závaznými
podmínkami o vytvoření vhodné dopravní trasy v předstihu před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO v tomto
znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
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ad d) Lokalita umístění ZEVO je vybavena železniční vlečkou.
ad e) Přijímán a spalován bude jen odpad, který bude v souladu s integrovaným povolením dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném
znění, a dalšími legislativními předpisy, mimo jiné s provozním řádem zařízení pro nakládání s odpady. Každý odpad (mimo
SKO) bude doložen údaji o vlastnostech, o jeho složení a původu a v případě zjištění jiného odpadu (namátková kontrola)
bude příslušný kontejner odstaven a vrácen dodavateli. Veškerý dovážený odpad bude kontrolován detek čním zařízením
na případné zdroje ionizujícího záření.
V ZEVO bude prioritně energeticky využíván směsný komunální odpad (20 03 01), který je kategorizován jako odpad ostatní.
Spalování nebezpečných odpadů uvedených v katalogu odpadů je nepřípustné. Stupeň vytřídění směsných komunálních
odpadů je dán informovaností a ukázněností obyvatel. Nelze jistě předpokládat, že v tomto toku odpadů nebudou obsaženy
žádné nebezpečné odpady, ať už se jedná např. o pleny znečištěné tělesnými tekutinami nebo o monočlánky (jejichž
separovaný sběr je obcemi, resp. prodejci sice zabezpečen, ne vždy však občany využíván). Ve smyslu § 6 odst. 3 zákona
o odpadech se směsný komunální odpad nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni
s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 zákona o odpadech. Avšak právě
s ohledem na možnost výskytu nebezpečných odpadů jsou směsné komunální odpady ukládány na těsněné skládky odpadů
a musí být spalovány, resp. energeticky využívány, při stanovených teplotách s dodržením předepsané doby zdržení.
Spaliny pak musí být odpovídajícím způsobem čištěny. Tyto parametry záměr ZEVO splňuje.
ad f)

V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno,
že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř.
Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon
o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude
konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech nebo
cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen. Dále je nutno připomenout, že veškeré
environmentální standardy skládek pro ukládání odpadů musí zajistit vlastník resp. provozovatel příslušných skládek. V
žádném případě nepůjde o činnost zajišťovanou oznamovatelem záměru ZEVO.
Požadavek na smluvní zajištění ukládání výstupů ještě před vydáním stanoviska není relevantní, ze zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, takováto povinnost ze zákona přímo ani nepřímo nevyplývá.

ad g) Soulad s územním plánem není podmínkou nutnou (environmentální vlivy lze posoudit i bez formálního souladu s ÚPD).
Pro posouzení vlivů na životní prostředí jsou známy veškeré relevantní environmentální parametry a požadavky záměru
ZEVO. Ty jsou v dokumentaci uvedeny, jsou pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru
budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je
tedy posuzován konkrétní (nikoliv obecný) projekt. V rámci přípravy projektu byly analyzovány dostupné typy technologií pro
energetické využití odpadů. Zvolena je technologie spalování odpadu na roštu, která je pro energetické využití sm ěsných
komunálních odpadů, charakteristických pro evropský region, ověřená a ve vyspělých zemích Evropy z 95 % používaná.
Skladba technologických celků, jejich hlavní parametry a technologický proces fungování ZEVO, založeného na spalování
odpadu na roštu, je v dokumentaci EIA popsán. Detail, z jakých komponent je každý daný celek složen, již uveden není.
Zpřísňování legislativních požadavků na jednotlivé technologie a vývoj jednotlivých výrobců reagující na tyto požadavky je
natolik dynamický, že v době výběru dodavatele bude požadováno dostat opravdu nejlepší dostupnou techniku (BAT)
k danému datu. Na dodavatele technologie bude vypsáno veřejné výběrové řízení, jak oznamovateli (ČEZ, a. s.) ukládá
zákon. Ve výběrovém řízení budou definována taková kritéria a podmínky, aby byly splněny všechny legislativní náležitosti
týkající se ochrany životního prostředí. Zjednodušeně řečeno: je známo, co vše musí technologie pro daný projekt na
výstupu splňovat, zatím však není určeno, která konkrétní technická řešení přihlášená do tendru budou vybrána. Hodnocení
vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do dalších fází, ale je provedeno v dokumentaci, a to na základě platné
legislativy, nejlepších dostupných technik a dalších aktuálních podkladů.
Stejně tak je dokladováno, že záměr odpovídá připravovanému balíčku k oběhovému hospodářství. Záměr ZEVO Mělník je
dílčí součástí hierarchického systému nakládání s odpady. Je v souladu jak s národním plánem odpadového hospodá řství,
tak s POH Středočeského kraje, když přispívá k omezování skládkování a zároveň předpokládá v bilanci disponibilních
odpadů 65 % recyklaci (podle evropského balíčku odpadového hospodářství). S ohledem na hierarchii nakládání s odpady
budou tyto vždy přednostně materiálově využity a recyklovány. Úlohou ZEVO v této hierarchii je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
Jak tedy vyplývá z uvedených údajů, pro posouzení vlivů záměru jsou dostupné veškeré relevantní parametry k odůvodnění
umístění, kapacity a technického řešení záměru a zároveň veškeré parametry k posouzení vlivů na životní prostředí.
Dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována metodicky správně, tedy se zohledněním
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všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem. Požadavek na řešení jiných variant
nakládání s odpady a jiné koncepce EMĚ není relevantní, tyto skutečnosti jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými
oznamovateli. Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho
složkách) a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu.

V.21. Arnika - program toxické látky a odpady
[5.21] vyjádření ze dne 22. 1. 2018
a) Nedostatek znalostí při hodnocení vlivů. Dokumentace vychází z virtuálních předpokladů, nikoliv reálného projektu. Konkrétní
vyhodnocení vlivů na životní prostředí odsouvá až do procesu IPPC. Požadováno vrácení a dopracování dokumentace až ve
fázi vybrané technologie jak pro spalování odpadů, tak pro čištění spalin.
b) Nedostatkem je oddělené posuzování záměru přestavby EMĚ odtrženě na jednotlivé provozy. Koncepce provozu komplexu
EMĚ by měla být posouzena v rámci jednoho souborného procesu EIA nebo zadat zpracování strategické EIA na tuto koncepci.
c) Nedostatečné zdůvodnění, proč je posuzována jedna varianta. Není třeba vázat mezi sebou řešení nakládání s odpady
a zásobování teplem - při oddělení se nabízí řada dalších variant (podrobněji viz úplné znění vyjádření v příloze tohoto
posudku). Je požadováno minimálně zpracování varianty výstavby zařízení na recyklaci odpadů. Aby toto bylo možno
analyzovat, muselo by být uvedeno složení odpadu, tato informace v dokumentaci chybí. S tím souvisí, že v dokumentaci je
uvedeno, že dokončení koncepce provozu EMĚ přinese zlepšení vlivů EMĚ na ŽP. To je logické, nicméně toto srovnání není
relevantní, měla by být srovnána varianta se spalováním s variantou bez spalování - je požadováno dopln ění této varianty.
d) Není jasné, které údaje pro celkové emise PM 10 a PM2,5 platí - zda ze strany 128 nebo strany 46 dokumentace. Tabulkově
dokladováno, že ZEVO bude významně přispívat k celkovým emisím. Je patrné, že ZEVO zhruba z poloviny anebo i více než
poloviny bude přispívat k celkovým emisím prachových částic PM10, rtuti, benzo-a-pyrenu, sumy kadmia a thalia,
a polychlorovaných bifenylů. Z více jak třetiny pak bude přispívat k emisím chlorovodíku, kadmia a součtu těžkých kovů. Je
patrné, že varianta bez ZEVO by nebyla tolik zatěžující mj. pro kritický benzo-a-pyren, pro nějž je situace dnes vážná. Nelze
souhlasit s výstavbou v takto zatížené lokalitě.
e) U některých těžkých kovů je v tabulce na straně 128 zmínka, že jde o hodnotu v PM 10 - co to znamená? Tyto látky mohou být
vázány i na další prachové částice, znamená to, že se nebudou měřit a započítávat jejich celkové emise?
f) V dokumentaci chybí údaj, zda se bude v emisích zachytávat rtuť. Přitom lze očekávat, že to v roce 2024 bude jeden
z požadavků BAT.
g) Dioxiny. Dokumentace obsahuje zastaralé údaje o chemickém složení komunálních odpadů, přestože jde o zdroj BREF 2005
pro spalování odpadů (podrobněji viz úplné znění vyjádření v příloze tohoto posudku). V dokumentaci chybí celková bilance
dioxinů. Ta vychází pro roštové spalovny různě. Z hlediska monitoringu emisí dioxinů se podle dokumentu o nejlepších
dostupných technikách Stockholmské úmluvy navrhuje, aby jejich sledování probíhalo semikontinuálně. Je požadováno zahrnutí
povinnosti použít semikontinuální techniky sledování emisí dioxinů, protože se jedná o součást nejlepší dostupné techniky.
h) Bromované dioxiny. Nyní se nesledují, pro spalovnu, která má být v provozu od roku 2024 by odhad jejich celkových emisí
i výstupů (popílek, popel) neměl chybět. Je požadováno doplnění bilance bromovaných dioxinů.
i) Rtuť. Ze srovnání s BREF 2005 by ZEVO mohlo při plném využití kapacity 320 až 1280 kg rtuti v emisích nebo ji předat
v odpadech. Spalovny odpadů patří k hlavním zdrojům emisí rtuti a měly by se řídit Minamatskou úmluvou k omezení emisí rtuti.
Je nutno doplnit opatření na snížení emisí rtuti.
j) Škodliviny vypouštěné do vody. U několika škodlivin může dojít ke zhoršení oproti současnému stavu - vyšší emise jsou možné
u rtuti, kadmia, arsenu a pravděpodobně i dioxinů.
k) Z hlediska kapacity je záměr předimenzován, nepočítá se s dalšími zařízeními, která by komunální odpad využívala. Hrozí tak
zakonzervování míry recyklace ve Středočeském kraji na míře před zprovozněním ZEVO. Není zřejmé, s jakou svozovou oblastí
se počítá ani jak se zajistí naplnění kapacity. ZEVO se tak může stát překážkou výhodnější recyklace odpadů nebo předcházení
jejich vzniku. Chybí hodnocení variant jiného způsobu nakládání s odpady, je vhodné dokumentaci přepracovat a srovnat
s variantami řešení pro jiné způsoby nakládání s odpady za horizontem roku 2025.
l) Struska a popílek. Ze spálených odpadů zbývá třetina v podobě popele, strusky, popílku či jiných zbytků z čištění spalin. I po
roce 2024 bude tedy pro odpady ze spalovny nutno zajistit dostatečnou kapacitu na skládkách. Dále budou vznikat filtrační
koláče. Ani u jednoho z odpadů není uvedeno, jaké složení se u nich předpokládá. To se bude odvíjet od použité technologie
čištění - aby bylo možno posoudit dopad ukládání či použití popílku na povrchu terénu, je nutno mít jasno o zvolené technologii
čištění spalin. Je požadováno doplnění informací o potenciálním složení zbytků ze spalování v ZEVO Mělník.
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m) Sociálně-ekonomické dopady. Dokumentace uvádí počet 346 pracovníků v EMĚ (včetně ZEVO) na úrovni roku 2024 oproti
stavu 387 pracovníků v roce 2017, přesto uvádí, že nedojde ke snížení počtu pracovních míst, nutno vysvětlit. je zřejmé, že
ZEVO nepřispěje k zaměstnanosti, decentralizovaná recyklační zařízení jsou náročnější na lidskou práci a poskytují více
pracovních míst. nesouhlas, že nedojde k negativním sociálním a ekonomickým důsledkům, je obava, že dojde k poklesu cen
nemovitostí.
n) Další připomínky k dokumentaci - tvar číslovek a názvosloví perzistentních organických látek (podrobněji viz úplné znění
vyjádření v příloze tohoto posudku).
o) Zásadní připomínky k příloze č. 13 dokumentace - Informace o spalovnách komunálního odpadu. Jde spíše o propaga ční
materiál, je požadováno vypuštění nebo uvedení informací na pravou míru. Podrobněji viz úplné znění vyjádření v příloze tohoto
posudku.
p) Závěr. Vlivy jsou nedostatečně zhodnocené nebo podceněné, nelze souhlasit se závěrem, že záměr nemá vliv nebo vliv je
pozitivní. Dokumentace je nedostatečná i z důvodu nedostatečně jasné volby technologie. Požadavek na vrácení k přepracování
a zahrnutí variant nakládání s odpady i vyhodnocení varianty koncepce EMĚ bez ZEVO.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Pro posouzení vlivů na životní prostředí je použit všeobecně užívaný a akceptovaný obálkový přístup. Vychází z toho, že pro
environmentální posouzení je nezbytné znát environmentální parametry. Ty jsou známy, jsou v dokumentaci uvedeny, jsou
pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo
environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je tedy posuzován konkrétní (nikoliv virtuální)
projekt.
V rámci přípravy projektu byly analyzovány dostupné typy technologií pro energetické využití odpadů. Zvolena je technologie
spalování odpadu na roštu, která je pro energetické využití směsných komunálních odpadů, charakteristických pro evropský
region, ověřená a ve vyspělých zemích Evropy z 95 % používaná. Skladba technologických celků, jejich hlavní parametry
a technologický proces fungování ZEVO, založeného na spalování odpadu na roštu, je v dokumentaci EIA popsán. Detail,
z jakých komponent je každý daný celek složen, již uveden není. Zpřísňování legislativních požadavků na jednotlivé
technologie a vývoj jednotlivých výrobců reagující na tyto požadavky je natolik dynamický, že v době výběru dodavatele
bude požadováno dostat opravdu nejlepší dostupnou techniku (BAT) k danému datu. Na dodavatele technologie bude
vypsáno veřejné výběrové řízení, jak oznamovateli (ČEZ, a. s.) ukládá zákon. Ve výběrovém řízení budou definována taková
kritéria a podmínky, aby byly splněny všechny legislativní náležitosti týkající se ochrany životního prostředí. Zjednodušeně
řečeno: je známo, co vše musí technologie pro daný projekt na výstupu splňovat, zatím však není určeno, která konkrétní
technická řešení přihlášená do tendru budou vybrána.
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do fáze integrovaného povolení, ale je provedeno
v dokumentaci, a to na základě platné legislativy, BAT/BREF a dalších aktuálních podkladů.
ad b) Základním požadavkem na posouzení vlivů na životní prostředí tak, jak je uvedeno v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, je vyhodnocení kumulativních (spolupůsobících) vlivů. V daném případě tedy zejména
spolupůsobících vlivů dalších zařízení v lokalitě EMĚ a také environmentálního pozadí. V tomto hodnocení musí být
samozřejmě zohledněn časový harmonogram přípravy, provozu a vyřazování dalších zařízení v lokalitě (tedy dle
terminologie použité v dokumentaci tzv. "koncepce provozu komplexu EMĚ"). To je v dokumentaci provedeno, z tohoto
hlediska je tedy zpracování metodicky v pořádku, naopak každý jiný přístup by byl z tohoto hlediska problematický. Záměr
ZEVO je tedy hodnocen se zohledněním relevantních údajů o kumulativních (spolupůsobících) vlivech dalších zařízení
v lokalitě v čase jeho uvedení do provozu (referenční rok 2024).
Z použitého termínu "koncepce" zároveň nelze dovozovat požadavek na zpracování SEA, takováto povinnost ze zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nevyplývá. Zároveň je nutno uvést, že oznamovatelé fluidního kotle
a plynové kotelny a ZEVO jsou rozdílné subjekty. V případě fluidního kotle a plynové kotelny je to společnost Energotrans
a.s., v případě ZEVO je to společnost ČEZ, a. s.
ad c)

V dokumentaci je v souladu se zákonem odůvodněno umístění záměru v lokalitě EMĚ a dále jsou popsány důvody pro volbu
daného řešení. Tyto důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH
Středočeského kraje. Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto
plánů, tedy energetické využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně
varianty bez spalování) jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po
oznamovateli spravedlivě požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší.

ad d) Z údajů v dokumentaci vyplývá, že v tabulce na straně 128 došlo k chybě v přenosu dat. Procenta dosaženého snížení
(11,9 % pro PM10 a 12,0 % pro PM2,5) byly uvedeny jako tuny. Správný údaj k emisi PM 10 a PM2,5 je na straně 46. Platí, že
u tuhých znečišťujících látek (PM10 i PM2,5) dojde ke snížení emisí o cca 88 %.
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Dopočtem procent je dále v připomínce uvedeno, že Hg ze ZEVO bude tvořit 44,61 %, BaP 56,38 %, Cd a Tl 56,28 %, suma
těžkých kovů 35,33 %, PCB podobné dioxiny 45,95 %, HCl 39,25 % z celkových emisí s tím, že bez ZEVO by byla situace
výrazně lepší, hlavně pro BaP. V této analýze ovšem není zohledněn konzervativní přístup pro zpracování dokumentace.
Předně - v případě nerealizace ZEVO by se výroba tepla realizovala na jiném uhelném zdroji. Ze srovnání jednotkové
produkce BaP (g/TJ vyrobeného tepla) a z produkce BaP při roční výrobě tepla v objemu výroby ZEVO je zřejmé, že při
výrobě tepla z jiného zdroje než ZEVO by došlo buď k navýšení roční produkce BaP téměř dvojnásobně (v případě fluidního
kotle) nebo jen k jejímu snížení cca na polovinu v případě realizace na EMĚ I. Je potřeba také přihlédnout ke skutečnosti, že
emisní koncentrace se pohybují na úrovni setin mikrogramu na m 3, když již samo měření je zatíženo nejistotou měření
v desítkách procent.
V případě zdroje ZEVO (stejně jako v případě nového fluidního zdroje) jsou předpokládané emisní parametry v rozmezí
stávajících BAT (ve většině případů na dolní polovině intervalu BAT) a dále byly brány v potaz hodnoty dosahované na
referenčních zařízeních zahrnutých do aktuálně prováděné revize BREF WI.
V ukazateli BaP se většina zařízení pohybuje pod úrovní 0,02 μg/m3, ale z grafů referenčních zařízení, zveřejněných v rámci
aktualizace BREF WI lze sledovat, že hodnota 0,01 μg/m3 je dosažitelná, proto je navržena a v dokumentaci pro výběr
zhotovitele bude požadována právě tato hodnota. V rozptylové situaci bylo vyhodnoceno, že na celé ploše hodnocené
oblasti nedosahuje příspěvek zdrojů EMĚ se zdrojem ZEVO k úrovni znečištění ovzduší roční koncentrací BaP
v maximálních hodnotách ani tisíciny hodnoty ročního imisního limitu pro ochranu zdraví lidí (1000 pg/m 3). Ve třídách do
desetitisíciny hodnoty imisního limitu se nachází více než 98 % plochy hodnoceného území.
Pro jednotlivá referenční zařízení je zároveň významně podkračována hodnota 20 μg/m3 pro Hg, v reálných hodnotách BAT
technologií, které budou nasazeny v ZEVO, lze očekávat až o řád nižší hodnoty.
Obdobná situace se vztahuje i na další sledované znečišťující látky. Cd a Tl s limitem 10 μg/m3 je na dolní hranci BAT, ale
reálná referenční zařízení dosahují v reálném provozu opět zlomků předepsaného limitu. Suma těžkých kovů v EIA
s uvažovaným limitem 150 μg/m3 bude podle referenčních zařízení v reálně dosahovaných hodnotách podkročena. Rovněž
u dioxinů podobných polychlorovaným bifenylům (DL PCB) lze předpokládat v reálném provozu dosažení nižších
koncentrací.
ad e) Imisní limity pro ochranu zdraví lidí skupiny vybraných znečišťujících látek (těžkých kovy a benzo(a)pyren) jsou zákonem
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoveny pro celkový obsah těchto znečišťujících látek v částicích PM10. Podle
dostupné odborné literatury jsou tyto částice navázány spíše na úletovém popílku, a to pravděpodobně z důvodu adsorpce
nebo kondenzace jejich par na povrchu jemných částic popílku. Suspendované částice o frakci PM10 zahrnují kromě částic
o tomto rozměru také veškeré další částice s menším průměrem než deset mikrometrů. Výpočet a posouzení vlivu záměru
na kvalitu ovzduší prostřednictvím rozptylové studie, která slouží jako povinná příloha pro účely hodnocení záměru v rámci
procesu EIA musí být postupováno v souladu s příslušnou legislativou, případně metodickými pokyny a nepřipouští se jiný
způsob stanovení těchto znečišťujících látek.
ad f)

Zachytávání rtuti je součástí technologie čištění spalin při dodržení požadované výstupní koncentrace min. 20 μg/m3.
V příloze 2 dokumentace EIA (Porovnání s BAT) je uveden BAT 44. pro kontrolu emisí Hg v případě použití mokrých skrubrů
jako výlučného nebo hlavního účinného prostředku kontroly celkových emisí Hg:
a) provoz prvního stupně při nízkém pH s přídavkem specifických reakčních činidel k odstranění dvojmocné Hg (jak je
popsáno v bodech 4.4.6.1 a 4.4.6.6 a 4.4.6.5) v kombinaci s následujícími dodatečnými opatřeními pro odstranění kovové
(elementární) Hg za účelem snížení koncových emisí do ovzduší v rozsahu emisního rozpětí BAT pro celkovou Hg
b) vstřikování aktivního uhlí, jak je popsáno v bodech 4.4.6.2
c) filtry s aktivním uhlím nebo koksem, jak je popsáno v bodech 4.4.6.7
K němu je uvedeno, že po dodavateli bude požadována technologie využívající maximálně synergických efektů v procesu
čištění spalin pro dosažení souladu s limitem na úrovni BAT. Předpokladem je kombinace uvedených technik. Technika
sorpce na aktivní uhlí je osvědčenou technikou, technika je až na malé výjimky užívána ve všech zařízeních spalujících
odpad.

ad g) Dokumentace vychází z oficiálních dat dokumentu BREF, ani v rámci aktuálně probíhající aktualizace nebyla zveřejněna jiná
data o složení komunálních odpadů. Je potřeba zdůraznit, že kromě údajů z Referenčního dokumentu o nejlepších
dostupných technologiích spalování odpadů z července 2005 bylo pracováno s údaji o složení odpadů v ČR pro Ostravsko
a Brněnsko (2009), které se pohybují se v rozmezí uvedeném v tabulce BREF (s výjimkou uhlíku - mírn ě nad). Tyto hodnoty
lze považovat za věrohodnější nežli data z Číny či Španělska a lze je v kontextu připomínek považovat za konzervativní
odhady. Složení odpadu se vždy udává v rozmezí hodnot z důvodu rozdílného složení odpadů v obcích a v městských
aglomeracích. Různé složení odpadu je také dáno tříděním odpadů nebo separací některých frakcí v místě produkce, ale
rovněž socioekonomickými podmínkami jednotlivých lokalit. Není zřejmé, jaký význam by měla celková bilance dioxinů,
postavená jen na předpokladech zastoupení dioxinů ve spalovaném odpadu (tím méně na složení čínských odpadů). Je
pochopitelné, že pro každé ZEVO a každou lokalitu bude vycházet bilance různě. Podstatné je, aby zařízení bylo vybaveno
kombinací technik k redukci dioxinů vznikajících při spalovacím procesu.
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Emise dioxinů jsou jedním z nejpodrobněji sledovaných parametrů záměru ZEVO. Je znám i současný návrh nového BREF,
ve kterém jsou navrženy emisní limity a způsob monitoringu emisí PCDD/F a dioxinům podobných PCB. Tento návrh
(1. draft) nebyl v dokumentaci EIA zohledněn, neboť se nejedná o konečný návrh, který bude k dispozici až po jednání na
tzv. final meeting, které je plánováno na duben 2018. Konečný návrh pak zpravidla bývá vyhotoven v řádu několika měsíců
po jeho skončení. Ani poté však nelze k textu BREF přistupovat jako ke konečnému znění dokumentu, zejména co se týče
závěrů o BAT, tj. klíčové části, která je následně převedena do formy prováděcího rozhodnutí Evropské komise ke směrnici
2010/75/EU o průmyslových emisích. Po final meetingu následují ještě další jednání, na kterých ke změnám může dojít.
V každém případě jsou však stanoveny závazné podmínky, která pro záměr ZEVO požaduje respektovat aktuálně platné
BAT v době jeho přípravy:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
Tím je požadavek na respektování aktuálně platných BAT, včetně emisních limitů a způsobu monitoringu emisí PCDD/F
a dioxinům podobných PCB, jednoznačně stanoven. Požadavek na semi-kontinuální monitoring PCDD/PCDF je v případě
ZEVO proveditelný a nevyplývají z něj pro záměr další omezení či rizika. Předpokladem pro semikontinuální měření je
ovšem dostupnost měřicí skupiny s akreditací pro toto měření v ČR.
ad h) Problematika bromovaných dioxinů není zatím součástí žádných legislativních předpisů. Za nejucelenější materiál pro
spalování odpadů vycházející z nejlepších dostupných technik nelze považovat parciální informace z odborného tisku, ale
evropský Referenční dokument o nejlepších dostupných podmínkách pro oblast spalování odpadů. Aktuálně probíhající
proces revize WI BREF tyto látky zmiňuje pouze jednou, a to v souvislosti s riziky spojenými s užíváním (tedy s cíleným
dávkováním) bromidů pro zvýšení oxidace těžkých kovů ve spalinách a jejich snazšího záchytu pomocí dalších čisticích
procesů (nejčastěji aktivního uhlí). Dokument upozorňuje, že dávkování bromidů může být příčinou vzniku
(poly)bromovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PBDD/F), které jsou svými toxickými vlastnostmi obdobné
(poly)chlorovaným dioxinům (PCDD/F) a uzavírá, že dávkování bromidů by mělo být vždy posouzeno s ohledem na tyto
i další cross-media vlivy (potenciální znečištění odpadních vod). Pokud revize BREF - referenčních dokumentů BAT
uvedených v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů - bude pro SKO tuto
problematiku zahrnovat, bude to v konečném řešení ZEVO respektováno. Pro tento účel jsou stanoveny závazné podmínky,
které pro záměr ZEVO požadují respektovat aktuálně platné BAT v době jeho přípravy:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
ad i)

Uvedená bilance vychází z údajů v BREF jen částečně. Uvedené rozpětí obsahu rtuti se týká sušiny, nikoliv dodaného
odpadu na energetické využití. Opatření ke snížení rtuti jsou uvedena výše (viz bod f) - BAT 44). Pro technologické vody
v případě použití technologie dvoustupňového mokrého čištění spalin je uvedeno, že odpadní vody z prvního stupně čištění
by byly upravovány neutralizací (pomocí dávkování Ca(OH) 2), dávkováním TMT 15 (srážecího činidla na bázi organického
sulfidu), FeCl3 a PE (polyflokulant) pro vysrážení těžkých kovů. Právě prostředek TMT 15 je srážedlo již dnes využívané
v lokalitě pro srážení rtuti.
Minamatská úmluva pro zdroje znečištění odkazuje v čl. 8 (Emise) na příslušné BREF dokumenty a BAT technologie v nich
uvedené. Záměr je posuzován právě ve vztahu k BREF pro spalování odpadů a v tomto smyslu je i stanovena příslušná
podmínka.
Dále, jak je uvedeno v připomínce, množství rtuti ve výstupech ze ZEVO bude závislé na složení vstupujících odpadů.
V tomto případě je důvodný předpoklad, že se nadále bude rozvíjet separace a třídění komunálních odpadů a sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Podíl spalování odpadů na bilanci antropogenních emisí Hg je přitom dnes
poměrně nízký. Ze studie Hazardous Waste Europe a CITEPA (2012) vyplývá, že spalování/energetické využití směsných
komunálních odpadů se na emisích rtuti z průmyslových zdrojů v EU celkem podílí z asi 6,55 %.
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ad j)

Jak je uvedeno, emise do vody jsou u vyjmenovaných látek pod ohlašovacím prahem do IRZ. Co se týká budoucích emisí
rtuti, kadmia, arsenu a dioxinů ze ZEVO, jsou předpokládané emise uvedeny na str. 61 dokumentace (rtuť 1,85 kg/rok,
kadmium 5,55 kg/rok, arsen 9,25 kg/rok a součet dioxinů a furanů 0,018 g/rok). Ohlašovací prahy do IRZ jsou pro rtuť 1 kg,
pro kadmium 5 kg, pro arsen 5 kg a pro dioxiny 0,0001 kg TEQ. V příloze č. 9 dokumentace (Posouzení vlivu na stav
vodních útvarů) jsou uvedeny údaje o kvalitě vody v Labi, údaje o množství vypouštěného znečištění a z toho dopočítané
příspěvky ke kvalitě vody v Labi po zprovoznění ZEVO. Je jednoznačné, že bez ZEVO je příspěvek ze zdrojů EMĚ prakticky
nulový, příspěvek uvedený v dokumentaci tedy souvisí s provozem ZEVO a je max. 1,14 % u Cd, u ostatních se blíží nule.
Dioxiny v Labi se nesledují, nelze tedy příspěvek vyhodnotit. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy vyčerpávající
a pravdivé. Jedná se o předpoklad modelovaný konzervativně pro nejhorší možný stav.

ad k)

Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nejsou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
V této souvislosti je nutno připomenout, že celá řada např. plastových odpadů, byť vytříděných v rámci separovaného sběru
je dále nevyužitelná a dnes končí jako výmět z třídících linek bez užitku na skládkách, ať už se jedná o odpady, u nichž je
recyklace znemožněna jejich znečištěním nebo odpady při výrobě aditivované tak, že jejich recyklace není možná (obsahují
nanočástice či složité sloučeniny pro zlepšení vlastností materiálů).

ad l)

Skutečnost, že struska popel a struska ze ZEVO není zcela homogenní materiál, je nezpochybnitelná. Struska bude
obsahovat zbytky železných a neželezných kovů a zbytky minerálních hmot, které nebyly termicky degradovány, např.
zbytky kamenů, cihel a skla - jestliže se tyto odpady dostanou do komunálních odpadů. Jak je v dokumentaci uvedeno,
součástí dodávky technologie ZEVO bude zajištění technologie na separaci feromagnetického kovu ze škváry a samostatně
i separaci a odloučení barevných kovů a neželezného kovového odpadu (zejména měděné a hliníkové slitiny).
K poznámce, že bude nutné i po roce 2024, kdy se počítá se zákazem skládkování, pro odpady ze spalovny zajistit
dostatečnou kapacitu na skládkách odpadů, je nutno připomenout, že zákaz skládkování se týká komunálních odpadů.
Složení strusky a popelů se bude odvíjet zejména od složení komunálního odpadu, které se liší lokálně i v čase, mj.
i v závislosti na stupni separace využitelných a nebezpečných složek. Proto lze jen obtížně predikovat složení výstupních
materiálů. Lze konstatovat, že bez další úpravy strusky nelze při současné úrovni třídění odpadů předpokládat s jejich
vyžitím na povrchu terénu, byť s vyspívajícím tříděním nebezpečných odpadů a zákazem používání vybraných
nebezpečných látek lze předpokládat v delším horizontu se zlepšováním kvality těchto výstupů. Právě s ohledem na
nejistotu složení výstupů ze ZEVO je v záměru předpokládáno jejich skládkování. Až po ověření jejich vlastností bude
rozhodnuto, zda budou trvale skládkovány, případně zda bude doplněna technologie promývání či jiného zpracování strusky.
Součástí závazných podmínek realizace záměru je v této souvislosti podmínka:
13. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti pevných produktů (odpadů)
z provozu záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; s odpady bude dále nakládáno
na základě výsledků tohoto ověření.

ad m) V souvislosti s uzavřením bloků EMĚ dojde v průběhu let ke snížení počtu pracovníků s tím, že část pracovníků bude
převedena na ZEVO. V důsledku ZEVO tedy nedojde ke snížení pracovních míst v lokalitě. ZEVO zároveň nikterak
nekonkuruje recyklačním technologiím (bilance odpadů pro ZEVO předpokládá 65 % recyklaci komunálních odpadů) a tedy
ani v nich vytvářených pracovním místům.
Není důvod, aby v situaci, kdy oproti současnému stavu dojde ke snížení rozhodujících emisí až v desítkách procent, došlo
k poklesu cen nemovitostí. Jak ukazují příklady spaloven ve městech nejvyspělejších zemí je běžnou světovou praxí stavět
ZEVO i uprostřed velkých měst v obytné zástavbě (např. Curych, Vídeň, Kodaň). Obdobně tak národní zkušenosti neindikují
problémy s poptávkou po nemovitostech v okolí spaloven, např. v Brně jsou developerské projekty v okolí vyprodány po
zveřejnění nabídky prakticky obratem.
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ad n) Oprávněná připomínka, formální zpracování dokumentace není v některých momentech dostatečně pečlivé. To však nemá
vliv na závěry a srozumitelnost.
ad o) Uvedená příloha č. 13 dokumentace (Informace o spalovnách komunálního odpadu) má všeobecn ě informativní charakter.
Data zde uváděná nejsou použita pro hodnocení vlivů ZEVO na životní prostředí a na jejich základě nejsou formulovány
závěry.
Pro informaci se dále uvádí, že komplexní inventarizace dioxinů v České republice na celonárodní úrovni vznikla v roce
2003, podle této studie byly roce 2000 atmosférické emise na úrovni 740 g/rok. Hodnota uvedená v p říloze č. 13
dokumentace (nepovinné příloze, data z této přílohy nejsou podkladem pro hodnocení EIA) je tedy doložitelná. Jestliže
v následujících letech došlo ke snížení emisí v souvislosti s přehodnocením emisního faktoru pro vypouštění dioxinů do
ovzduší pro domácí topeniště (když se během 7 let emisní faktor pro spalování hnědého uhlí snížil více než 150x), nevznikla
žádná další komplexní inventura dioxinů pro ČR, která by zahrnovala přenosy dioxinů do všech složek životního prostředí.
V databázi integrovaného registru, ve kterém jsou zaznamenány přenosy do všech složek vod do ovzduší, vod, půdy
a přenosy v odpadech, jsou jen data provozovatelů, kteří překročí stanovené ohlašovací prahy do jednotlivých složek ŽP.
Nejsou zde tedy zachyceny zdroje, které nepřekročí ohlašovací práh, ani domácí topeniště či požáry. Databáze ČHMÚ ze
souhrnné provozní evidence provozovatelů s domodelováním ostatních zdrojů zahrnuje jen emise do ovzduší. Ani jedna
z databází tak neposkytuje úplné informace o emisích dioxinů. Za situace, kdy se oficiální zdroje (registr CLRTAP a národní
inventarizace POPs v ČR po přepočtu na nové emisní faktory pro spalování hnědého uhlí v domácích topeništích) velmi
významně rozcházejí, je poněkud obtížná orientace v problematice bilancování celkové národní produkce dioxinů do
jednotlivých složek životního prostředí. Ať se však vychází ze studie z roku 2003 nebo z novějších studií na evropské úrovni,
ZEVO přispívají k celkovým emisím dioxinů jen málo významně. S ohledem na vysokou efektivitu čištění spalin u zdrojů
spalujících odpad (na úrovni nejlepších dostupných technik) by takové zdroje neměly mít negativní vliv ani na životní
prostředí a zdraví obyvatel. To je hlavním předmětem posuzování v procesu EIA.
ad p) Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Požadavek na řešení jiných variant nakládání s odpady a jiné koncepce EMĚ není relevantní, tyto skutečnosti jsou řešeny
v jiných souvislostech a jinými oznamovateli. Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na
životní prostředí (ve všech jeho složkách) a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska
příslušného úřadu. Není proto důvod pro její vrácení k přepracování.

V.22. Ekozahrada pod věží, z.s.
[5.22] vyjádření ze dne 8. 2. 2018
a) Kapacita 320 000 tun neodpovídá statisticky ověřenému poklesu objemu produkce odpadu. Záměr velké spalovny pro tři kraje je
v rozporu s povinností ČR zajistit hierarchii v nakládání s odpady. Spalovna bude vytvářet tlak na množství spalovaného odpadu
a tím podkopávat snahy o šetrnější způsoby nakládání s odpadem (prevence vzniku, znovupoužívání, třídění a recyklace).
b) Složení odpadu negativně ovlivní výstupní parametry popela a popílku. Hrozí, že spalovnou projde i 15 složek nebezpečných
odpadů, které podle katalogu komunálních odpadů jsou součástí komunálního odpadu. Např. odpad z nábytku (kat. č. 200137)
obsahuje zakázaný a karcinogenní formaldehyd.
c) Výběr území, odkud se bude svážet odpad, není blíže specifikován. Nelze proto vyloučit vlivy v širším území, než v jakém jsou
v dokumentaci kvantifikovány. Hrozí, že oblasti svozu se mohou překrývat s dalšími velkými spalovnami
(provozovanými/plánovanými) a vznikne další tlak na zvyšování objemu odpadů ke spálení na úkor šetrnějších paliv.
d) Záměr počítá s větším finančním obyvatelstva na likvidaci odpadu. Jako občané Horních Počapel a Křivenic s tím nesouhlasíme,
jsme vlivy záměru bezprostředně ohroženi a není pro nás ani pro sousedící obce jakýkoli přínos.
e) Záměr neuvádí, kam se bude ukládat struska (97 000 t ročně) a popílek (15 000 t ročně). Je nepřesně uvedena doprava, tedy
i vlivy na hlukové zatížení a kvalitu ovzduší. Obrovské množství prášícího odpadu se bude ukládat nebo odvážet automobily, což
zvýší nadlimitní zátěž obyvatel prachem a hlukem. Výrazný negativní vliv na zdraví obyvatel je v dokumentaci nezpochybnitelně
popsán a je nepřijatelný. Není navrženo žádné opatření pro eliminaci tohoto vlivu. Nezahrnutím odvozu odpadu (strusky
a popílku) do hodnocení je tento vliv ještě účelově podhodnocen. Výsledky přiložených studií (hluková, rozptylová) jsou tedy
nevěrohodné, podhodnocené a tendenční.
f) Otázka kapacity souvisí s mírou zatížení prostředí. Z porovnání provozu 1 nebo 2 linek ZEVO vyplývá, že při provozu pouze
jedné linky se míra zatížení snižuje. Vzhledem k naddimenzování kapacity provozu vzhledem k reálným pot řebám je toto
nezodpovědné k životním podmínkám obyvatel.
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g) Frekvence automobilové dopravy je i ve variantě s kombinací vlakové dopravy neúnosná. 134 jízd denně, tzn. 11 jízd za hodinu,
je na region, který na to není připravený, příliš. Varianta bez vlakové dopravy dokonce 228 jízd za den, tj. 19 jízd za hodinu.
V tom není započítán odvoz popílku a strusky, který není v záměru uspokojivě řešen (a pokud bude skládkován na místě,
dokumentace tuto problematiku opomíjí). Vzhledem k faktu, který je zpracován a komentován jak v hlukové studii, tak
v posouzení vlivů na veřejné zdraví, nelze vydat souhlasné stanovisko bez uspokojivého řešení vlivu na zdraví obyvatel. Ze
zkušeností z jiných regionů vyplývá, že v EIA slibovaný podíl vlakové dopravy bývá pouze iluzorní resp. nulový.
h) Hluk v okolí stávající elektrárny je už nyní nadlimitní a v důsledku realizace záměru by se ještě zvýšil. Negativní dopad na zdraví
obyvatelstva je v hlukové studii i v posouzení vlivů na veřejné zdraví popsán, nelze vydat souhlasné stanovisko bez
uspokojivého řešení vlivu na zdraví obyvatel.
i) Záměr je v rozporu s článkem 10 Pařížské klimatické dohody o snížení emisí skleníkových plynů. Nerespektuje povinnost ČR
zajistit plnění hierarchie v nakládání s odpady (prevence vzniku, opětovné využití, recyklace, jiné využití - např. energetické
využití v BPS. Záměr je v rozporu s tendencemi nastavenými v operačním programu ŽP o zvýšení materiálového
a energetického využití odpadů.
j) V dokumentaci jsou jako podmínky uvedeny i takové, které nejsou splnitelné pouze vůlí oznamovatele - např. dostavba silnic
apod. Bez tohoto nelze považovat modely pro hlukové a rozptylové studie věrohodné.
k) Podmínky na straně 28 a 29 dokumentace obsahují i takové, které mohou být splněny i ve fázi přípravy dokumentace EIA - např.
projekt ozelenění ploch - pokud bude ozelenění funkci plnit, mohou být hodnoty zapracovány již v rozptylové studii, pokud
nebude plnit funkci, jde jen o návrh "aby to naoko vypadalo dobře" - to je matoucí a zavádějící.
l) Opatření pro fázi provozu jsou pouze soupisem několika málo povinností vycházejících z legislativy. To je zavádějící a má budit
dojem, že budoucí provozovatel bude plnit něco nad rámec legislativy, což není pravda. Naopak - záměr neplní zákonem dané
limity na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a na úseku ochrany ovzduší.
m) Vzhledem k uvedeným připomínkám je doporučeno vrátit dokumentaci k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nesou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
ad b) Záměr předpokládá v prvé řadě využívání odpadů pod katalogovým číslem 20 03 01 (SKO). V tabulce na str. 35
dokumentace je dále uveden výčet dalších odpadů, které bude možné v zařízení využívat a kterým je deklarováno, že
energeticky využívaný odpad bude z hlediska svých vlastností podobný směsnému komunálnímu odpadu. Konkrétní seznam
odpadů bude stanoven v žádosti o integrované povolení.
Nelze samozřejmě zcela vyloučit přítomnost některých nebezpečných složek v přijímaném směsném odpadu, nebudou však
hlavním objemem spalovaných odpadů. Technologie ZEVO s touto skutečností uvažuje. Složení strusky a popelů se bude
odvíjet zejména od složení komunálního odpadu, které se liší lokálně i v čase, mj. i v závislosti na stupni separace
využitelných a nebezpečných složek. Proto lze jen obtížně predikovat složení výstupních materiálů. Obecně lze konstatovat,
že bez další úpravy strusky nelze při současné úrovni třídění odpadů předpokládat s jejich vyžitím na povrchu terénu, byť
s pokračujícím tříděním nebezpečných odpadů a zákazem používání vybraných nebezpečných látek lze předpokládat v
delším horizontu se zlepšováním kvality těchto výstupů. Právě s ohledem na nejistotu složení výstupů ze ZEVO je v záměru
předpokládáno jejich skládkování. Až po ověření jejich vlastností bude rozhodnuto, zda budou trvale skládkovány, případně
zda bude doplněna technologie promývání či jiného zpracování strusky.
ad c)

Na veřejném projednání byl oznamovatelem záměru prezentován způsob stanovení kapacity ZEVO při respektování tzv.
balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku), když celková bilance odpadů disponibilních pro ZEVO v roce 2035
předpokládá 431 tisíc tun (301 tis. tun komunálních a jim podobných odpadů vhodných k energetickému využití + 87 tis. tun
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výmětů z třídíren + 44 tis. tun z okresů Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Lípa, Louny, Litoměřice (jako 35 % produkce
komunálních odpadů produkovaných v roce 2016). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla zároveň potvrzena na veřejném
projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
ad d) Záměr nepočítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Místní poplatek za provoz systému nakládání
s odpady stanoví obec a může zohlednit slevy z místního poplatku za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za
efektivní využívání sběrných nádob, uplatnit nástroje podporující třídění odpadů a snižování množství nevyužitelného zbytku,
který je nutno odstranit skládkováním, resp. energeticky využít.
ad e) Odpadní produkty z čištění spalin budou odváženy mimo lokalitu. Popílek, tuhé odpady z čištění odpadních plynů, filtrační
koláče z čištění odpadních plynů, resp. z čištění technologických odpadních vod klasifikované v katalogu odpadů jako "N"
(nebezpečné), budou odváženy v pracovní dny na zabezpečenou skládku nebezpečného odpadu. Popílek bude odvážen ve
frekvenci cca 2x za den, ostatní nebezpečné odpady cca 1x za týden. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech
nebo cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) zahrnut a posouzen.
ad f)

Jak je uvedeno výše (bod c), kapacita záměru není naddimenzována, ale vychází ze skutečnosti a reálné potřeby.

ad g) Uvedené intenzity dopravy se týkají profilu vjezdu do areálu EMĚ a dále se rozdělují dle směrů dopravy. Intenzity jsou
zohledněny v akustické studii a v rozptylové studii. V tom je započítán i nutný návrat vozidel (cílová a zdrojová doprava)
a odvoz odpadních produktů (v případě silniční dopravy popílku).
Dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno
v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání. Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů obcí, které
kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží
zátěž z dopravy. V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních
obchvatů) a že bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou
stanoveny podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního
dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad h) U této připomínky je třeba rozlišit dva typy zdrojů hluku:
• provoz stacionárních zdrojů hluku (areál EMĚ včetně ZEVO),
• doprava na okolní komunikační síti (automobilová, železniční).
Pokud jde o stacionární zdroje, výpočtem i měřením bylo zjištěno, že stávající ani budoucí stav provozu areálu EMĚ (včetně
ZEVO) nebude překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb hygienické limity hluku pro denní i noční dobu, dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. S výše
uvedeným závěrem jsou navrhovány a dimenzovány stacionární zdroje spojené s provozem ZEVO. Tato problematika je
tedy beze zbytku vyřešena a bude i v dalších stupních přípravy resp. provozu záměru kontrolována.
Pokud jde o hluk z dopravy na navazující komunikační síti, ten je vždy součástí celkových hladin hluku z komunikací, jehož
bude ZEVO pouze dílčí součástí. Z výsledků analýz provedených v dokumentaci, resp. jejích přílohách, vyplývá, že
v nejexponovanějších bodech se vliv dopravního provozu ZEVO projevuje změnou +0,1 až +1,9 dB, a to pouze v denní době
(v noční době k žádnému přitížení vlivem dopravního provozu ZEVO nedochází). Uvedená změna je akusticky významná
a je řešitelná protihlukovými opatřeními. Jak je uvedeno výše, dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je
uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání.
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Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů, které kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající
dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží zátěž z dopravy.
Je třeba zdůraznit skutečnost, že výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru (společnosti ČEZ, a. s.).
Akustická studie liniových zdrojů hluku vychází pouze z návrhu nové dopravní silniční infrastruktury, přičemž její podoba není
definitivní. Akustická studie tedy v tuto chvíli určuje možná kritická místa, na které je třeba se do budoucna zaměřit
s ohledem na realizaci protihlukových úprav. Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem
činnosti oznamovatele. Je předpoklad, že vlastní doprava odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem
(subjekty). V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že
bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny
podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního
napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Ze zákona také jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, a to se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto
faktem je v rámci zpracování dokumentace vlivů ZEVO na životní prostředí počítáno a je ve spolupůsobícím (kumulativním)
účinku zohledněn.
ad i)

V souvislosti s odkloněním odpadů ze skládek přispívá záměr ZEVO ke snížení emisí skleníkových plynů a je tedy zcela
v souladu se závěry Pařížské klimatické dohody (výpočet je proveden v příloze 8 dokumentace (Vliv na klima)).
Záměr je v souladu jak s národním plánem odpadového hospodářství, tak s POH Středočeského kraje, když přispívá
k omezování skládkování a zároveň předpokládá v bilanci disponibilních odpadů 65 % recyklaci (podle evropského balíčku
odpadového hospodářství). S ohledem na hierarchii nakládání s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity
a recyklovány. Úlohou ZEVO v této hierarchii je energeticky využít zbytkové materiály, které nejsou jinak využitelné.

ad j)

Jak je již uvedeno výše k bodu h), výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru (společnosti ČEZ, a. s.).
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto základě je proveden návrh
příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení
možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie),
protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura v území znamená
budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími pruhy,
křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd
a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace
od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru
denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy
jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto faktem
bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno a byl zohledněn. Je tedy možno
konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně popsány a vyhodnoceny ve
spolupůsobícím (kumulativním) účinku. Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu
v území, bude předmětem samostatného posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud jde o příslušné podmínky související s touto problematikou, jsou formulovány tak, aby nebyly uloženy třetí straně, ale
přímo podmiňovaly možnost zprovoznění ZEVO dokončením vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší
komunikační síť. Konkrétní formulace podmínek je následující:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
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ad k)

Uvedenou podmínku je nutno chápat jako doplňkovou, z výsledků rozptylové studie nevyplývá potřeba realizace
kompenzačních opatření prostřednictvím výsadeb. Zároveň je zřejmé, že ozelenění ploch v areálu může být realizováno až
v souvislosti s dokončením komplexu staveb. Po dobu výstavby by mohlo dojít ke zničení výsadby, budou-li vymezené
plochy sloužit přímo jako zařízení staveniště, manipulační nebo skladovací plochy materiálu.

ad l)

Základním předpokladem je, že záměr bude plnit všechny aplikovatelné zákonné požadavky. Tento základní předpoklad
není třeba podmiňovat souvisejícími opatřeními - deklaraci závazku dodržení obecně závazných předpisů totiž nelze
považovat za opatření. V tomto ohledu lze se zněním připomínky souhlasit. V návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou
proto uvedena zejména ta opatření, která bezprostředně nevyplývají z obecně závazných předpisů.
Z provedeného posouzení je zřejmé, že záměr zákonné požadavky a limity plní.

ad m) Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Požadavek na řešení jiných variant nakládání s odpady a jiné koncepce EMĚ není relevantní, tyto skutečnosti jsou řešeny
v jiných souvislostech a jinými oznamovateli. Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na
životní prostředí (ve všech jeho složkách) a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska
příslušného úřadu. Není proto důvod pro její vrácení k přepracování.

V.23. Unie pro sport a zdraví
[5.23] vyjádření ze dne 6. 2. 2018
a) Nikdy nedošlo k jednání s představiteli obce, že občané dotčených obcí mají být obětováni ve prospěch občanů žijících
v obrovské svozové oblasti produkující minimálně 320 000 tun odpadu určeného ke spalování ročně. Představitelé
Středočeského kraje a ČEZ nás odsoudili k trestu znovu snášet nadprůměrně znečištěné ovzduší z řady průmyslových podniků
(EMĚ s odstupem nejvíce, papírna Štětí, Rigips, Dýhárna ale i Neratovice).
b) EMĚ má negativní vliv na ŽP od počátku šedesátých let. Díky omezení výroby by mohlo dojít k podstatnému zlepšení
a najednou je rozhodnuto bez diskuse s námi, že si to nezasloužíme. Ať je spalovna blíže středu Středočeského kraje. Proč se
řeší naším obětováním problém Ústeckého a Libereckého kraje. Proč oznamovatel nevybuduje více menších spaloven pro
spalování např. 40 000 t vždy pro příslušnou svozovou oblast.
c) Je uvedeno, že záměr řeší problematiku nakládání se směsným komunálním odpadem po roce 2024 v nadregionálním měřítku,
předpokladem je využití materiálů pro vytřídění využitelných a nebezpečných složek v rámci obecních systémů třídění odpadů
a materiálově nevyužitelných spalitelných výmětů z třídíren komunálních odpadů. Proč v nadregionálním měřítku - nechceme
dělat spasitele tří krajů. Kde je záruka, že obce budou provozovat obecní systémy třídění odpadů a že dojde k vytřídění
nebezpečných a nespalitelných složek odpadů v rámci obecních systémů? V dokumentaci není uveden spolehlivý postup
a způsob, kterým bude zabráněno spalování nebezpečných látek, které jsou součástí směsného komunálního odpadu.
d) Je uvedeno, že ZEVO energeticky využívá také další druhy odpadů z průmyslových výrob apod. Podíl takových odpadů činí
u dnes provozovaných ZEVO cca 11 -15 %, potenciál odpadů vhodných ke spalování by se rozšířil o více než 110 000 tun. Už
dopředu se tedy nevylučuje rozšíření kapacity o 110 000 tun průmyslového jinak nevyužitelného odpadu?
e) U železnice je uvedeno, že veškerý dovážený odpad bude kontrolován detekčním zařízením na případné zdroje ionizujícího
záření, není uveden postup pro kontrolu aut, budou též projíždět kontrolními rámy? Co se bude dít při pozitivní reakci na
ionizující záření? Každý odpad (mimo směsný komunální odpad) bude doložen údaji a v případě zjištění jiného odpadu
(namátková kontrola) bude kontejner vrácen dodavateli. Proč mimo směsného komunálního odpadu (který může obsahovat
např. tužkové baterie)? Proč namátková kontrola a ne důsledná, třeba na dotřiďovací lince jako má SAKO Brno? Proč se budou
kontrolovat pouze kontejnery a ne kukavozy?
f) Údaje o složení komunálního odpadu (kapitola B.II.3.) jsou zastaralé (2005, 2009), z N ěmecka, Ostravska a Brněnska,
a neodpovídají svozové oblasti ZEVO.
g) V kapitola B.II.6. se píše, že realizace nového silničního řešení v okolí EMĚ je základní podmínkou realizovatelnosti ZEVO. Tedy
bez nového dopravního silničního řešení ZEVO nebude. Pokud bude spalovna dokončena před vyřešením dopravy, bude ZEVO
zakonzervováno?
h) V příloze 10 dokumentace (dopravní studie) je uveden předpoklad svozových oblastí (tabulka Wasteenergy Future s.r.o.). proč
jsou některá města uváděna současně v různých oblastech?
i) Alternativy provozu v příloze 10 dokumentace - jak bude fungovat doprava, od 6:00 do 22:00 nebo od 6:00 do 18:00?
(podrobněji viz úplné znění vyjádření v příloze tohoto posudku).
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j) Realizací záměru v rámci koncepce programu (útlumu výroby) v EMĚ dojde ke snížení zatížení složek životního prostředí a tedy
obecnému zlepšení stavu životního prostředí. Jde o nepravdivé tvrzení, pokud ZEVO nebude, zlepší se životní prostředí
mnohem více. Nelze sčítat pozitivní vliv útlumu výroby v EMĚ s nesporně negativním vlivem spalovny a prezentovat to jako
pozitivní přínos spalovny.
k) Občanům Křivenic i Horních Počapel se budou v důsledku imisí znehodnocovat pozemky a klesne hodnota nemovitostí.
l) V kapitole D.II dokumentace je uvedeno, že případné havárie jsou lokálního rázu, v případě nouzového odstavení je třeba
uvažovat emisi nevyčištěných či částečně vyčištěných kouřových plynů do atmosféry max. 2 hodiny. Lokální ráz znamená území
Křivenic, Horních Počapel, Liběchova, Podvlčí, Dolních Beřkovic, Hněvic a Bechlína. To není málo.
m) V kapitole D.IV.1. bod IV. se uvádí, že kompenzační opatření se nenavrhují, záměrem dochází ke snížení vlivu. Nepravdivé
tvrzení - pokud spalovna nebude, zlepší se životní prostředí mnohem více. Nelze sčítat pozitivní vliv útlumu výroby EMĚ
s nesporně negativním vlivem spalovny a prezentovat to jako pozitivní přínos spalovny. U Dukovan nebo Temelína se
kompenzační opatření neprovádějí?
n) Po spálení zbude 30 % toxické škváry a 5 % popílku. Obojí bude třeba skladovat v areálu spalovny, dopravovat přes obec
a někde ukládat - kde a je to smluvně zabezpečeno?
o) Ve skutečnosti se při spálení 320 tis. tun odpadu zlikviduje pouze 208 tis. tun při současné tvorbě 112 tis. tun toxického odpadu.
Toto se neřeší, zpracovatele to nezajímá.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Jedná se spíše o připomínku ke Středočeskému kraji. Záměr vychází z POH Středočeského kraje, ze kterého mimo jiné
vyplývá, že ZEVO naplňuje koncepci Středočeského kraje pro stavbu ZEVO využít lokalitu EMĚ. Krajský úřad
Středočeského kraje přitom pro starosty v jednotlivých regionech kraje organizoval semináře "Jak dál s odpady", kde byl
i záměr ZEVO Mělník prezentován. Poslední seminář v Mělníku proběhl dne 21. 6. 2017.
V rámci procesu EIA je posouzen vliv záměru ZEVO na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví. Výsledky
jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění životního prostředí, přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno významné zlepšení
emisně-imisní situace. V tomto kontextu jsou vyjádření typu "odsouzení k trestu znovu snášet nadprůměrně znečištěné
ovzduší" poněkud emotivní a nejsou založena na zjištěných faktech.
ad b) Realizace ZEVO Mělník o předpokládaném výkonu má z hlediska efektivity využití tepla obsaženého v odpadu lepší
výsledky než více malých ZEVO a zároveň z pohledu vlivů na životní prostředí má menší dopady, než by mělo více malých
ZEVO. Dalším faktem je, že pro stavbu ZEVO je třeba mít k dispozici vhodné místo s infrastrukturou. Takovéto lokality je
velmi obtížné nalézt, a to i pro malá zařízení. Pro umístění ZEVO v EMĚ má lokalita elektrárny unikátní výhody v kapacitě
vyvedení tepla zajišťující naplnění zákonné podmínky energetického využití získaného tepla ze spáleného odpadu a také
stávající funkční infrastrukturu včetně napojení prostřednictvím železniční vlečky na železniční síť (ovšem též nevýhodu
v nevyhovujícím stavu silniční dopravní infrastruktury, což je nutno řešit dalšími podmínkami). To bylo také důvodem, proč je
v POH Středočeského kraje uvedeno jako vhodné místo pro stavbu ZEVO pro potřeby Středočeského kraje právě areál
EMĚ.
Jak je již uvedeno, výsledky hodnocení jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění životního prostředí, přičemž v oblasti
ovzduší je očekáváno významné zlepšení emisně-imisní situace.
ad c)

Přijímán a spalován bude jen odpad, který bude v souladu s integrovaným povolením dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném
znění, a dalšími legislativními předpisy, mimo jiné s provozním řádem pro nakládání s odpady zařízení. Každý odpad (mimo
SKO) bude doložen údaji o vlastnostech, o jeho složení a původu a v případě zjištění jiného odpadu (namátková kontrola)
bude příslušný kontejner odstaven a vrácen dodavateli. Veškerý dovážený odpad bude kontrolován detek čním zařízením na
případné zdroje ionizujícího záření.
Kapacita ZEVO byla posouzena mj. i s ohledem na kapacity ostatních spalovacích zařízení v ČR a s předpokladem
uplatnění větší míry třídění a recyklace odpadů podle balíčku EU pro oběhové hospodářství, předpokládá tedy skutečně
řešení v nadregionálním měřítku. Z toho však přímo nevyplývá neakceptovatelné ovlivnění životního prostředí v lokalitě
ZEVO Mělník, které je předmětem hodnocení. Naopak, výsledky hodnocení jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění
životního prostředí, přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno významné zlepšení emisně-imisní situace.
Výskyt nebezpečných složek v dodávaných odpadech je dán ukázněností občanů a nedá se samozřejmě nikdy zcela
vyloučit. Příkladem mohou být např. monočlánky, jejichž separovaný sběr je obcemi, resp. prodejci sice zabezpečen, ne
vždy však občany využíván. Zjevně nežádoucí odpad umí obsluha jeřábu identifikovat při nakládání na pás nebo při
homogenizaci odpadu a z bunkru jej odstranit. Komunální odpad je považován za odpad, který tyto nebezpe čné složky může
obsahovat, proto musí být skládky komunálního odpadu vybaveny těsněním a zařízení pro energetické využívání
komunálního odpadu musí zabezpečit odpovídající parametry pro termickou degradaci, tedy (zjednodušeně) minimální

FileName:
SaveDate:

ZEVO_Melnik_pos(1).doc
18.04.2018 19:37:00

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01
Vydání: 01

Strana: 56 z 96

ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V LOKALIT Ě MĚLNÍK - ZEVO MĚLNÍK
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

teplotu spalování 850 °C při dodržení stanované doby zdržení a zároveň vybavení technologií k čištění spalin. Požadované
parametry záměr ZEVO splňuje.
ad d) Neplánuje se, ani neuvažuje, jak je uváděno v připomínce, rozšíření kapacity o 110 000 tun. Uvedených 11-15 %
představuje další skupinu odpadů využívaných na obdobných zařízeních v ČR. Předpokladem je, že ZEVO je určeno pro
energeticky využitelné komunální odpady kategorie "ostatní" ze skupiny 20 podle Katalogu odpadů a jim podobným
odpadům ze skupiny 19 a 17 (výměty z třídíren odpadů a plasty a dřevo ze stavebnictví).
V dokumentaci uvedených 320 000 tun je nominální kapacita zařízení, která je dána energetickým příkonem kotle a časovou
disponibilitou zařízení. Tzn. zařízení je schopno hodinově využít na obou linkách 40 tun odpadu s výhřevností 10 MJ/kg. Při
předpokládané provozní době 8000 hodin ročně je to uváděných 320 000 tun. V případě, že by odpad měl nižší výhřevnost
(pod 10 MJ/kg), pak by mohlo být množství spáleného odpadu za rok o něco málo vyšší.
ad e) V textu dokumentace (str. 16) je uvedeno, že veškerý odpad bude kontrolován detek čním zařízením na případné zdroje
ionizujícího záření. Tedy i silniční vozidla budou projíždět detekčním zařízením. Při pozitivním zjištění bude postup
u automobilů shodný jako u vagónů. V případě zjištění takového zdroje bude dopravní prostředek odstaven a následně
odvezen mimo areál EMĚ (dodavateli nebo na určené místo). Je nutno dodat, že v takovýchto případech musí být
informován příslušný dozorný orgán, tedy Státní úřad pro jadernou bezpečnost, a další postup bude záviset na jeho
dispozicích. Jde o mimořádnou událost.
Stupeň vytřídění směsných komunálních odpadů je dán informovaností a ukázněností obyvatel. Nelze předpokládat, že
v tomto toku odpadů nebudou obsaženy žádné nebezpečné odpady, ať už se jedná např. o pleny znečištěné tělesnými
tekutinami nebo o monočlánky. Ve smyslu § 6 odst. 3 zákona o odpadech se směsný komunální odpad nezařazuje do
kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje
podmínky uvedené v § 6 odst. 1. Avšak právě s ohledem na možnost výskytu nebezpečných odpadů jsou směsné
komunální odpady ukládány na těsněné skládky odpadů a musí být spalovány, resp. energeticky využívány, při stanovených
teplotách s dodržením předepsané doby zdržení. Spaliny pak musí být odpovídajícím způsobem čištěny.
Dotřiďovací linka v SAKO Brno je určena pro tříděný odpad, nikoliv pro SKO. SKO je v SAKO Brno sypán z vozidel přímo do
zásobníku ZEVO.
ad f)

Sledování složení komunálního dopadu se běžně neprovádí. Směsné komunální odpady jsou považovány za tok, ze kterého
je velice obtížné odebrat reprezentativní vzorek. Uvedené hodnoty v dokumentaci jsou tak sice ilustrativní, nicmén ě dokladují
dohledatelné referenční informace. Analýzy odpadů z Ostravska a Brněnska potvrdily aktuálnost informací uvedených
v BREF při dolní hranici uvedeného rozmezí pro jednotlivé ukazatele.
Složení odpadů se pochopitelně částečně mění podle regionů a mění se i v časovém vývoji. Současné provozované ZEVO
nemají s tímto problém a plní emisní limity v odpadních plynech.

ad g) Logistika dopravy resp. výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru (společnosti ČEZ, a. s.). Zajištění
celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele. Je předpoklad, že vlastní doprava
odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem (subjekty). V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel
předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že bude podmínkou realizace ZEVO - není však
v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny podmínka, požadující před zahájením silničního
dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Tato podmínka je jednoznačná a kontrolovatelná. Potenciální možností pro uvedení ZEVO do provozu v době, kdy by ještě
nebyl dořešen silniční obchvat, by byla alternativa, kdy obce, jejich sdružení, či společnost zajišťující svoz odpadů budou
schopni deklarovat a zabezpečit dopravu odpadů do ZEVO po železnici.
ad h) Důvodem je, že svozové oblasti se nepřekrývají s hranicemi obcí s rozšířenou působností (ORP). Část ORP tak může
zasahovat do jedné svozové oblasti, část do jiné svozové oblasti. Např. ORP Louny je z 95 % v oblasti IV a z 5 % v oblasti
VI. ORP Česká Lípa spadá již do Libereckého kraje a je tak uvažováno pouze s 25 % jeho produkce.
ad i)

Provozní doba (reálný fond pracovní doby vlastního příjmu odpadů) silniční dopravy je 250 dní/rok, v pracovní dny od 6:00
do 18:00 hod.
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Protože hygienické předpisy v oblasti hluku považují za denní období časové období od 6:00 do 22:00 (a analogicky tak
noční období od 22:00 do 6:00), vyskytuje se v těchto případech v dokumentaci v souladu s metodikou zpracování hlukových
studií i tento údaj. To ovšem nic nemění na výše uvedené provozní době pro příjem odpadů. Období 6:00-18:00 je
podmnožinou období 6:00-22:00, nedochází tedy k rozporu v údajích.
Nezbytný návrat vozidel (součet cílové a zdrojové dopravy) je v dokumentaci zohledněn.
ad j)

Jak je již uvedeno ve vyjádření k bodu b), výsledky hodnocení jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění životního prostředí,
přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno významné zlepšení emisně-imisní situace.
Dokumentace v tomto ohledu zcela správně hodnotí kumulativní (spolupůsobící) vlivy všech zařízení v lokalitě EMĚ. To je
v souladu s metodickými postupy, požadovanými zákonem 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. To, že
spolupůsobící vlivy mají v tomto případě protikladný účinek (přitížení vs. zlepšení) nic nemění na správnosti metodického
postupu.
Obecně je též nutno připomenout, že v případě nerealizace ZEVO by potřebné teplo muselo být vyrobeno na některém
z uhelných zdrojů, s odpovídající produkcí emisí. Úvaha o "čistém útlumu EMĚ" bez dalších efektů proto není v principu
správná.

ad k)

Není důvod, aby v situaci, kdy oproti současnému stavu dojde ke snížení rozhodujících emisí až v desítkách procent, došlo
k poklesu cen nemovitostí. Jak ukazují příklady spaloven ve městech nejvyspělejších zemí je běžnou světovou praxí stavět
ZEVO i uprostřed velkých měst v obytné zástavbě (např. Curych, Vídeň, Kodaň). Obdobně tak národní zkušenosti neindikují
problémy s poptávkou po nemovitostech v okolí spaloven, např. v Brně jsou developerské projekty v okolí vyprodány po
zveřejnění nabídky prakticky obratem.

ad l)

Technologie, která bude použita při realizaci ZEVO, bude moderní vyzkoušená technologie na úrovni nejlepších dostupných
technologií a s referencemi spolehlivého provozu při plnění zákonných požadavků na provoz zařízení. Součástí technologie
i provozních předpisů pro její provozování budou zařízení a postupy pro případné havárie. Tyto postupy musí být předloženy
a schváleny příslušnými úřady. Dvě hodiny představují dobu potřebnou pro postupné odstavení všech technologií.

ad m) Jak je již uvedeno výše ve vyjádření k bodům b) a j), výsledky hodnocení jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění
životního prostředí, přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno významné zlepšení emisně-imisní situace.
Dokumentace v tomto ohledu zcela správně hodnotí kumulativní (spolupůsobící) vlivy všech zařízení v lokalitě EMĚ. To je v
souladu s metodickými postupy, požadovanými zákonem 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. To, že
spolupůsobící vlivy mají v tomto případě protikladný účinek (přitížení vs. zlepšení) nic nemění na správnosti metodického
postupu.
Pokud jde o zmíněné Dukovany nebo Temelín, zpracovatel tohoto posudku (jako autor dokumentací EIA pro nové jaderné
zdroje v lokalitách Dukovany a Temelín) může ujistit připomínajícího, že i v těchto případech bylo a je postupováno naprosto
stejně. Je tedy zohledněn časový harmonogram provozu všech zdrojů v lokalitě a dílčí přitížení v důsledku umístění nového
zdroje je v příslušných letech kompenzováno vyřazováním zdrojů jiných.
ad n) U strusek z energetického využití komunálních odpadů se srovnatelnou technologií bylo opakovaně ověřeno, že se nejedná
o odpad s nebezpečnými vlastnostmi, není tedy na místě jej označit implicitně jako toxický. Předpokladem je uložení těchto
odpadů na těsněných skládkách ostatních odpadů. Složení strusky a popelů se bude odvíjet zejména od složení
komunálního odpadu, které se liší lokálně i v čase, mj. i v závislosti na stupni separace využitelných a nebezpečných složek.
Proto lze jen obtížně predikovat složení výstupních materiálů. Obecně lze konstatovat, že bez další úpravy strusky nelze při
současné úrovni třídění odpadů předpokládat s jejich vyžitím na povrchu terénu, byť s pokračujícím tříděním nebezpečných
odpadů a zákazem používání vybraných nebezpečných látek lze předpokládat v delším horizontu se zlepšování kvality
těchto výstupů. Právě s ohledem na nejistotu složení výstupů ze ZEVO je v záměru předpokládáno jejich skládkování. Až po
ověření jejich vlastností bude rozhodnuto, zda budou trvale skládkovány, případně zda bude doplněna technologie
promývání či jiného zpracování strusky.
V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie.
V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry,
k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (např. Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je
sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o
zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen.
ad o) Dtto předchozí odpověď.
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V.24. Veřejnost Liběchov
[5.24] vyjádření ze dne 6. 2. 2018
a) Nejsou námitky k výstavbě ZEVO, nesouhlas s projektovanou kapacitou 320 000 tun. Statistiky ukazují, že produkce směsného
komunálního odpadu bude klesat. V ČR je několik málo desítek spaloven, z toho 4 velkokapacitní (o kapacitě cca 900 000 tun).
b) Záměr je v rozporu s povinností ČR zajistit plnění hierarchie v nakládání s odpady (prevence vzniku, příprava k opětovnému
využití, recyklace, jiné využití - např. energetické využití (BPS a ZEVO) a nakonec odstranění). Stavba spalovny zvýší finanční
zátěž obyvatel, což je z koncepce záměru jisté.
c) Komunální odpad dle katalogu odpadů zahrnuje 15 položek nebezpečných odpadů, např. většina nábytku je z dřevomateriálu,
který obsahuje neschválený formaldehyd. Tato skutečnost ovlivní výstupní vlastnosti škváry.
d) Některé obce v okolí nemají plynovod ani jiný zdroj tepla a nikdo to systémově neřeší.
e) Konečné řešení skladby technologie bude záviset od konkrétní nabídky dodavatele technologie. Pokud nebude ud ělena výjimka,
měla by technologie splňovat BAT a legislativu ČR. Dosud není jasné technologické řešení, tedy se neví, jaké budou výstupy.
Bude to snad uvedeno až při předložení dokumentace pro integrované povolení?
f) Údaje z POH Středočeského kraje jsou nepřesné, zastaralé a tudíž zavádějící, zkreslují celý záměr. Záměr uvádí, že stávající
produkce ve spádovém území, tj. ve Středočeském kraji, Praze, Ústeckém kraji a vybraných ORP Královéhradeckého
a Libereckého kraje se pohybovala v roce 2014 kolem 1,327 mil. tun. U objemných odpad ů lze započítávat cca 60 % celkové
produkce, po započtení tohoto parametru se produkce pohybuje kolem 1,259 mil. tun. Výběr území pro svoz není blíže
specifikován, což má vliv na zatížení dopravou.
g) Z dosavadních rozborů složení SKO vyplývá, že obsahuje 14 % plastů, 18 % papíru, 8 % skla, 4 % kovů, 33 % bioodpadu
a 23 % je neidentifikovaná složka obsahující nebezpečné odpady. Z toho lze vycházet při hodnocení imisí ze spalovny.
h) Je uvedeno, že se struskou v předpokládaném množství 97 tis. tun ročně bude nakládáno tak, že bude odvážen na odpovídající
smluvní skládku (neurčitá fakta) a po ustálení provozu a kontrolních měřeních bude rozhodnuto o konečném nakládání. Dále
bude 15 tis. tun popílku. Z toho vyplývá, že při spalování 320 tis. tun SKO vznikne cca 112 tis tun. škváry a popílku (cca 30 %
kapacity). Kam se bude takové množství ukládat, když skládky budou údajně zakázány?
i) Spaliny mají být vyvedeny do nového 80 m komína s dvěma průduchy. Výška komínu je rozporována vyjádřením MÚ Mělník
a přispívá k růstu imisí v širším okolí.
j) Kromě obcí Horní Počaply, Bechlín, Hněvice, Dolní Beřkovice a Cítov nejsou uvedeny další obce, kudy se bude odpad dovážet
a kde se imisemi silniční dopravy zhorší ohrožené zdraví a život obyvatel a životní prostředí. To se může týkat i dopravy po
železnici. Podstatně širší rozsah bude platit po definitivním rozhodnutí o způsobu dopravy. Je zřejmé, že i škvára a popílek
budou obsahovat nebezpečné složky a není řešeno, jak a kam se budou odvážet.
k) V rozptylové studii je uváděno jako palivo SKO a jako záložní palivo extralehký topný olej nebo zemní plyn, v dokumentaci
i např. "velko"objemový odpad. Jaký podíl paliv se předpokládá?
l) V tab. 3.30 RS u 4. nejvyšší denní koncentrace oxidu siřičitého v kalendářním roce v letech 2011 až 2015 jsou uvedeny stejné
hodnoty u maxima a průměru. Jak se k tomu údaji došlo?
m) V kapitole 8 RS jsou uvedeny emise do ovzduší Varianta A Skutečnost do r. 2015. např. v tab 8.2 Příspěvek EMĚ k roční úrovni
znečištění ovzduší oxidem siřičitým má nejvyšší celkový příspěvek z areálu EMĚ, podíl na IL Mělník jako okres i jako sídlo,
v Malé oblasti okolí EMĚ, v obcích v Malé oblasti okolí EMĚ Liběchov po Křivenicích. Podobná situace je např. u NOx i dalších
látek. Je otázkou, jak byl roční imisní limit stanoven, ale podstatné je, že při různých výkyvech hodnot je neustále atakováno
zdraví dotčených obyvatel obcí.
n) RS Tab. 6.13 Předpokládaná kvalita paliva v ZEVO (ostatní sledované znečišťující látky ve směsném komunálním odpadu).
Varující jsou hodnoty např. u položky: Pb 100-2000, Hg 100-2000 a PCB 0,2-0,4, vše v mg/kg sušiny.
o) RS kap. 6.3.5. Emise z komínu ZEVO. Emisní koncentrace ve spalinách a roční emise ZEVO pro budoucí očekávaný provoz
jsou uvedeny v tab. 6.15 je jako zásadní údaj porovnání ročních emisí pro 1 nebo 2 linky ZEVO, při 1 lince je údaj snížení proti
2 linkám na cca 10,5 %! Při provozování ZEVO vznikají též emise tuhých znečišťujících látek a VOC i na dalších zařízeních,
které lze považovat za bodové zdroje. Jde o filtr sila-popílku, reakčního produktu, adsorbéru, filtr sila oxidu vápenatého
a skladování a stáčení TOEL.
p) Emise související s dopravou SKO do ZEVO uvnitř areálu EMĚ. K hodnocení vlivu emisí z dopravy SKO do areálu ZEVO byly
zvoleny dvě alternativní řešení: Alternativa V - výhradně automobilová doprava odpadů, frekvence 228 jízd/den, tzn. min. 19 jízd
za hodinu, nutno počítat 2x při odjezdu. Alternativa K - kombinovaná automobilová a železniční doprava, frekvence
automobilové dopravy 134 jízd/den, tzn. min. 11 jízd za hodinu, nutno počítat 2x při odjezdu. Pro obě alternativy se předpokládá,

FileName:
SaveDate:

ZEVO_Melnik_pos(1).doc
18.04.2018 19:37:00

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01
Vydání: 01

Strana: 59 z 96

ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V LOKALIT Ě MĚLNÍK - ZEVO MĚLNÍK
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

že automobilová doprava se bude uskutečňovat pouze ve všední dny v době od 6 do 18 hodin. V záměru je uvedeno do 22.00 co tedy platí?
q) Není respektováno ustanovení 35 listiny práv a svobod, že každý má právo na příznivé životní prostředí. Není vzat na vědomí
článek 10 pařížské klimatické dohody s cílem zvýšit odolnost vůči změně klimatu a snížit emise skleníkových plynů.
r) Není respektována povinnost ČR zajistit plnění hierarchie v nakládání s odpady (prevence vzniku, příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné využití např. energetické (ano, ale sem patří i využití v BPS) a nakonec skládkování. Dále platí
nezvyšování finanční zátěže obyvatel z tohoto řádného nakládání, což zůstává jen na obcích.
s) Autoři záměru a investor nevzali v úvahu Návrh optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé ČR, včetně stanovení
potřebných kapacit těchto zařízení ve všech krajích. V analýze možností uplatnění dostupných technologií pro zvýšení úrovně
materiálového využití odpadů se zaměřením na materiálové využití složek KO a biologicky rozložitelného KO se ukládá do roku
2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů
z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo.
t) V části SKO je stanoven cíl: "SKO po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných
odpadů zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou."
u) Nelze akceptovat ani výstavbu jednoúčelových předávacích stanic se vším, co z toho vyplývá. Je zřejmé, že to bude
v kompetenci obcí. Takže veškerá odpovědnost a ekonomické dopady zůstávají na obcích a to vč. stanovení ceny za likvidaci
odpadu. Tyto záležitosti nejsou věcí oznamovatele, ale určitě bude uzavírat smluvní závazky na odběr využívaného odpadu.
Jedná se o zcela nejasný a rizikový faktor.
v) Nelze v žádném případě akceptovat způsob přepravy odpadů po komunikacích nižší třídy, a to s odvoláním na zásadní,
podložený a objektivní nesouhlas starostů dotčených i dalších obcí a přenesení zvýšených nákladů na jejich opravu a údržbu na
jejich majitele. Např. komunikace v Mělníku, Liběchově a nejen tam jsou silně přetížené v důsledku enormního počtu kamionů,
tahačů pro přepravu dřeva a technického stavu silnic, částečně II. a III. třídy. Prezentovaná další dopravní studie má být hotova
v 03/2018 a je otázkou, zda se jejím pouhým vydáním budou respektovat oprávněné připomínky dotčených obcí. Řešení
dopravy by mělo být v předstihu, nejpozději současně se záměrem ZEVO. Zvýšení dopravy má markantní vliv na zvýšení hluku
jak během trasy přepravy, tak v centrech měst, především v Mělníku a konečně i v Horních Počaplech.
w) Nelze principiálně souhlasit s koncepcí řešení likvidace odpadu spalováním v uvedeném rozsahu. Oznamovatel neakceptuje
současné trendy v nakládání s odpady, jako např. využití části SKO v bioplynových stanicích, povinnost třídění a dalšího využití
apod. Rovněž není řešeno zvýšení ohrožení jak podzemních vod, tak nedalekého toku Labe.
x) Záměr nemá další varianty, jedno z řešení a podmínka výstavby jen jednoho kotle, což sníží jak investiční, tak i provozní náklady
stavby a podstatně sníží dopady emisí ze ZEVO, rozsah dopravy a z něj vyplývajících nepřijatelných faktorů. Při srovnání
s cenou menších spaloven je pravděpodobná cena cca 2 mld. korun.
y) Záměr není odsouhlasen a promítnut do ÚP dotčených obcí a měst, ale ani ZUR kraje.
z) Ze záměru je patrné, že není jasná celostátní koncepce nakládání s odpady, a to ani po schválení POH krajů. O koordinaci nelze
vůbec mluvit. Jsou však výjimky, např. koordinace Jihomoravského a Zlínského kraje. Je známo, že v Německu je celkem 72
spaloven (ZEVO) a nyní nemají dostatek odpadu na spálení. Tím podivnější je skutečnost, že se dosud, jistě po schválení,
odvážel KO do Číny. Proč nebyla oznamovatelem ČEZ předložena SEA Koncepce provozu EMĚ jako celku s promítnutím
systému stanoveným hierarchií nakládání s odpady? Proč oznamovatel neuplatňuje principy řešení ve fungujících jiných
spalovnách, jako je např. dotřiďovací linka v SAKO Brno?
aa) Vyjádřen nesouhlas s dokumentací záměru a žádost o aktualizaci nebo přepracování, zahrnutí výše uvedených námětů
a podmínek a zpracování další nezbytné dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Pro energetické využití komunálních odpadů jsou aktuálně v ČR k dispozici pouze čtyři zařízení ZEVO: Praha-Malešice,
Brno, Liberec a Chotíkov. Jak v ZEVO Malešice, tak SAKO Brno je ohlášen záměr na zvýšení kapacity, zařízení tak budou
mít přibližně stejnou kapacitu. I při respektování evropského balíčku odpadového hospodářství, který předpokládá od roku
2035 min. 65 % recyklaci, je navržená kapacita přiměřená, což potvrdil i zástupce MŽP při veřejném projednání. Je potřeba
si uvědomit, že se zvyšujícím se podílem tříděných odpadů se zvyšuje i objem výmětů z třídíren odpadů, když v roce 2016
bylo těchto odpadů více než 100 tis. tun. Nabízí se např. výhřevné odpady z třídění papíru a plastů, které byly obyvateli
vytříděny, energeticky využít, jinak by musely být bez užitku uloženy na skládce.
ad b) Záměr je v souladu jak s národním plánem odpadového hospodářství, tak s POH Středočeského kraje, když přispívá
k omezování skládkování a zároveň předpokládá v bilanci disponibilních odpadů 65 % recyklaci (podle evropského balíčku
odpadového hospodářství). S ohledem na hierarchii nakládání s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity
a recyklovány. Úlohou ZEVO v této hierarchii je energeticky využít zbytkové materiály, které nejsou jinak využitelné.
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Záměr nepočítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Místní poplatek za provoz systému nakládání
s odpady stanoví obec a může zohlednit slevy z místního poplatku za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za
efektivní využívání sběrných nádob, uplatnit nástroje podporující třídění odpadů a snižování množství nevyužitelného zbytku,
který je nutno odstranit skládkováním, resp. energeticky využít.
ad c)

Přijímán a spalován bude jen odpad, který bude v souladu s integrovaným povolením dle zákona č. 76/2002 Sb., v platném
znění, a dalšími legislativními předpisy, mimo jiné s provozním řádem pro nakládání s odpady zařízení. Každý odpad (mimo
SKO) bude doložen údaji o vlastnostech, o jeho složení a původu a v případě zjištění jiného odpadu (namátková kontrola)
bude příslušný kontejner odstaven a vrácen dodavateli. Veškerý dovážený odpad bude kontrolován detek čním zařízením
na případné zdroje ionizujícího záření.
V ZEVO bude prioritně energeticky využíván směsný komunální odpad (20 03 01), který je kategorizován jako odpad ostatní.
Spalování nebezpečných odpadů uvedených v katalogu odpadů je nepřípustné. Stupeň vytřídění směsných komunálních
odpadů je ovšem dán informovaností a ukázněností obyvatel. Nelze jistě předpokládat, že v tomto toku odpadů nebudou
obsaženy žádné nebezpečné odpady, ať už se jedná např. o pleny znečištěné tělesnými tekutinami nebo o monočlánky
(jejichž separovaný sběr je obcemi, resp. prodejci sice zabezpečen, ne vždy však občany využíván). Ve smyslu § 6 odst. 3
zákona o odpadech se směsný komunální odpad nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba
nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 zákona o odpadech.
Avšak právě s ohledem na možnost výskytu nebezpečných odpadů jsou směsné komunální odpady ukládány na těsněné
skládky odpadů a musí být spalovány, resp. energeticky využívány, při stanovených teplotách s dodržením předepsané doby
zdržení. Spaliny pak musí být odpovídajícím způsobem čištěny. Tyto parametry záměr ZEVO splňuje.

ad d) Tato připomínka nemá souvislost se záměrem.
ad e) Pro posouzení vlivů na životní prostředí je použit všeobecně užívaný a akceptovaný obálkový přístup. Vychází z toho, že pro
environmentální posouzení je nezbytné znát environmentální parametry. Ty jsou známy, jsou v dokumentaci uvedeny, jsou
pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo
environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je tedy posuzován konkrétní (nikoliv virtuální)
projekt. Jsou známy požadované výstupy z technologie ZEVO na základě platné legislativy, které budou i součástí
požadavků na zařízení v rámci výběrového řízení. Žádné výjimky z BAT nejsou předpokládány.
Detailní skladba technologie není a ani nemůže být v dokumentaci dále precizována, neboť ČEZ, jakožto sektorový
zadavatel, musí postupovat při výběrovém řízení podle zákona o veřejných zakázkách a při detailní precizaci technologie by
došlo k jeho porušení. V dokumentaci jsou však uvedeny veškeré nezbytné parametry, které technologie splnit musí. To je
dostatečným podkladem pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V následné dokumentaci pro integrované povolení
a stavební řízení bude již vycházeno z konkrétního technického řešení konkrétního vybraného dodavatele, který vzejde
z výběrového řízení. Tento postup je v souladu s legislativou a běžnou praxí.
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do fáze integrovaného povolení, ale je provedeno
v dokumentaci, a to na základě platné legislativy, BAT/BREF a dalších aktuálních podkladů.
ad f)

Kapacita je zvolena dle POH Středočeského kraje a rozboru oznamovatele. Viz též vyjádření k bodu a).
Pokud jde o zatížení dopravou, intenzita dopravy vychází primárně z kapacity zařízení. Tím je potřebná intenzita dopravy
jednoznačně definována a je tak pro účely posouzení vlivů na životní prostředí známa. Na výběru území potom závisí pouze
rozdělení dopravy na jednotlivé trasy. Vlivy dopravy na životní prostředí se potom významněji projevují zejména v bližším
okolí záměru. Zde jsou v dokumentaci podrobně hodnoceny na základě dopravního modelu, příslušných studií (hluková,
rozptylová) a jsou také stanoveny příslušné podmínky (požadavek na vyřešení dopravní situace území). Na další navazující
komunikační síti, po rozpadu dopravní zátěže na další a další komunikace (včetně hlavních - silnice 1. třídy apod.), již podíl
ZEVO na celkových dopravních intenzitách ztrácí na významu. Detailní umístění vzdálenějších svozových oblastí proto není
pro posouzení vlivů na životní prostředí podstatné.

ad g) Sledování složení komunálního dopadu se běžně neprovádí. Směsné komunální odpady jsou považovány za tok, ze kterého
je velice obtížné odebrat reprezentativní vzorek. Uvedené hodnoty v dokumentaci jsou tak sice ilustrativní, nicmén ě dokladují
dohledatelné referenční informace. Analýzy odpadů z Ostravska a Brněnska potvrdily aktuálnost informací uvedených
v BREF při dolní hranici uvedeného rozmezí pro jednotlivé ukazatele.
Složení odpadů se pochopitelně částečně mění podle regionů a mění se i v časovém vývoji. Současné provozované ZEVO
nemají s tímto problém a plní emisní limity v odpadních plynech. Viz též vyjádření k bodu c).
ad h) V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno,
že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř.
Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon
FileName:
SaveDate:

ZEVO_Melnik_pos(1).doc
18.04.2018 19:37:00

Zakázka/Dokument: 0691-18/D01
Vydání: 01

Strana: 61 z 96

ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V LOKALIT Ě MĚLNÍK - ZEVO MĚLNÍK
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude
konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů. Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz
produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová
studie) posouzen.
Je nutno připomenout, že zákaz skládkování se týká komunálních odpadů.
ad i)

Výška komína ZEVO (80 m) byla stanovena autorizovanou osobou v rozptylové studii a zajiš ťuje dostatečný a účinný rozptyl
znečišťujících látek. To je v rozptylové studii (příloha 3 dokumentace) jednoznačně dokladováno.

ad j)

Výčet dotčených samosprávných celků je proveden způsobem obvyklým v procesu dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Další obce, jichž se může potenciálně týkat související doprava, již
nejsou významně dotčeny. Podrobněji viz výše vyjádření k bodu f).
K problematice škváry a popílku viz vyjádření k bodu h).

ad k)

Jedná se o dva různé pojmy:
Záložní palivo, neboli zapalovací a stabilizační palivo, které slouží pro najetí kotle a stabilizaci požadované teploty ve
spalovací komoře v průběhu náběhu zařízení nebo jeho odstavení. V případě ZEVO Mělník se bude jednat o použití extra
lehkého topného oleje nebo zemního plynu.
Základním palivem budou komunální odpady kategorie ostatní, tedy především směsný komunální odpad a velkoobjemový
odpad a jemu podobné odpady ze stavebnictví - plasty a dřevo a výměty z třídíren odpadů. Velkoobjemový odpad je odpad,
který je nutno před vložením do kotle rozdrtit na menší kusy (např. větší kusy nábytku).

ad l)

V tabulce 3.30 jsou uvedeny 4. nejvyšší denní koncentrace oxidu siřičitého v kalendářním roce za roky 2011 až 2015,
členěná podle zvláštních referenčních bodů v Malé oblasti okolí EMĚ. Maximální a průměrné hodnoty v referenčním bodě se
proto rovnají (průměr z jedné hodnoty). Na rozdíl od dat v tabulce 3.29, kde jsou uvedeny hodnoty v jednotlivých obcích.

ad m) V rámci procesu EIA je posouzen vliv záměru ZEVO na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví. Výsledky
jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění životního prostředí, přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno významné zlepšení
emisně-imisní situace. V tomto kontextu tedy nedochází k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví. To je dokladováno
v příloze 5 dokumentace (Posouzení vlivů na veřejné zdraví).
ad n) Uváděné hodnoty složení směsných komunálních odpadů jsou převzaty z referenčního dokumentu pro spalování odpadů.
Komunální odpady jsou obecně považovány za odpady, z nichž je obtížné odebrat reprezentativní vzorek, proto je rozp ětí
hodnot poměrně široké. V této souvislosti je nutno upozornit, že uvedená data nepředstavují koncentrace v kilogramu
odpadů, ale v kilogramu sušiny, když sušina představuje cca 60 až 85 %. Součástí návrhu je čištění spalin a odpadních vod.
Viz též vyjádření k bodu g).
ad o) Údaj v tabulce 6.15. rozptylové studie uvádí produkci znečištění za rok při současném provozu obou linek, který je většinově
předpokládán a zároveň při provozu jen jedné linky (při velmi omezeném fondu pracovní doby). Do výpočtů a modelování
vstupuje součet znečištění ze současného provozu obou linek a časově omezeného provozu jedné linky. V tabulce 6.15 ve
sloupci "provoz 2 linky" jsou uvedené údaje za dobu, kdy jsou v provozu obě dvě linky, což je většina provozní roční doby, ve
sloupci "provoz 1 linka" je období, kdy je v provozu pouze jedna linka, k čemuž dochází např. při poruše nebo plánovaném
odstavení linky druhé, k čemuž dochází pouze ve výjimečných obdobích v průběhu roku.
Emise z ostatních bodových zdrojů celku ZEVO jsou uvedeny v kapitole 6.3.6. rozptylové studie a jsou do výpočtu zahrnuty.
ad p) Provozní doba (reálný fond pracovní doby vlastního příjmu odpadů) silniční dopravy je 250 dní/rok, v pracovní dny od 6:00
do 18:00 hod.
Protože hygienické předpisy v oblasti hluku považují za denní období časové období od 6:00 do 22:00 (a analogicky tak
noční období od 22:00 do 6:00), vyskytuje se v těchto případech v dokumentaci v souladu s metodikou zpracování hlukových
studií i tento údaj. To ovšem nic nemění na výše uvedené provozní době pro příjem odpadů. Období 6:00-18:00 je
podmnožinou období 6:00-22:00, nedochází tedy k rozporu v údajích.
Nezbytný návrat vozidel (součet cílové a zdrojové dopravy) je v dokumentaci zohledněn.
ad q) Z výsledků posuzování vyplývá, že nedochází k poškozování životního prostředí ani veřejného zdraví, oproti stávajícímu
stavu je přitom očekáváno významné zlepšení emisně-imisní situace. Z tohoto hlediska tedy nedochází k porušení práva na
příznivé životní prostředí.
V souvislosti s odkloněním odpadů ze skládek přispívá záměr ZEVO ke snížení emisí skleníkových plynů a je tedy zcela
v souladu se závěry Pařížské klimatické dohody (výpočet je proveden v příloze 8 dokumentace (Vliv na klima)).
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ad r)

Záměr je v souladu jak s národním plánem odpadového hospodářství, tak s POH Středočeského kraje, když přispívá
k omezování skládkování a zároveň předpokládá v bilanci disponibilních odpadů 65 % recyklaci (podle evropského balíčku
odpadového hospodářství). S ohledem na hierarchii nakládání s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity
a recyklovány. Úlohou ZEVO v této hierarchii je energeticky využít zbytkové materiály, které nejsou jinak využitelné.
Záměr nepočítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Místní poplatek za provoz systému nakládání
s odpady stanoví obec a může zohlednit slevy z místního poplatku za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za
efektivní využívání sběrných nádob, uplatnit nástroje podporující třídění odpadů a snižování množství nevyužitelného zbytku,
který je nutno odstranit skládkováním, resp. energeticky využít.

ad s)

Záměr řeší energetické využití především směsného komunálního odpadu dle POH Středočeského kraje. Jiné nakládání se
směsným komunálním odpadem je předmětem příslušných POH a není záměrem dotčeno. Viz též výše vyjádření k bodu r).

ad t)

Záměr ZEVO Mělník je s tímto ustanovením v souladu.

ad u) Problematika překládacích stanic není v kompetenci oznamovatele a není ani předmětem záměru. V současné době existují
návrhy jejich umístění (Studie překládací stanice odpadů ve Středočeském kraji, aktualizace 2016). Proto je tato doprava
řešena pro účely posouzení vlivů na životní prostředí (vyhodnocení souvisejících vlivů) variantně v krajních možnostech veškerá doprava silniční nebo doprava z blízké vzdálenosti silniční a ostatní železniční. Tím jsou vyhodnoceny okrajové
parametry, skutečnost bude mezi těmito stavy.
ad v)

Identifikovaná nepříznivá situace v existujícím silničním dopravním napojení lokality EMĚ resp. ZEVO je ošetřena závaznými
podmínkami o vytvoření vhodné dopravní trasy v předstihu před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO v tomto
znění:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).

ad w) Záměr ZEVO Mělník neovlivňuje jiné způsoby nakládání s odpady v souladu s příslušnými POH. Viz též výše vyjádření
k bodům a) a b).
Vliv záměru na podzemní a povrchové vody je v dokumentaci řešen samostatnou studií, významné negativní vlivy jsou
vyloučeny.
ad x)

Záměr není řešen variantně, tato skutečnost je v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. Z kapacitního hlediska záměr respektuje potřeby POH Středočeského kraje, přiměřenost kapacity
ZEVO Mělník byla potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP. Z hlediska umístění záměr využívá
průmyslový areál s dostupnou infrastrukturou (zejména vytvořené teplárenské vazby). Tyto skutečnosti jednovariantní řešení
odůvodňují. Ekonomické aspekty nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.

ad y)

Soulad s územním plánem není podmínkou nutnou (environmentální vlivy lze posoudit i bez formálního souladu s ÚPD).
Záměr ZEVO Mělník nevyžaduje promítnutí do ZUR kraje. V současné době je v přípravě nová územně plánovací
dokumentace obce Horní Počaply. ČEZ, a. s., požádal již v roce 2016 o zahrnutí změny do nové územně plánovací
dokumentace v souvislosti s koncepcí provozu elektrárenského komplexu EMĚ v budoucích letech. Tato koncepce je
založena na útlumu výroby elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit v souladu se
stávajícími i avizovanými legislativními předpisy a spočívá v realizaci nového fluidního kotle, plynové kotelny a příp. zařízení
pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. Nová územně plánovací dokumentace obce Horní Počaply
není dosud dokončena. Požadavek ČEZ a.s. na změnu územně plánovací dokumentace je stále v platnosti a byl opětovně
uplatněn v roce 2017.

ad z)

V ČR je situace opačná než v Německu - zařízení k energetickému využívání SKO zdaleka nepokrývají potřebu k roku 2024.
Koncepce EMĚ je věcí provozovatele - Energotrans a.s. a ČEZ, a. s. Jako taková nepodléhá posuzování SEA, takováto
povinnost ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nevyplývá. Navíc se oznamovatel nezabývá
obecně hierarchií nakládání s odpady, ale pouze jedním segmentem, vyplývajícím z POH Středočeského kraje, tedy
energetickým využitím SKO. Viz výše vyjádření k bodu r).
Požadavky na nakládání s odpady jednoznačně vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
souvisejících prováděcích předpisů a dalších obecně závazných předpisů.
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Dotřiďovací linka v SAKO Brno je určena pro tříděný odpad, nikoliv pro SKO. SKO je v SAKO Brno sypán z vozidel přímo do
zásobníku ZEVO.
ad aa) Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Není proto důvod pro její
vrácení k přepracování.

V.25. Miroslava Holmanová, Jiří Holman, Hana Holmanová, Pavel Holman
[5.25] vyjádření vyjádření nedatováno (na MŽP došlo 8. 2. 2018)
a) Záměr počítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Jako občané Horních Počapel a Křivenic s tímto zásadně
nesouhlasíme, protože jsme vlivy záměru bezprostředně ohroženi a naprosto nevidíme jakýkoli přínos záměru pro občany ani
pro sousedící obce.
b) Záměr neuvádí, kam se bude ukládat struska (97 tis. t ročně) a popílek (15 tis t ročně), nepřesně uvádí dopravy - a tedy
i nepřesně popisuje vlivy na hluk, klima a ovzduší. Obrovské množství prášícího odpadu se bude muset ukládat poblíž nebo
vozit automobily, což zvyšuje již nyní nadlimitní zátěž obyvatel prachem a hlukem. Výrazný negativní vliv na zdraví obyvatel
Horních Počapel a Křivenic a bezprostředně sousedících obcí je nezpochybnitelně v dokumentaci EIA popsán a jako takový je
nepřijatelný. Není navrženo žádné opatření pro eliminaci tohoto vlivu, nezahrnutím odvozu odpadu do výpočtů je tento vliv ještě
účelově podhodnocen.
c) Hluk v okolí stávající elektrárny je už nyní nadlimitní a v důsledku realizace záměru by se ještě zvýšil. Negativní dopad na zdraví
obyvatelstva je v hlukové studii i v posouzení vlivu na veřejné zdraví jasně popsán, proto nelze k záměru vydat kladné
stanovisko EIA bez uspokojivého řešení vlivu záměru na zdraví obyvatel Horních Počapel a Křivenic a bezprostředně
sousedících obcí.
d) Od šedesátých let minulého století, kdy byl spuštěn první kotel EMĚ, je území obcí Horní Počaply a Křivenice zatěžováno
provozem elektrárny. Po tolika dekádách někdy opravdu nekontrolovatelného znečišťování jako občané nechápeme, proč
bychom zátěž spojenou se ZEVO a především dopravou SKO měli nést opět my, naše děti a naše životní prostředí.
e) V dokumentaci EIA jsou jako podmínky pro realizaci záměru uvedeny i takové, které nejsou splnitelné vůlí oznamovatele - např.
dostavba silnic apod. Požadujeme upřesnit a jednoznačně stanovit podmínky včetně právnických osob odpovědných za jejich
splnění. Bez tohoto nelze považovat modely použité pro zpracování hlukové a rozptylové studie za v ěrohodné.
f) Argumentace zákazem skládkování v roce 2024 je nelogická v případě, že struska a popílek tvořící třetinu z původního množství
odpadu se budou rovněž muset někde skladovat, popílek dokonce na skládkách pro nebezpečný odpad.
g) Vzhledem k výše uvedeným připomínkám je doporučeno vrátit dokumentaci k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Záměr nepočítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Místní poplatek za provoz systému nakládání
s odpady stanoví obec a může zohlednit slevy z místního poplatku za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za
efektivní využívání sběrných nádob, uplatnit nástroje podporující třídění odpadů a snižování množství nevyužitelného zbytku,
který je nutno odstranit skládkováním, resp. energeticky využít.
Vlivy záměru na životní prostředí jsou v dokumentaci podrobně posouzeny včetně vlivu na veřejné zdraví. Z tohoto
posouzení vyplývá, že realizace záměru neznamená uváděné ohrožení, ale naopak povede ke snížení vlivu lokality EMĚ na
životní prostředí a veřejné zdraví oproti stávajícímu stavu.
ad b) Odpadní produkty z čištění spalin budou odváženy mimo lokalitu. Popílek, tuhé odpady z čištění odpadních plynů, filtrační
koláče z čištění odpadních plynů, resp. z čištění technologických odpadních vod klasifikované v katalogu odpadů jako "N"
(nebezpečné), budou odváženy v pracovní dny na zabezpečenou skládku nebezpečného odpadu. Popílek bude odvážen ve
frekvenci cca 2x za den, ostatní nebezpečné odpady cca 1x za týden. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech
nebo cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) zahrnut a posouzen.
ad c)

Je třeba rozlišit dva typy zdrojů hluku:
• provoz stacionárních zdrojů hluku (areál EMĚ včetně ZEVO),
• doprava na okolní komunikační síti (automobilová, železniční).
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Pokud jde o stacionární zdroje, výpočtem i měřením bylo zjištěno, že stávající ani budoucí stav provozu areálu EMĚ (včetně
ZEVO) nebude překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb hygienické limity hluku pro denní i noční dobu, dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. S výše
uvedeným závěrem jsou navrhovány a dimenzovány stacionární zdroje spojené s provozem ZEVO. Tato problematika je
tedy beze zbytku vyřešena a bude i v dalších stupních přípravy resp. provozu záměru kontrolována.
Pokud jde o hluk z dopravy na navazující komunikační síti, ten je vždy součástí celkových hladin hluku z komunikací, jehož
bude ZEVO pouze dílčí součástí. Z výsledků analýz provedených v dokumentaci, resp. jejích přílohách, vyplývá, že
v nejexponovanějších bodech se vliv dopravního provozu ZEVO projevuje změnou +0,1 až +1,9 dB, a to pouze v denní době
(v noční době k žádnému přitížení vlivem dopravního provozu ZEVO nedochází). Uvedená změna je akusticky významná
a je řešitelná protihlukovými opatřeními. Jak je uvedeno výše, dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je
uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání.
Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů, které kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající
dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží zátěž z dopravy.
Je třeba zdůraznit skutečnost, že výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru (společnosti ČEZ, a. s.).
Akustická studie liniových zdrojů hluku vychází pouze z návrhu nové dopravní silniční infrastruktury, přičemž její podoba není
definitivní. Akustická studie tedy v tuto chvíli určuje možná kritická místa, na které je třeba se do budoucna zaměřit
s ohledem na realizaci protihlukových úprav. Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem
činnosti oznamovatele. Je předpoklad, že vlastní doprava odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem
(subjekty). V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že
bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny
podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního
napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Ze zákona také jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, a to se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto
faktem je v rámci zpracování dokumentace vlivů ZEVO na životní prostředí počítáno a je ve spolupůsobícím (kumulativním)
účinku zohledněn.
ad d) V rámci procesu EIA je posouzen vliv záměru ZEVO na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví. Výsledky
jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění životního prostředí, přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno významné zlepšení
emisně-imisní situace. V tomto kontextu tedy nedochází k uváděnému ohrožení. Další související opatření, týkající se
nevyhovující dopravní situace v území, viz výše vyjádření k bodu c).
ad e) Pokud jde o příslušnou podmínku související s problematikou dopravy, je formulována tak, aby nebyla uložena t řetí straně,
ale přímo podmiňovala možnost zprovoznění ZEVO dokončením vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší
komunikační síť. Konkrétní formulace podmínky (resp. podmínek) je následující:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Takovéto znění podmínky je jednoznačné a také kontrolovatelné.
ad f)

Zákaz skládkování, stanovený v legislativě od roku 2024, se týká výhradně komunálních odpadů.

ad g) Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
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a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Není proto důvod pro její
vrácení k přepracování.

V.26. Iva Kuchařová
[5.26] vyjádření nedatováno (na MŽP došlo 8. 2. 2018)
a) Záměr neuvádí, odkud přesně se bude odpad vozit. Nelze proto vyloučit vlivy v širším území, než v jakém jsou v dokumentaci
EIA kvantifikovány, zvlášť pokud při tak obrovské kapacitě se bude odpad dovážet z větších vzdáleností. Hrozí, že oblasti svozu
se mohou překrývat s dalšími velkými spalovnami (ať už v provozu nebo plánovanými) a vznikne tak další tlak na zvyšování
objemu odpadů určeného ke spalování na úkor šetrnějších alternativ. Z dlouhodobé perspektivy je toto spíše ekonomicky
výhodné, než v souladu s Pařížskou klimatickou úmluvou.
b) Záměr počítá s větším finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Jako občané Horních Počapel a Křivenic s tímto
zásadně nesouhlasíme, protože jsme vlivy záměru bezprostředně ohroženi a naprosto nevidíme jakýkoli přínos záměru pro
občany.
c) Záměr neuvádí, kam se bude ukládat struska (97 tis. t ročně) a popílek (15 tis. t ročně). Odpadu bude obrovské množství a bude
prášit, ať se bude muset ukládat poblíž nebo vozit automobily, což zvyšuje již nyní nadlimitní zátěž obyvatel prachem a hlukem.
ČEZ nenavrhuje žádné opatření, odvoz odpadu není v dokumentaci ani zmíněn, počítá se jen s cestami tam, nikoli zpátky.
d) Frekvence automobilové dopravy je i ve variantě s kombinací vlakové dopravy ohromná. 134 jízd denně, tzn. 11 jízd za hodinu.
Varianta bez vlakové dopravy uvádí dokonce 228 jízd za den, tzn. 19 jízd za hodinu. Taková silnice se nedá p řejít! V tom není
započítán odvoz popílku, který není v záměru uspokojivě řešen, to bude znamenat další jízdy. Není možné vydat kladné
stanovisko EIA bez uspokojivého řešení vlivu záměru na zdraví obyvatel Horních Počapel a jiných dotčených obcí.
e) Vzhledem k výše uvedeným připomínkám je doporučeno vrátit dokumentaci k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Na veřejném projednání byl oznamovatelem záměru prezentován způsob stanovení kapacity ZEVO při respektování tzv.
balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku), když celková bilance odpadů disponibilních pro ZEVO v roce 2035
předpokládá 431 tisíc tun (301 tis. tun komunálních a jim podobných odpadů vhodných k energetickému využití + 87 tis. tun
výmětů z třídíren + 44 tis. tun z okresů Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Lípa, Louny, Litoměřice (jako 35 % produkce
komunálních odpadů produkovaných v roce 2016). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla zároveň potvrzena na veřejném
projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
V souvislosti s odkloněním odpadů ze skládek přispívá záměr ZEVO ke snížení emisí skleníkových plynů a je tedy zcela
v souladu se závěry Pařížské klimatické dohody (výpočet je proveden v příloze 8 dokumentace (Vliv na klima)).
ad b) Záměr nepočítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Místní poplatek za provoz systému nakládání
s odpady stanoví obec a může zohlednit slevy z místního poplatku za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za
efektivní využívání sběrných nádob, uplatnit nástroje podporující třídění odpadů a snižování množství nevyužitelného zbytku,
který je nutno odstranit skládkováním, resp. energeticky využít.
Vlivy záměru na životní prostředí jsou v dokumentaci podrobně posouzeny včetně vlivu na veřejné zdraví. Z tohoto
posouzení vyplývá, že realizace záměru neznamená uváděné ohrožení, ale naopak povede ke snížení vlivu lokality EMĚ na
životní prostředí a veřejné zdraví oproti stávajícímu stavu.
ad c)

Odpadní produkty z čištění spalin budou odváženy mimo lokalitu. Popílek, tuhé odpady z čištění odpadních plynů, filtrační
koláče z čištění odpadních plynů, resp. z čištění technologických odpadních vod klasifikované v katalogu odpadů jako "N"
(nebezpečné), budou odváženy v pracovní dny na zabezpečenou skládku nebezpečného odpadu. Popílek bude odvážen ve
frekvenci cca 2x za den, ostatní nebezpečné odpady cca 1x za týden. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech
nebo cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
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Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) zahrnut a posouzen.
ad d) Uvedené intenzity dopravy se týkají profilu vjezdu do areálu EMĚ a dále se rozdělují dle směrů dopravy. Intenzity jsou
zohledněny v akustické studii a v rozptylové studii. V tom je započítán i nutný návrat vozidel (cílová a zdrojová doprava)
a odvoz odpadních produktů (v případě silniční dopravy popílku).
Dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno
v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání. Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů obcí, které
kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží
zátěž z dopravy. V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních
obchvatů) a že bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou
stanoveny podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního
dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad e) Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Není proto důvod pro její
vrácení k přepracování.

V.27. Jana Čížková
[5.27] vyjádření nedatováno (na MŽP došlo 9. 2. 2018)
a) Záměr počítá s tím, že se obyvatelstvo bude ještě více finančně podílet na likvidaci odpadu. My, občané Horních Počapel,
poneseme negativní vlivy záměru ZEVO a přitom pro nás z toho neplynou žádné výhody.
b) V záměru se neuvádí, kam se bude ukládat struska a popílek, nevíme, zda někde poblíž nebo se bude vozit automobily, což
zvyšuje již nyní nadlimitní zátěž obyvatel prachem a hlukem. Jak se potom může vypočítat hluk a znečištění ovzduší spalinami
z naftových motorů? Negativní vliv na zdraví obyvatel Horních Počapel a Křivenic a bezprostředně sousedících obcí je
v dokumentaci EIA popsán a jako takový je pro nás nepřijatelný. Investor nenavrhnul žádné opatření pro eliminaci tohoto vlivu,
nezahrnutím odvozu odpadu do výpočtů a predikcí tento vliv ještě podhodnotil.
c) Hluk v okolí stávající elektrárny je už nyní nadlimitní a v důsledku realizace záměru by se ještě zvýšil. Negativní dopad na zdraví
obyvatelstva je v hlukové studii i v posouzení vlivu na veřejné zdraví jasně popsán, proto nelze k záměru vydat kladné
stanovisko EIA bez uspokojivého řešení vlivu záměru na zdraví obyvatel Horních Počapel a Křivenic a bezprostředně
sousedících obcí.
d) V dokumentaci EIA jsou jako podmínky pro realizaci záměru uvedeny i takové, které nejsou splnitelné vůlí oznamovatele - např.
dostavba silnic apod. Požadujeme upřesnit a jednoznačně stanovit podmínky včetně právnických osob odpovědných za jejich
splnění. Bez tohoto nelze považovat modely použité pro zpracování hlukové a rozptylové studie za v ěrohodné.
e) Vzhledem k výše uvedeným připomínkám je doporučeno vrátit dokumentaci k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Záměr nepočítá s finančním zatížením obyvatelstva na likvidaci odpadu. Místní poplatek za provoz systému nakládání
s odpady stanoví obec a může zohlednit slevy z místního poplatku za snižování produkce odpadů, za třídění odpadů a za
efektivní využívání sběrných nádob, uplatnit nástroje podporující třídění odpadů a snižování množství nevyužitelného zbytku,
který je nutno odstranit skládkováním, resp. energeticky využít.
Vlivy záměru na životní prostředí jsou v dokumentaci podrobně posouzeny včetně vlivu na veřejné zdraví. Z tohoto
posouzení vyplývá, že realizace záměru neznamená uváděné ohrožení, ale naopak povede ke snížení vlivu lokality EMĚ na
životní prostředí a veřejné zdraví oproti stávajícímu stavu.
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ad b) Odpadní produkty z čištění spalin budou odváženy mimo lokalitu. Popílek, tuhé odpady z čištění odpadních plynů, filtrační
koláče z čištění odpadních plynů, resp. z čištění technologických odpadních vod klasifikované v katalogu odpadů jako "N"
(nebezpečné), budou odváženy v pracovní dny na zabezpečenou skládku nebezpečného odpadu. Popílek bude odvážen ve
frekvenci cca 2x za den, ostatní nebezpečné odpady cca 1x za týden. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech
nebo cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) zahrnut a posouzen. V tomto modelu je započítán i nutný návrat
vozidel (cílová a zdrojová doprava) a odvoz odpadních produktů (v případě silniční dopravy popílku).
Dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno
v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání. Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů obcí, které
kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží
zátěž z dopravy. V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních
obchvatů) a že bude podmínkou realizace ZEVO.
Viz též vyjádření k následujícímu bodu c) a tamtéž uvedená podmínka.
ad c)

Je třeba rozlišit dva typy zdrojů hluku:
• provoz stacionárních zdrojů hluku (areál EMĚ včetně ZEVO),
• doprava na okolní komunikační síti (automobilová, železniční).
Pokud jde o stacionární zdroje, výpočtem i měřením bylo zjištěno, že stávající ani budoucí stav provozu areálu EMĚ (včetně
ZEVO) nebude překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb hygienické limity hluku pro denní i noční dobu, dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. S výše
uvedeným závěrem jsou navrhovány a dimenzovány stacionární zdroje spojené s provozem ZEVO. Tato problematika je
tedy beze zbytku vyřešena a bude i v dalších stupních přípravy resp. provozu záměru kontrolována.
Pokud jde o hluk z dopravy na navazující komunikační síti, ten je vždy součástí celkových hladin hluku z komunikací, jehož
bude ZEVO pouze dílčí součástí. Z výsledků analýz provedených v dokumentaci, resp. jejích přílohách, vyplývá, že
v nejexponovanějších bodech se vliv dopravního provozu ZEVO projevuje změnou +0,1 až +1,9 dB, a to pouze v denní době
(v noční době k žádnému přitížení vlivem dopravního provozu ZEVO nedochází). Uvedená změna je akusticky významná
a je řešitelná protihlukovými opatřeními. Jak je uvedeno výše, dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je
uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání.
Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů, které kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající
dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží zátěž z dopravy.
Je třeba zdůraznit skutečnost, že výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru (společnosti ČEZ, a. s.).
Akustická studie liniových zdrojů hluku vychází pouze z návrhu nové dopravní silniční infrastruktury, přičemž její podoba není
definitivní. Akustická studie tedy v tuto chvíli určuje možná kritická místa, na které je třeba se do budoucna zaměřit
s ohledem na realizaci protihlukových úprav. Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem
činnosti oznamovatele. Je předpoklad, že vlastní doprava odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem
(subjekty). V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že
bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny
podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního
napojení lokality na vyšší komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Ze zákona také jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, a to se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto
faktem je v rámci zpracování dokumentace vlivů ZEVO na životní prostředí počítáno a je ve spolupůsobícím (kumulativním)
účinku zohledněn.

ad d) Pokud jde o příslušnou podmínku související s problematikou dopravy, je formulována tak, aby nebyla uložena t řetí straně,
ale přímo podmiňovala možnost zprovoznění ZEVO dokončením vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší
komunikační síť. Konkrétní formulace podmínky (resp. podmínek) je následující:
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5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Takovéto znění podmínky je jednoznačné a také kontrolovatelné.
ad e) Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Není proto důvod pro její
vrácení k přepracování.

V.28. Marie Poděbradská
[5.28] vyjádření ze dne 8. 2. 2018
a) Spalovna ZEVO neřeší úplnou likvidaci směsného komunálního odpadu a rovněž neřeší zákaz skládkování komunálního
odpadu - pouze transformuje směsný komunální odpad na odpad toxický, který bude nutno opět ukládat na skládkách.
Předpoklad kapacity spalovny je min. 320 tis. tun odpadu ročně. Spálením vznikne 90 tis. tun strusky a 15 tis. tun popílku ze
spalin. Obě tyto komodity budou toxický, tedy nebezpečný, odpad, který (jak je uvedeno v dokumentaci) bude dále ukládán na
skládky. Do budoucna se uvažuje o možnosti rozšíření ZEVO o dalších 110 tis. tun ročně, takže toxického odpadu vznikne ještě
o dalších více než 30 tis. tun ročně. Bude se tedy toxický odpad také zavážet do lomů a vytěžených dolů, aby se po letech
toxické látky objevily ve spodních vodách?
b) Spalovna ZEVO bude umístěna na severním okraji Středočeského kraje a odpad bude dovážen téměř z celého Středočeského
kraje, ale ekologická zátěž bude ležet především na okolních obcích. V nejúrodnější části kraje - v Polabí - se budou zabírat
desítky hektarů kvalitní zemědělské půdy na stavbu nové silnice, pěstování plodin v této oblasti - tedy i vinné révy - bude
ohroženo kontaminací toxickými látkami. ZEVO má mít pouze 80 m vysoký komín, což je pro obyvatelstvo oblasti zcela
nepřijatelné.
c) Investor záměru ČEZ nemá dosud vybranou technologii spalování ani technologii čištění spalin, přesto předkládá dokumentaci
záměru k posouzení vlivu na životní prostředí. Jak mohou občané a samosprávy dotčených obcí rozhodnout o něčem, co jim
není umožněno posoudit?
d) Jak je v dokumentaci uvedeno, investor nemá dostatečně vyřešenou kontrolu dodávaného odpadu. Kontrola dodávaného
odpadu na přítomnost zdrojů ionizujícího záření bude prováděna tak, že vagony budou projíždět kontrolním rámem a v případě
zjištění zdroje bude vagon odpojen a vyřazen z dodávky. Vzhledem k tomu, že je uvažováno s variantami dovozu 1) pouze auty,
2) kombinace dovozu po železnici a auty, je požadováno vysvětlení, jak bude zjištěn případný zdroj ionizačního záření v odpadu
dováženého auty. Dále není jasné, jak bude zabráněno tomu, aby nedošlo ke spalování nebezpečných odpadů, které se
mnohdy v popelnicích vyskytují.
e) Doprava odpadu do ZEVO. V dokumentaci je při výpočtu počítáno pouze s dopravou do spalovny, nutno tedy počet jízd
vynásobit dvěma, neboť auta pojedou také zpět - i když prázdné. V dokumentaci je uvedeno, že auta budou jezdit od 6 do 22
hodin a v rozptylové studii je uvedeno, že budou auta s odpadem jezdit od 6 do 18 hodin. Už vůbec není započítán odvoz škváry
a popílku ze spalin. Při variantě dovozu odpadu pouze auty by byla frekvence jízd 2x238=476 jízd za den, tj. 1 auto každé
2 minuty, při kombinované dopravě 2x90=180, tj. 1 auto každých 5 minut. To je naprosto nepřijatelné ani pro případ, že bude
realizována nová silnice. Exhalace z naftových motorů těžkých nákladních aut budou roznášeny na přilehlé obce i v případě
vybudování nové silnice. To vychází z rozptylové studie a převažujícímu směru větru ze severozápadu. Uvádí se, že bude
obcím, mj. i v Dolních Beřkovicích, uleveno od dopravy v centru obce - tento údaj je nepravdivý - exhalace z aut se stejn ě budou
větrem roznášet do obcí, pouze budou zatíženy jiné části obcí. A představa, že všichni budou jezdit po nových obchvatech obcí
je také mylná - kdo se bude chtít tlačit mezi stálou kolonou kuka-vozů a obřích 30 tunových kontejnerů s odpadem?
f) Záměr ZEVO je prezentován tak, že ekologická zátěž - hlavně exhalacemi z komínů - bude pro obyvatele nižší než doposud,
protože ČEZ plánuje také rekonstrukci stávajících kotlů v EMĚ 1 a odstavení EMĚ 2 a EMĚ 3, výstavbu nového fluidního kotle
a plynové kotelny. Na veřejném zasedání v Horních Počaplech uvedli zástupci ČEZ, že ZEVO nepotřebují a že na dodávky tepla
horkovodem do Prahy a připojených obcí a na výrobu elektřiny stačí teplárna EMĚ 1 a nový fluidní kotel a plynová kotelna.
ZEVO má být realizováno na žádost KÚ Středočeského kraje, který chce tímto způsobem řešit likvidaci komunálního odpadu.
Kdyby byla realizována pouze první etapa, to znamená rekonstrukce starých kotlů na EMĚ 1, odstavení EMĚ 2 a EMĚ 3,
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občanům přilehlých obcí by se po 60 letech ekologické zátěže nesmírně ulevilo - proč má tedy ČEZ spalovnu ZEVO stavět, když
ji nepotřebuje ke svým záměrům dodávek tepla a elektrické energie. Proč KÚ Středočeského kraje nenavrhne jiné řešení
likvidace komunálního odpadu než jeho transformaci na toxický popílek a strusku. Jsou již příklady obcí a měst, které důsledným
tříděním komunálního odpadu dosáhly jeho podstatné redukce.
g) MŽP by mělo přijímat taková rozhodnutí, která budou chránit zdraví a životy obyvatel, chránit životní prost ředí, a to hlavně pro
budoucí generace, chránit půdu, která ubývá a chránit zásoby podzemních vod. Vysloven nesouhlas se záměrem
a přesvědčení, že MŽP nemůže dát souhlas s výstavbou spalovny.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Záměr ZEVO Mělník je dílčí součástí hierarchického systému nakládání s odpady. Je v souladu jak s národním plánem
odpadového hospodářství, tak s POH Středočeského kraje, když přispívá k omezování skládkování a zároveň předpokládá v
bilanci disponibilních odpadů 65 % recyklaci (podle evropského balíčku odpadového hospodářství). S ohledem na hierarchii
nakládání s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity a recyklovány. Úlohou ZEVO v této hierarchii je
energeticky využít zbytkové materiály, které nejsou jinak využitelné.
S nekontrolovaným zavážením odpadů ze spalování a čištění odpadních plynů do lomů a vytěžených dolů samozřejmě není
uvažováno. U strusek z energetického využití komunálních odpadů se srovnatelnou technologií bylo opakovaně ověřeno, že
se nejedná o odpad s nebezpečnými vlastnostmi, není tedy na místě jej označit implicitně jako toxický. Předpokladem je
uložení těchto odpadů na těsněných skládkách ostatních odpadů. Složení strusky a popelů se bude odvíjet zejména od
složení komunálního odpadu, které se liší lokálně i v čase, mj. i v závislosti na stupni separace využitelných a nebezpečných
složek. Proto lze jen obtížně predikovat složení výstupních materiálů. Obecně lze konstatovat, že bez další úpravy strusky
nelze při současné úrovni třídění odpadů předpokládat s jejich vyžitím na povrchu terénu, byť s pokračujícím tříděním
nebezpečných odpadů a zákazem používání vybraných nebezpečných látek lze předpokládat v delším horizontu se
zlepšováním kvality těchto výstupů. Právě s ohledem na nejistotu složení výstupů ze ZEVO je v záměru předpokládáno jejich
skládkování. Až po ověření jejich vlastností bude rozhodnuto, zda budou trvale skládkovány, případně zda bude doplněna
technologie promývání či jiného zpracování strusky.
V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno, že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry,
k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (např. Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je
sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen.
ad b) K této připomínce je nutno konstatovat co je a co není součástí záměru. Předmětem posuzovaného záměru je příprava,
realizace a provoz ZEVO Mělník (oznamovatel ČEZ, a. s.). Posouzení tohoto záměru je provedeno v požadovaném rozsahu
a v dostatečných podrobnostech dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
S tímto záměrem souvisí doprava energeticky využívaných odpadů zejména ze Středočeského kraje do ZEVO. Zajištění
celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele. Doprava odpadu do ZEVO bude
organizována jiným/jinými subjektem/subjekty a po dopravních trasách (komunikacích) jiných vlastníků.
Související doprava je zpracována v Příloze č. 10 dokumentace (Dopravní model ZEVO Mělník) ve dvou variantách.
Varianta A, kdy je všechna doprava energeticky využívaných odpadů realizována po silnici a varianta B, při které je doprava
z blízké vzdálenosti silniční, ostatní železniční. Oznamovatel předpokládá, že skutečná doprava, resp. řešení, se bude
pohybovat mezi těmito stavy. Záměr nové dopravní silniční infrastruktury bude řešit stávající neúnosnou situaci v území.
Jedná se o samostatný záměr, jehož realizace je podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti
oznamovatele. Stejně tak není v kompetenci oznamovatele realizace a provoz překládacích stanic. Vyčkávání na konečné
a odsouhlasené silniční dopravní řešení by významně zpozdilo přípravu ZEVO s tím, že termín uvedení do provozu
v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje by nebyl dodržen.
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto základě je proveden návrh
příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení
možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie),
protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura v území znamená
budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími pruhy,
křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd
a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace
od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru
denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy
jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.,
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tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších (včetně zmiňovaného záboru ZPF), se zahrnutím související silniční
dopravy se ZEVO. S tímto faktem bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno
a byl zohledněn. Je tedy možno konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně
popsány a vyhodnoceny. Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude
předmětem samostatného posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud jde o další zmiňované skutečnosti (ohrožení pěstování plodin a vinné révy toxickými látkami, výška komína 80 metrů),
z výsledků posouzení jednoznačně a dokladovatelně vyplývá, že k těmto efektům nebude docházet. Vlivy záměru na životní
prostředí jsou v dokumentaci podrobně posouzeny včetně vlivu na veřejné zdraví. Z tohoto posouzení vyplývá, že realizace
záměru neznamená uváděné ohrožení, ale naopak povede ke snížení vlivu lokality EMĚ na životní prostředí a veřejné zdraví
oproti stávajícímu stavu. Výška komína je zcela dostatečná.
ad c)

Pro posouzení vlivů na životní prostředí je použit všeobecně užívaný a akceptovaný obálkový přístup. Vychází z toho, že pro
environmentální posouzení je nezbytné znát environmentální parametry. Ty jsou známy, jsou v dokumentaci uvedeny, jsou
pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo
environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je tedy posuzován konkrétní (nikoliv virtuální)
projekt.
V rámci přípravy projektu byly analyzovány dostupné typy technologií pro energetické využití odpadů. Zvolena je technologie
spalování odpadu na roštu, která je pro energetické využití směsných komunálních odpadů, charakteristických pro evropský
region, ověřená a ve vyspělých zemích Evropy z 95 % používaná. Skladba technologických celků, jejich hlavní parametry
a technologický proces fungování ZEVO, založeného na spalování odpadu na roštu, je v dokumentaci EIA popsán. Detail,
z jakých komponent je každý daný celek složen, již uveden není. Zpřísňování legislativních požadavků na jednotlivé
technologie a vývoj jednotlivých výrobců reagující na tyto požadavky je natolik dynamický, že v době výběru dodavatele
bude požadováno dostat opravdu nejlepší dostupnou techniku (BAT) k danému datu. Na dodavatele technologie bude
vypsáno veřejné výběrové řízení, jak oznamovateli (ČEZ, a. s.) ukládá zákon. Ve výběrovém řízení budou definována taková
kritéria a podmínky, aby byly splněny všechny legislativní náležitosti týkající se ochrany životního prostředí. Zjednodušeně
řečeno: je známo, co vše musí technologie pro daný projekt na výstupu splňovat, zatím však není určeno, která konkrétní
technická řešení přihlášená do tendru budou vybrána.
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do dalších fází, ale je provedeno v dokumentaci, a to na
základě platné legislativy, nejlepších dostupných technik a dalších aktuálních podkladů.

ad d) V textu dokumentace (str. 16) je uvedeno, že veškerý odpad bude kontrolován detek čním zařízením na případné zdroje
ionizujícího záření. Tedy i silniční vozidla budou projíždět detekčním zařízením. Při pozitivním zjištění bude postup
u automobilů shodný jako u vagónů. V případě zjištění takového zdroje bude dopravní prostředek odstaven a následně
odvezen mimo areál EMĚ (dodavateli nebo na určené místo). Je nutno dodat, že v takovýchto případech musí být
informován příslušný dozorný orgán, tedy Státní úřad pro jadernou bezpečnost, a další postup bude záviset na jeho
dispozicích. Jde o mimořádnou událost.
Stupeň vytřídění směsných komunálních odpadů je dán informovaností a ukázněností obyvatel. Nelze předpokládat, že
v tomto toku odpadů nebudou obsaženy žádné nebezpečné odpady, ať už se jedná např. o pleny znečištěné tělesnými
tekutinami nebo o monočlánky. Ve smyslu § 6 odst. 3 zákona o odpadech se směsný komunální odpad nezařazuje do
kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje
podmínky uvedené v § 6 odst. 1. Avšak právě s ohledem na možnost výskytu nebezpečných odpadů jsou směsné
komunální odpady ukládány na těsněné skládky odpadů a musí být spalovány, resp. energeticky využívány, při stanovených
teplotách s dodržením předepsané doby zdržení. Spaliny pak musí být odpovídajícím způsobem čištěny. Technologie čištění
spalin musí splňovat předepsané emisní limitní koncentrace, a proto je skladba technologií ZEVO natolik robustní, že zajistí
bezpečné zachycení škodlivin i v případě vniknutí nebezpečné látky do spalovacího zařízení. Záměr ZEVO tyto požadavky
splňuje.
ad e) Uvedené intenzity dopravy se týkají profilu vjezdu do areálu EMĚ a dále se rozdělují dle směrů dopravy. Intenzity jsou
zohledněny v akustické studii a v rozptylové studii. V tom je započítán i nutný návrat vozidel (cílová a zdrojová doprava)
a odvoz odpadních produktů (v případě silniční dopravy popílku).
Dopravní situace v území není zcela vyhovující, což je uvedeno v dokumentaci a bylo i opakovaně konstatováno
v obdržených vyjádřeních a také na veřejném projednání. Podmínkou je tedy vybudování vhodných obchvatů obcí, které
kromě dopravy odpadů do ZEVO odkloní částečně i stávající dopravu z center obcí a tím se těmto obcím významně sníží
zátěž z dopravy. V dokumentaci je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních
obchvatů) a že bude podmínkou realizace ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou
stanoveny podmínky, požadující před zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního
dopravního napojení lokality na vyšší komunikační síť:
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5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
ad f)

Výsledky hodnocení jednoznačně dokladují přijatelné ovlivnění životního prostředí, přičemž v oblasti ovzduší je očekáváno
významné zlepšení emisně-imisní situace. Dokumentace v tomto ohledu zcela správně hodnotí kumulativní (spolupůsobící)
vlivy všech zařízení v lokalitě EMĚ. To je v souladu s metodickými postupy, požadovanými zákonem 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí. To, že spolupůsobící vlivy mají v tomto případě protikladný účinek (přitížení vs.
zlepšení) nic nemění na správnosti metodického postupu.
Jak je již uvedeno výše ve vyjádření k bodu a), účelem záměru ZEVO je energeticky využít zbytkové materiály, které zbydou
po aplikaci hierarchického systému nakládání s odpady (při uvažování 65 % recyklace podle evropského balíčku
odpadového hospodářství), a které nejsou jinak využitelné.

ad g) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je, ve smyslu § 1 odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle
zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.
Veškeré vlivy záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách) a veřejné zdraví jsou v dokumentaci a v procesu
EIA vyhodnoceny a dokladovány. Neindikují přitom významné ovlivnění životního prostředí, resp. veřejného zdraví. Z tohoto
důvodu je zpracovatelem tohoto posudku navrženo vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prost ředí.

V.29. Milan Rygl
[5.29] vyjádření ze dne 24. 1. 2018
a) Dokumentace nemohla zhodnotit skutečné dopady na životní prostředí, protože vychází z virtuálních předpokladů nebo
zastaralých údajů. Popis technologie vychází ze stávající projektové přípravy a může být změněn. Dokumentace tedy nehodnotí
dopady reálného, ale zatím jen virtuálního projektu. Konkrétní vyhodnocení tím odsouvá až do procesu IPPC, kde je však vstup
veřejnosti značně omezen. To je nepřípustné, je požadováno vrácení dokumentace k dopracování ve fázi, kdy bude jasný výběr
technologie spalování i čištění spalin. Použití legislativních předpisů neumožňuje plně zhodnotit vlivy na životní prostředí,
protože nejsou známy parametry jeho technologického řešení včetně zhodnocení výstupů z reálného použití podobné
technologie někde jinde, tedy reference. Jaký dopad budou mít na životní prostředí například zbytky z čištění spalin zásadně
souvisí s tím, jaká technologie bude použita pro jejich čištění. Ani v procesu EIA nelze vycházet z virtuálního konstatování, že se
spaliny budou čistit. Není jasné, zda navržená technologie čištění spalin již byla například použita v kombinaci s navrženým
zařízením spalování odpadů či nikoliv. Demonstrováno na příkladu spalovny v Lysé nad Labem, kde byl nainstalován
neodzkoušený filtr a důsledkem byla závažná havárie spalovny v dubnu 2013. Obdobný problém může nastat i u větší spalovny
odpadů.
b) Nedostatkem je dělené posuzování záměrů přestavby elektrárny Mělník odtrženě na jednotlivé provozy. Několikrát se
v dokumentaci zmiňuje, že jde o "koncepci provozu komplexu EMĚ". Jako taková měla být posouzena v rámci jednoho
souborného procesu EIA, aby se veřejnost měla možnost vyjádřit. I z tohoto důvodu je navrženo vrátit dokumentaci
k přepracování. ČEZ by mohl nejdříve zadat zpracování tzv. strategické EIA na "koncepci provozu EMĚ", zejména pokud by
koncepce podléhala schválení orgány veřejné správy či samosprávy. Autoři dokumentace došli k závěru, že dokončení
"koncepce provozu komplexu EMĚ" přinese zlepšení vlivů (str. 161 dokumentace). Je logické, že modernizací by mělo pokud
možno dojít ke zlepšení stavu, nicméně toto srovnání není relevantní. Bylo by lépe, kdyby byla srovnána varianta se spalováním
odpadů s variantou bez spalování odpadů. To v dokumentaci chybí, požadavek na doplnění do přepracované dokumentace.
c) Z hlediska zatížení ovzduší jsou v dokumentaci některé sporné údaje. Není jasné, zda pro celkové emise PM 10 a PM2,5 platí
údaje z tabulky na straně 128 nebo straně 46 dokumentace. Liší se o desítky t/rok. Dále tabulkově srovnáno pro jednotlivé
škodliviny pro celý komplex a podíl ZEVO. Z výsledků je patrné, že ZEVO bude zhruba z poloviny nebo více přispívat k celkovým
emisím PM10, rtuti, benzo-a-pyrenu, sumy kadmia a thalia, a polychlorovaných bifenylů. Z více než třetiny pak k emisím
chlorovodíku, kadmia a součtu těžkých kovů. Je patrné, že varianta bez ZEVO by nebyla tolik zatěžující mj. pro kritický benzo-apyren, pro nějž je situace dnes vážná. Nelze souhlasit s výstavbou v takto zatížené lokalitě jako je okolí EMĚ.
d) U těžkých kovů je v tabulce na straně 128 zmínka, že jde o hodnotu v PM 10 - co to znamená? Tyto látky mohou být vázány i na
další prachové částice, znamená to, že se nebudou měřit a započítávat jejich celkové emise?
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e) V dokumentaci chybí zmínka, zda se bude v emisích spalovny zachytávat rtuť. Přitom lze očekávat, že to bude jeden
z požadavků BAT, protože nedávno vstoupila v platnost mezinárodní Minamatská úmluva o rtuti a jedním z jejích dokument ů je
právě řešení BAT z hlediska snižování emisí rtuti, mj. ze spalování odpadů. Požadavek na doplnění informace, jaká opatření
budou v provozu ZEVO přijata ke snížení emisí rtuti. Ze srovnávací tabulky je patrné, že se na nich ZEVO bude podílet z více jak
50 %.
f) V dokumentaci chybí celková bilance dioxinů. Ta vychází pro roštové spalovny různě. Z hlediska monitoringu emisí dioxinů se
podle dokumentu o nejlepších dostupných technikách Stockholmské úmluvy navrhuje, aby jejich sledování probíhalo
semikontinuálně (citován systém AMESA či další). Proč se nepočítá s tímto monitorovacím systémem pro emise dioxinů? Teprve
takovýto systém často odhalí skutečné hladiny emisí dioxinů, protože odebírá vzorky po delší časové období na rozdíl od
krátkodobého odběru 2x ročně za předem nastavitelných podmínek. Požadavek na zahrnutí povinnosti použít semikontinuální
techniky sledování emisí dioxinů.
g) Z údajů o množství rtuti v odpadech dle BREF 2005 by ZEVO mohlo při plném využití kapacity 320 až 1280 kg rtuti v emisích
nebo ji předat v odpadech (zbytcích ze spalování). Spalovny odpadů patří k hlavním zdrojům emisí rtuti.
h) Spalovna má stát u Labe a odpadní vody mají být vypouštěny do řeky. Zde dokumentace připouští negativní vliv, ale považuje
jej za zanedbatelný a v závěru jej obrací na pozitivní. U několika škodlivin však může dojít ke zhoršení oproti současnému stavu,
které ani dokumentace nepřiznává. Vyšší emise jsou možné v případě rtuti, kadmia, arsenu a nejspíš i dioxinů.
i) Z hlediska kapacity je spalovna předimenzovaná, nepočítá s dalšími zařízeními, která by komunální odpad využívala. Hrozí tak
zakonzervování míry recyklace ve Středočeském kraji na takové míře, aby byla kapacita spalovny naplněna. Není zřejmé,
s jakou svozovou oblastí se počítá ani jak ČEZ naplnění kapacity zajistí. ZEVO se tak po roce 2024 může stát překážkou
energeticky výhodnější recyklace odpadů nebo předcházení jejich vzniku. Chybí i hodnocení variant jiného způsobu nakládání
s odpady, je vhodné dokumentaci přepracovat a srovnat s variantami řešení pro jiné způsoby nakládání s odpady ve výhledu
horizontu přesahujícího rok 2025.
j) Další připomínky - tvar číslovek v původním anglickém formátu (tisíce oddělené čárkou), což je pro veřejnost matoucí, zvláště
pak je-li desetinná čárka používána ve skutečných desetinných číslech.
k) Záměr uvádí, že se struskou v předpokládaném množství 97 tis. tun ročně bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech tak,
že bude odvážen na odpovídající smluvní skládku (neurčitá fakta) a po ustálení provozu a kontrolních měřeních bude
rozhodnuto o konečném nakládání - odstranění, využití s respektováním vyhlášky 294/2005 Sb. Dále se uvádí, že zachycený
a odloučený popílek v množství 15 tis. tun ročně bude nakládán na cisterny a dále s ním bude nakládáno ve smyslu zákona
o odpadech. Z toho vyplývá, že při spalování 320 tis. tun SKO a dalšího odpadu vznikne cca 112 tis tun. škváry a popílku (cca
30 % kapacity). Kam se bude takové množství ukládat, na skládky?
l) V kap. B.I.8. je výčet dotčených územních samosprávných celků. Zpracovatel neuvedl další obce kudy budou nákladní auta
odpad dovážet a kde se emisemi ze silniční dopravy zhorší již výrazně ohrožené zdraví a život obyvatel a životní prostředí. To
se může týkat i dopravy po železnici. Podstatně širší rozsah bude platit po definitivním rozhodnutí o způsobu dopravy. Je zřejmé,
že i škvára bude obsahovat nebezpečné složky a rovněž se musí odvážet, to není řešeno.
m) Vyjádřen nesouhlas s kapacitou 320 000 tun odpadu, objem produkce SKO i dalších odpadů bude klesat.
n) Vyjádřen nesouhlas s výstavbou spalovny, která by vedla k ponížení cen nemovitostí, zhoršení kvality ovzduší, nehodí se do
zemědělsky cenné krajiny s potenciálem produkce kvalitních potravin a také by došlo ke znehodnocení turisticky významné
labské cyklostezky.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Pro posouzení vlivů na životní prostředí je použit všeobecně užívaný a akceptovaný obálkový přístup. Vychází z toho, že pro
environmentální posouzení je nezbytné znát environmentální parametry. Ty jsou známy, jsou v dokumentaci uvedeny, jsou
pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo
environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je tedy posuzován konkrétní (nikoliv virtuální)
projekt.
V rámci přípravy projektu byly analyzovány dostupné typy technologií pro energetické využití odpadů. Zvolena je technologie
spalování odpadu na roštu, která je pro energetické využití směsných komunálních odpadů, charakteristických pro evropský
region, ověřená a ve vyspělých zemích Evropy z 95 % používaná. Skladba technologických celků, jejich hlavní parametry
a technologický proces fungování ZEVO, založeného na spalování odpadu na roštu, je v dokumentaci EIA popsán. Detail,
z jakých komponent je každý daný celek složen, již uveden není. Zpřísňování legislativních požadavků na jednotlivé
technologie a vývoj jednotlivých výrobců reagující na tyto požadavky je natolik dynamický, že v době výběru dodavatele
bude požadováno dostat opravdu nejlepší dostupnou techniku (BAT) k danému datu. Na dodavatele technologie bude
vypsáno veřejné výběrové řízení, jak oznamovateli (ČEZ, a. s.) ukládá zákon. Ve výběrovém řízení budou definována taková
kritéria a podmínky, aby byly splněny všechny legislativní náležitosti týkající se ochrany životního prostředí. Zjednodušeně
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řečeno: je známo, co vše musí technologie pro daný projekt na výstupu splňovat, zatím však není určeno, která konkrétní
technická řešení přihlášená do tendru budou vybrána.
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do fáze integrovaného povolení, ale je provedeno
v dokumentaci, a to na základě platné legislativy, BAT/BREF a dalších aktuálních podkladů.
ad b) Základním požadavkem na posouzení vlivů na životní prostředí tak, jak je uvedeno v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, je vyhodnocení kumulativních (spolupůsobících) vlivů. V daném případě tedy zejména
spolupůsobících vlivů dalších zařízení v lokalitě EMĚ a také environmentálního pozadí. V tomto hodnocení musí být
samozřejmě zohledněn časový harmonogram přípravy, provozu a vyřazování dalších zařízení v lokalitě (tedy dle
terminologie použité v dokumentaci tzv. "koncepce provozu komplexu EMĚ"). To je v dokumentaci provedeno, z tohoto
hlediska je tedy zpracování metodicky v pořádku, naopak každý jiný přístup by byl z tohoto hlediska problematický. Záměr
ZEVO je tedy hodnocen se zohledněním relevantních údajů o kumulativních (spolupůsobících) vlivech dalších zařízení
v lokalitě v čase jeho uvedení do provozu (referenční rok 2024).
Z použitého termínu "koncepce" zároveň nelze dovozovat požadavek na zpracování SEA, takováto povinnost ze zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nevyplývá. Zároveň je nutno uvést, že oznamovatelé fluidního kotle
a plynové kotelny a ZEVO jsou rozdílné subjekty. V případě fluidního kotle a plynové kotelny je to společnost Energotrans
a.s., v případě ZEVO je to společnost ČEZ, a. s.
ad c)

Z údajů v dokumentaci vyplývá, že v tabulce na straně 128 došlo k chybě v přenosu dat. Procenta dosaženého snížení
(11,9 % pro PM10 a 12,0 % pro PM2,5) byly uvedeny jako tuny. Správný údaj k emisi PM 10 a PM2,5 je na straně 46. Platí, že
u tuhých znečišťujících látek (PM10 i PM2,5) dojde ke snížení emisí o cca 88 %.
Dopočtem procent je dále v připomínce uvedeno, že Hg ze ZEVO bude tvořit 44,61 %, BaP 56,38 %, Cd a Tl 56,28 %, suma
těžkých kovů 35,33 %, PCB podobné dioxiny 45,95 %, HCl 39,25 % z celkových emisí s tím, že bez ZEVO by byla situace
výrazně lepší, hlavně pro BaP. V této analýze ovšem není zohledněn konzervativní přístup pro zpracování dokumentace.
Předně - v případě nerealizace ZEVO by se výroba tepla realizovala na jiném uhelném zdroji. Ze srovnání jednotkové
produkce BaP (g/TJ vyrobeného tepla) a z produkce BaP při roční výrobě tepla v objemu výroby ZEVO je zřejmé, že při
výrobě tepla z jiného zdroje než ZEVO by došlo buď k navýšení roční produkce BaP téměř dvojnásobně (v případě fluidního
kotle) nebo jen k jejímu snížení cca na polovinu v případě realizace na EMĚ I. Je potřeba také přihlédnout ke skutečnosti, že
emisní koncentrace se pohybují na úrovni setin mikrogramu na m 3, když již samo měření je zatíženo nejistotou měření
v desítkách procent.
V případě zdroje ZEVO (stejně jako jako v případě nového fluidního zdroje) jsou předpokládané emisní parametry v rozmezí
stávajících BAT (ve většině případů na dolní polovině intervalu BAT) a dále byly brány v potaz hodnoty dosahované na
referenčních zařízeních zahrnutých do aktuálně prováděné revize BREF WI.
V ukazateli BaP se většina zařízení pohybuje pod úrovní 0,02 μg/m3, ale z grafů referenčních zařízení, zveřejněných v rámci
aktualizace BREF WI lze sledovat, že hodnota 0,01 μg/m3 je dosažitelná, proto je navržena a v dokumentaci pro výběr
zhotovitele bude požadována právě tato hodnota. V rozptylové situaci bylo vyhodnoceno, že na celé ploše hodnocené
oblasti nedosahuje příspěvek zdrojů EMĚ se zdrojem ZEVO k úrovni znečištění ovzduší roční koncentrací BaP
v maximálních hodnotách ani tisíciny hodnoty ročního imisního limitu pro ochranu zdraví lidí (1000 pg/m 3). Ve třídách do
desetitisíciny hodnoty imisního limitu se nachází více než 98 % plochy hodnoceného území.
Pro jednotlivá referenční zařízení je zároveň významně podkračována hodnota 20 μg/m3 pro Hg, v reálných hodnotách BAT
technologií, které budou nasazeny v ZEVO, lze očekávat až o řád nižší hodnoty.
Obdobná situace se vztahuje i na další sledované znečišťující látky. Cd a Tl s limitem 10 μg/m3 je na dolní hranci BAT, ale
reálná referenční zařízení dosahují v reálném provozu opět zlomků předepsaného limitu. Suma těžkých kovů v EIA
s uvažovaným limitem 150 μg/m3 bude podle referenčních zařízení v reálně dosahovaných hodnotách podkročena. Rovněž
u dioxinů podobných polychlorovaným bifenylům (DL PCB) lze předpokládat v reálném provozu dosažení nižších
koncentrací.

ad d) Imisní limity pro ochranu zdraví lidí skupiny vybraných znečišťujících látek (těžkých kovy a benzo(a)pyren) jsou zákonem
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoveny pro celkový obsah těchto znečišťujících látek v částicích PM10. Podle
dostupné odborné literatury jsou tyto částice navázány spíše na úletovém popílku, a to pravděpodobně z důvodu adsorpce
nebo kondenzace jejich par na povrchu jemných částic popílku. Suspendované částice o frakci PM10 zahrnují kromě částic
o tomto rozměru také veškeré další částice s menším průměrem než deset mikrometrů. Výpočet a posouzení vlivu záměru
na kvalitu ovzduší prostřednictvím rozptylové studie, která slouží jako povinná příloha pro účely hodnocení záměru v rámci
procesu EIA musí být postupováno v souladu s příslušnou legislativou, případně metodickými pokyny a nepřipouští se jiný
způsob stanovení těchto znečišťujících látek.
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ad e) Zachytávání rtuti je součástí technologie čištění spalin při dodržení požadované výstupní koncentrace min. 20 μg/m3.
V příloze 2 dokumentace EIA (Porovnání s BAT) je uveden BAT 44. pro kontrolu emisí Hg v případě použití mokrých skrubrů
jako výlučného nebo hlavního účinného prostředku kontroly celkových emisí Hg:
a) provoz prvního stupně při nízkém pH s přídavkem specifických reakčních činidel k odstranění dvojmocné Hg (jak je
popsáno v bodech 4.4.6.1 a 4.4.6.6 a 4.4.6.5) v kombinaci s následujícími dodatečnými opatřeními pro odstranění kovové
(elementární) Hg za účelem snížení koncových emisí do ovzduší v rozsahu emisního rozpětí BAT pro celkovou Hg
b) vstřikování aktivního uhlí, jak je popsáno v bodech 4.4.6.2
c) filtry s aktivním uhlím nebo koksem, jak je popsáno v bodech 4.4.6.7
K němu je uvedeno, že po dodavateli bude požadována technologie využívající maximálně synergických efektů v procesu
čištění spalin pro dosažení souladu s limitem na úrovni BAT. Předpokladem je kombinace uvedených technik. Technika
sorpce na aktivní uhlí je osvědčenou technikou, technika je až na malé výjimky užívána ve všech zařízeních spalujících
odpad.
ad f)

Dokumentace vychází z oficiálních dat dokumentu BREF, ani v rámci aktuálně probíhající aktualizace nebyla zveřejněna jiná
data o složení komunálních odpadů. Je potřeba zdůraznit, že kromě údajů z Referenčního dokumentu o nejlepších
dostupných technologiích spalování odpadů z července 2005 bylo pracováno s údaji o složení odpadů v ČR pro Ostravsko
a Brněnsko (2009), které se pohybují se v rozmezí uvedeném v tabulce BREF (s výjimkou uhlíku - mírn ě nad). Tyto hodnoty
lze považovat za věrohodnější nežli data z Číny či Španělska a lze je v kontextu připomínek považovat za konzervativní
odhady. Složení odpadu se vždy udává v rozmezí hodnot z důvodu rozdílného složení odpadů v obcích a v městských
aglomeracích. Různé složení odpadu je také dáno tříděním odpadů nebo separací některých frakcí v místě produkce, ale
rovněž socioekonomickými podmínkami jednotlivých lokalit. Není zřejmé, jaký význam by měla celková bilance dioxinů,
postavená jen na předpokladech zastoupení dioxinů ve spalovaném odpadu (tím méně na složení čínských odpadů). Je
pochopitelné, že pro každé ZEVO a každou lokalitu bude vycházet bilance různě. Podstatné je, aby zařízení bylo vybaveno
kombinací technik k redukci dioxinů vznikajících při spalovacím procesu.
Emise dioxinů jsou jedním z nejpodrobněji sledovaných parametrů záměru ZEVO. Je znám i současný návrh nového BREF,
ve kterém jsou navrženy emisní limity a způsob monitoringu emisí PCDD/F a dioxinům podobných PCB. Tento návrh
(1. draft) nebyl v dokumentaci EIA zohledněn, neboť se nejedná o konečný návrh, který bude k dispozici až po jednání na
tzv. final meeting, které je plánováno na duben 2018. Konečný návrh pak zpravidla bývá vyhotoven v řádu několika měsíců
po jeho skončení. Ani poté však nelze k textu BREF přistupovat jako ke konečnému znění dokumentu, zejména co se týče
závěrů o BAT, tj. klíčové části, která je následně převedena do formy prováděcího rozhodnutí Evropské komise ke směrnici
2010/75/EU o průmyslových emisích. Po final meetingu následují ještě další jednání, na kterých ke změnám může dojít.
V každém případě jsou však stanoveny závazné podmínky, které pro záměr ZEVO požadují respektovat aktuálně platné
BAT v době jeho přípravy:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
Tím je požadavek na respektování aktuálně platných BAT, včetně emisních limitů a způsobu monitoringu emisí PCDD/F
a dioxinům podobných PCB, jednoznačně stanoven. Požadavek na semi-kontinuální monitoring PCDD/PCDF je v případě
ZEVO proveditelný a nevyplývají z něj pro záměr další omezení či rizika. Předpokladem pro semikontinuální měření je
ovšem dostupnost měřicí skupiny s akreditací pro toto měření v ČR.

ad g) Uvedená bilance vychází z údajů v BREF jen částečně. Uvedené rozpětí obsahu rtuti se týká sušiny, nikoliv dodaného
odpadu na energetické využití. Opatření ke snížení rtuti jsou uvedena výše (viz bod f) - BAT 44). Pro technologické vody
v případě použití technologie dvoustupňového mokrého čištění spalin je uvedeno, že odpadní vody z prvního stupně čištění
by byly upravovány neutralizací (pomocí dávkování Ca(OH) 2), dávkováním TMT 15 (srážecího činidla na bázi organického
sulfidu), FeCl3 a PE (polyflokulant) pro vysrážení těžkých kovů. Právě prostředek TMT 15 je srážedlo již dnes využívané
v lokalitě pro srážení rtuti.
Minamatská úmluva pro zdoje znečištění odkazuje v čl. 8 (Emise) na příslušné BREF dokumenty a BAT technologie v nich
uvedené. Záměr je posuzován právě ve vztahu k BREF pro spalování odpadů a v tomto smyslu je i stanovena příslušná
podmínka.
Dále, jak je uvedeno v připomínce, množství rtuti ve výstupech ze ZEVO bude závislé na složení vstupujících odpadů.
V tomto případě je důvodný předpoklad, že se nadále bude rozvíjet separace a třídění komunálních odpadů a sběr
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nebezpečných složek komunálního odpadu. Podíl spalování odpadů na bilanci antropogenních emisí Hg je přitom dnes
poměrně nízký. Ze studie Hazardous Waste Europe a CITEPA (2012) vyplývá, že spalování/energetické využití směsných
komunálních odpadů se na emisích rtuti z průmyslových zdrojů v EU celkem podílí z asi 6,55 %.
ad h) Jak je uvedeno, emise do vody jsou u vyjmenovaných látek pod ohlašovacím prahem do IRZ. Co se týká budoucích emisí
rtuti, kadmia, arsenu a dioxinů ze ZEVO, jsou předpokládané emise uvedeny na str. 61 dokumentace (rtuť 1,85 kg/rok,
kadmium 5,55 kg/rok, arsen 9,25 kg/rok a součet dioxinů a furanů 0,018 g/rok). Ohlašovací prahy do IRZ jsou pro rtuť 1 kg,
pro kadmium 5 kg, pro arsen 5 kg a pro dioxiny 0,0001 kg TEQ. V příloze č. 9 dokumentace (Posouzení vlivu na stav
vodních útvarů) jsou uvedeny údaje o kvalitě vody v Labi, údaje o množství vypouštěného znečištění a z toho dopočítané
příspěvky ke kvalitě vody v Labi po zprovoznění ZEVO. Je jednoznačné, že bez ZEVO je příspěvek ze zdrojů EMĚ prakticky
nulový, příspěvek uvedený v dokumentaci tedy souvisí s provozem ZEVO a je max. 1,14 % u Cd, u ostatních se blíží nule.
Dioxiny v Labi se nesledují, nelze tedy příspěvek vyhodnotit. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy vyčerpávající
a pravdivé. Jedná se o předpoklad modelovaný konzervativně pro nejhorší možný stav.
ad i)

Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nesou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
V této souvislosti je nutno připomenout, že celá řada např. plastových odpadů, byť vytříděných v rámci separovaného sběru
je dále nevyužitelná a dnes končí jako výmět z třídících linek bez užitku na skládkách, ať už se jedná o odpady, u nichž je
recyklace znemožněna jejich znečištěním nebo odpady při výrobě aditivované tak, že jejich recyklace není možná (obsahují
nanočástice či složité sloučeniny pro zlepšení vlastností materiálů).

ad j)

Formální zpracování dokumentace není v některých momentech dostatečně pečlivé, to však nemá vliv na závěry
a srozumitelnost.

ad k)

V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno,
že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř.
Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon o
zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude
konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech nebo
cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen.
Je nutno připomenout, že zákaz skládkování se týká komunálních odpadů.

ad l)

Výčet dotčených samosprávných celků je proveden způsobem obvyklým v procesu dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Další obce, jichž se může potenciálně týkat související doprava, již
nejsou významně dotčeny. Intenzita dopravy vychází primárně z kapacity zařízení. Tím je potřebná intenzita dopravy
jednoznačně definována a je tak pro účely posouzení vlivů na životní prostředí známa. Na výběru území potom závisí pouze
rozdělení dopravy na jednotlivé trasy. Vlivy dopravy na životní prostředí se potom významněji projevují zejména v bližším
okolí záměru. Zde jsou v dokumentaci podrobně hodnoceny na základě dopravního modelu, příslušných studií (hluková,
rozptylová) a jsou také stanoveny příslušné podmínky (požadavek na vyřešení dopravní situace území). Na další navazující
komunikační síti, po rozpadu dopravní zátěže na další a další komunikace (včetně hlavních - silnice 1. třídy apod.), již podíl
ZEVO na celkových dopravních intenzitách ztrácí na významu. Detailní umístění vzdálenějších svozových oblastí proto není
pro posouzení vlivů na životní prostředí podstatné.
K problematice škváry a popílku viz vyjádření k bodu k).
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ad m) Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nesou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
ad n) Jak je v dokumentaci uvedeno, vlivem záměru dojde ke zlepšení emisně-imisní situace v dotčeném území. Tento závěr je
ověřený. V této situaci není důvod, aby se oproti současnému stavu měly snižovat hodnoty nemovitostí či znehodnocovat
turisticky významné trasy. Stejně tak nedojde k negativnímu ovlivnění produkce potravin. Záměr je umístěn v existujícím
průmyslovém areálu s veškerými dostupnými infrastrukturními vazbami (zejména vyvedení tepla), tato skute čnost je
z obecně ekologického hlediska optimální.

V.30. PhDr. Hana Beranová
[5.30] vyjádření ze dne 6. 2. 2018
a) Je hodnocen pouze stávající stav (EMĚ I-III) a stav se ZEVO, fluidním kotlem a plynovou kotelnou. Není hodnocena varianta
stavu v roce 2024 bez ZEVO, ale s realizací ostatních záměrů (které budou realizovány bez ohledu na ZEVO), tzn. provoz
EMĚ I, fluidního kotle, plynové kotelny příp EMĚ III jako záložního zdroje. Bez této varianty je hodnocení zavádějící, je nutno
hodnocení rozšířit i na tuto variantu.
b) Není dostatečně řešena likvidace strusky a popílku, není tak hodnocena ani varianta odvozu (tzn. další dopravní zatížení - hluk,
znečištění ovzduší) ani případné ukládání (problematické uložení odpadu, možné znečištění ovzduší a podzemních vod). Nelze
hodnotit pouze část záměru bez všech dopadů, které bude záměr mít. V případě, že není jasné, jak bude s popílkem a struskou
nakládáno, měly být hodnoceny obě varianty - odvoz, ukládání.
c) Dokumentace nemohla vyhodnotit skutečné dopady na životní prostředí, protože vychází z virtuálních předpokladů nebo
zastaralých údajů. Konkrétní vyhodnocení tím odsouvá až do procesu IPPC, kde je však vstup veřejnosti omezen. To je
nepřípustné, je požadováno vrácení dokumentace k dopracování ve fázi, kdy bude jasný výběr technologie spalování i čištění
spalin. Použití legislativních předpisů neumožňuje plně zhodnotit vlivy na životní prostředí, protože nejsou známy parametry jeho
technologického řešení včetně zhodnocení výstupů z reálného použití podobné technologie někde jinde, tedy reference. Jaký
dopad budou mít na životní prostředí například zbytky z čištění spalin zásadně souvisí s tím, jaká technologie bude použita pro
jejich čištění. Ani v procesu EIA nelze vycházet z virtuálního konstatování, že se spaliny budou čistit. Není jasné, zda navržená
technologie čištění spalin již byla například použita v kombinaci s navrženým zařízením spalování odpadů či nikoliv.
d) V dokumentaci chybí zmínka, zda se bude v emisích spalovny zachytávat rtuť. Přitom lze očekávat, že to bude jeden
z požadavků BAT, protože nedávno vstoupila v platnost mezinárodní Minamatská úmluva o rtuti a jedním z jejích dokument ů je
právě řešení BAT z hlediska snižování emisí rtuti, mj. ze spalování odpadů. Požadavek na doplnění informace, jaká opatření
budou v provozu ZEVO přijata ke snížení emisí rtuti. Ze srovnávací tabulky je patrné, že se na nich ZEVO bude podílet z více jak
50 %. Ze srovnání s BREF 2005 by ZEVO mohlo při plném využití kapacity 320 až 1280 kg rtuti v emisích nebo ji předat
v odpadech. To by znamenalo, že ve srovnání s daty IRZ za rok 2016 se spalovna stane t řetím až čtvrtým největším zdrojem
rtuti v ČR, s ohledem na zatížení životního prostředí v okolí je to nepřípustné (2. v pořadí je nedaleká Spolana Neratovice).
e) Z hlediska monitoringu emisí dioxinů podle dokumentu BAT Stockholmské úmluvy navrhuje, aby jejich sledování probíhalo
semikontinuálně. Proč se nepočítá s tímto monitorovacím systémem pro emise dioxinů? Teprve takovýto systém často odhalí
skutečné hladiny emisí dioxinů, protože odebírá vzorky po delší časové období na rozdíl od několikahodinového odběru 2x ročně
za ideálních předem nastavitelných podmínek. Požadavek na zahrnutí povinnosti použít semikontinuální techniky sledování
emisí dioxinů.
f) Spalovna má stát u Labe a odpadní vody mají být vypouštěny do řeky. Zde dokumentace připouští negativní vliv, ale považuje
jej za zanedbatelný a v závěru jej obrací na pozitivní. U několika škodlivin však může dojít ke zhoršení oproti současnému stavu,
které ani dokumentace nepřiznává. Vyšší emise jsou možné v případě rtuti, kadmia, arsenu a nejspíš i dioxinů. Je nutné, aby se
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dokumentace tímto zabývala, nikoli pouze při porovnání se současným stavem, ale také stavem předpokládaným (EMĚ I po
rekonstrukci, fluidní kotel, plynová kotelna) a bez ZEVO.
g) Z hlediska kapacity je spalovna předimenzovaná, nepočítá s dalšími zařízeními, která by komunální odpad využívala. Hrozí tak
zakonzervování míry recyklace ve Středočeském kraji na takové míře, aby byla kapacita spalovny naplněna. Není zřejmé,
s jakou svozovou oblastí se počítá ani jak ČEZ naplnění kapacity zajistí. ZEVO se tak po roce 2024 může stát překážkou
energeticky výhodnější recyklace odpadů nebo předcházení jejich vzniku. Chybí i hodnocení variant jiného způsobu nakládání
s odpady, chybí základní informace o skladbě SKO ve Středočeském kraji a tudíž i možnost posouzení, do jaké míry jsou
možnosti další recyklace. Je možné, že výhodnější by bylo hledat investice do recyklačních kapacit v kraji nebo že za spalitelný
je považován odpad, který do spalovny nepatří. Bylo by vhodné dokumentaci přepracovat a srovnat s variantami řešení pro jiné
způsoby nakládání s odpady po roce 2025.
h) V příloze 10 dokumentace je zpracován dopravní model, ze kterého vychází další hodnotící studie (hluková a rozptylová studie).
V současné době však Středočeský kraj zpracovává další dopravní studii, která se liší od navrženého a hodnoceného
dopravního modelu. Takto nebylo možno spolehlivě vyhodnotit vliv dopravního zatížení v souvislosti se záměrem.
i) Požadavek na vrácení dokumentace k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Společné posuzování záměru ZEVO s dalšími zařízeními v lokalitě je metodicky zcela správně z toho důvodu, že je nutno
posoudit (v souladu s požadavky zákona) kumulativní, tj. spolupůsobící, vlivy. ZEVO tak nemůže být posuzováno jako
"samostatná investice na zelené louce" neboť bude umístěno ve stávající lokalitě EMĚ společně s ostatním zařízením
a bude s nimi spolupůsobit. To, že ZEVO bude zdrojem emisí je v dokumentaci uvedeno a s tímto faktem je počítáno.
Příspěvky ZEVO lze přitom z dokumentace a jejích příloh vyčíst. Varianta bez ZEVO je pro rok 2022 podrobně popsána
v dokumentaci záměru "Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník". V dokumentaci ZEVO jsou jednoznačně
uvedeny předpokládaná roční výše emisí ze ZEVO (např. tab. na str. 46), v rozptylové studii jsou podrobně zpracovány
příspěvky ZEVO pro jednotlivé znečišťující látky.
Zároveň je nutno připomenout, že v případě nerealizace ZEVO by potřebné teplo muselo být vyrobeno na některém
z uhelných zdrojů s odpovídající produkcí emisí.
ad b) V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno,
že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř.
Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon
o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude
konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech nebo
cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen. Dále je nutno připomenout, že veškeré
environmentální standardy skládek pro ukládání odpadů musí zajistit vlastník resp. provozovatel příslušných skládek.
V žádném případě nepůjde o činnost zajišťovanou oznamovatelem záměru ZEVO.
ad c)

Pro posouzení vlivů na životní prostředí je použit všeobecně užívaný a akceptovaný obálkový přístup. Vychází z toho, že pro
environmentální posouzení je nezbytné znát environmentální parametry. Ty jsou známy, jsou v dokumentaci uvedeny, jsou
pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo
environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je tedy posuzován konkrétní (nikoliv virtuální)
projekt.
V rámci přípravy projektu byly analyzovány dostupné typy technologií pro energetické využití odpadů. Zvolena je technologie
spalování odpadu na roštu, která je pro energetické využití směsných komunálních odpadů, charakteristických pro evropský
region, ověřená a ve vyspělých zemích Evropy z 95 % používaná. Skladba technologických celků, jejich hlavní parametry
a technologický proces fungování ZEVO, založeného na spalování odpadu na roštu, je v dokumentaci EIA popsán. Detail,
z jakých komponent je každý daný celek složen, již uveden není. Zpřísňování legislativních požadavků na jednotlivé
technologie a vývoj jednotlivých výrobců reagující na tyto požadavky je natolik dynamický, že v době výběru dodavatele
bude požadováno dostat opravdu nejlepší dostupnou techniku (BAT) k danému datu. Na dodavatele technologie bude
vypsáno veřejné výběrové řízení, jak oznamovateli (ČEZ, a. s.) ukládá zákon. Ve výběrovém řízení budou definována taková
kritéria a podmínky, aby byly splněny všechny legislativní náležitosti týkající se ochrany životního prostředí. Zjednodušeně
řečeno: je známo, co vše musí technologie pro daný projekt na výstupu splňovat, zatím však není určeno, která konkrétní
technická řešení přihlášená do tendru budou vybrána.
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do fáze integrovaného povolení, ale je provedeno
v dokumentaci, a to na základě platné legislativy, BAT/BREF a dalších aktuálních podkladů.
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ad d) Zachytávání rtuti je součástí technologie čištění spalin při dodržení požadované výstupní koncentrace min. 20 μg/m3.
V příloze 2 dokumentace EIA (Porovnání s BAT) je uveden BAT 44. pro kontrolu emisí Hg v případě použití mokrých skrubrů
jako výlučného nebo hlavního účinného prostředku kontroly celkových emisí Hg:
a) provoz prvního stupně při nízkém pH s přídavkem specifických reakčních činidel k odstranění dvojmocné Hg (jak je
popsáno v bodech 4.4.6.1 a 4.4.6.6 a 4.4.6.5) v kombinaci s následujícími dodatečnými opatřeními pro odstranění kovové
(elementární) Hg za účelem snížení koncových emisí do ovzduší v rozsahu emisního rozpětí BAT pro celkovou Hg
b) vstřikování aktivního uhlí, jak je popsáno v bodech 4.4.6.2
c) filtry s aktivním uhlím nebo koksem, jak je popsáno v bodech 4.4.6.7
K němu je uvedeno, že po dodavateli bude požadována technologie využívající maximálně synergických efektů v procesu
čištění spalin pro dosažení souladu s limitem na úrovni BAT. Předpokladem je kombinace uvedených technik. Technika
sorpce na aktivní uhlí je osvědčenou technikou, technika je až na malé výjimky užívána ve všech zařízeních spalujících
odpad.
V připomínce uvedená bilance vychází z údajů v BREF jen částečně. Uvedené rozpětí obsahu rtuti se týká sušiny, nikoliv
dodaného odpadu na energetické využití. Opatření ke snížení rtuti jsou uvedena výše - BAT 44). Pro technologické vody
v případě použití technologie dvoustupňového mokrého čištění spalin je uvedeno, že odpadní vody z prvního stupně čištění
by byly upravovány neutralizací (pomocí dávkování Ca(OH) 2), dávkováním TMT 15 (srážecího činidla na bázi organického
sulfidu), FeCl3 a PE (polyflokulant) pro vysrážení těžkých kovů. Právě prostředek TMT 15 je srážedlo již dnes využívané
v lokalitě pro srážení rtuti.
Minamatská úmluva pro zdroje znečištění odkazuje v čl. 8 (Emise) na příslušné BREF dokumenty a BAT technologie v nich
uvedené. Záměr je posuzován právě ve vztahu k BREF pro spalování odpadů a v tomto smyslu je i stanovena příslušná
podmínka.
Dále, jak je uvedeno v připomínce, množství rtuti ve výstupech ze ZEVO bude závislé na složení vstupujících odpadů.
V tomto případě je důvodný předpoklad, že se nadále bude rozvíjet separace a třídění komunálních odpadů a sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Podíl spalování odpadů na bilanci antropogenních emisí Hg je přitom dnes
poměrně nízký. Ze studie Hazardous Waste Europe a CITEPA (2012) vyplývá, že spalování/energetické využití směsných
komunálních odpadů se na emisích rtuti z průmyslových zdrojů v EU celkem podílí z asi 6,55 %.
ad e) Emise dioxinů jsou jedním z nejpodrobněji sledovaných parametrů záměru ZEVO. Je znám i současný návrh nového BREF,
ve kterém jsou navrženy emisní limity a způsob monitoringu emisí PCDD/F a dioxinům podobných PCB. Tento návrh
(1. draft) nebyl v dokumentaci EIA zohledněn, neboť se nejedná o konečný návrh, který bude k dispozici až po jednání na
tzv. final meeting, které je plánováno na duben 2018. Konečný návrh pak zpravidla bývá vyhotoven v řádu několika měsíců
po jeho skončení. Ani poté však nelze k textu BREF přistupovat jako ke konečnému znění dokumentu, zejména co se týče
závěrů o BAT, tj. klíčové části, která je následně převedena do formy prováděcího rozhodnutí Evropské komise ke směrnici
2010/75/EU o průmyslových emisích. Po final meetingu následují ještě další jednání, na kterých ke změnám může dojít.
V každém případě jsou však stanoveny závazné podmínky, které pro záměr ZEVO požadují respektovat aktuálně platné
BAT v době jeho přípravy:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
Tím je požadavek na respektování aktuálně platných BAT, včetně emisních limitů a způsobu monitoringu emisí PCDD/F
a dioxinům podobných PCB, jednoznačně stanoven. Požadavek na semi-kontinuální monitoring PCDD/PCDF je v případě
ZEVO proveditelný a nevyplývají z něj pro záměr další omezení či rizika. Předpokladem pro semikontinuální měření je
ovšem dostupnost měřicí skupiny s akreditací pro toto měření v ČR.
ad f)

Pokud jde o budoucí emise rtuti, kadmia, arsenu a dioxinů ze ZEVO, jsou předpokládané emise uvedeny na str. 61
dokumentace (rtuť 1,85 kg/rok, kadmium 5,55 kg/rok, arsen 9,25 kg/rok a součet dioxinů a furanů 0,018 g/rok). Ohlašovací
prahy do IRZ jsou pro rtuť 1 kg, pro kadmium 5 kg, pro arsen 5 kg a pro dioxiny 0,0001 kg TEQ. V příloze č. 9 dokumentace
(Posouzení vlivu na stav vodních útvarů) jsou uvedeny údaje o kvalitě vody v Labi, údaje o množství vypouštěného
znečištění a z toho dopočítané příspěvky ke kvalitě vody v Labi po zprovoznění ZEVO. Je jednoznačné, že bez ZEVO je
příspěvek ze zdrojů EMĚ prakticky nulový, příspěvek uvedený v dokumentaci tedy souvisí s provozem ZEVO a je max.
1,14 % u Cd, u ostatních se blíží nule. Dioxiny v Labi se nesledují, nelze tedy příspěvek vyhodnotit. Údaje uvedené
v dokumentaci jsou tedy vyčerpávající a pravdivé. Jedná se o předpoklad modelovaný konzervativně pro nejhorší možný
stav.
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ad g) Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nesou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
ad h) V tomto ohledu je třeba zdůraznit skutečnost, že výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru
(společnosti ČEZ, a. s.). Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele.
Je předpoklad, že vlastní doprava odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem (subjekty). V dokumentaci
je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že bude podmínkou realizace
ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny podmínky, požadující před
zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší
komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto základě je proveden návrh
příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení
možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie),
protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura v území znamená
budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími pruhy,
křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd
a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace
od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru
denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy
jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto faktem
bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno a byl zohledněn. Je tedy možno
konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně popsány a vyhodnoceny.
Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude předmětem samostatného
posuzování vlivů na životní prostředí.
ad i)

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Není proto důvod pro její
vrácení k přepracování.
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V.31. RNDr. Luboš Beran, Ph.D.
[5.31] vyjádření ze dne 30. 1. 2018
[5.32] doplnění vyjádření ze dne 6. 2. 2018
a) Je hodnocen pouze stávající stav (EMĚ I-III) a stav se ZEVO, fluidním kotlem a plynovou kotelnou. Není hodnocena varianta
stavu v roce 2024 bez ZEVO, ale s realizací ostatních záměrů (které budou realizovány bez ohledu na ZEVO), tzn. provoz EMĚ
I, fluidního kotle, plynové kotelny příp EMĚ III jako záložního zdroje. Bez této varianty je hodnocení zavádějící, je nutno
hodnocení rozšířit i na tuto variantu.
b) Není dostatečně řešena likvidace strusky a popílku, není tak hodnocena ani varianta odvozu (tzn. další dopravní zatížení - hluk,
znečištění ovzduší) ani případné ukládání (problematické uložení odpadu, možné znečištění ovzduší a podzemních vod). Nelze
hodnotit pouze část záměru bez všech dopadů, které bude záměr mít. V případě, že není jasné, jak bude s popílkem a struskou
nakládáno, měly být hodnoceny obě varianty - odvoz, ukládání.
c) Dokumentace nemohla vyhodnotit skutečné dopady na životní prostředí, protože vychází z virtuálních předpokladů nebo
zastaralých údajů. Konkrétní vyhodnocení tím odsouvá až do procesu IPPC, kde je však vstup veřejnosti omezen. To je
nepřípustné, je požadováno vrácení dokumentace k dopracování ve fázi, kdy bude jasný výběr technologie spalování i čištění
spalin. Použití legislativních předpisů neumožňuje plně zhodnotit vlivy na životní prostředí, protože nejsou známy parametry jeho
technologického řešení včetně zhodnocení výstupů z reálného použití podobné technologie někde jinde, tedy reference. Jaký
dopad budou mít na životní prostředí například zbytky z čištění spalin zásadně souvisí s tím, jaká technologie bude použita pro
jejich čištění. Ani v procesu EIA nelze vycházet z virtuálního konstatování, že se spaliny budou čistit. Není jasné, zda navržená
technologie čištění spalin již byla například použita v kombinaci s navrženým zařízením spalování odpadů či nikoliv.
d) V dokumentaci chybí zmínka, zda se bude v emisích spalovny zachytávat rtuť. Přitom lze očekávat, že to bude jeden
z požadavků BAT, protože nedávno vstoupila v platnost mezinárodní Minamatská úmluva o rtuti a jedním z jejích dokument ů je
právě řešení BAT z hlediska snižování emisí rtuti, mj. ze spalování odpadů. Požadavek na doplnění informace, jaká opatření
budou v provozu ZEVO přijata ke snížení emisí rtuti. Ze srovnávací tabulky je patrné, že se na nich ZEVO bude podílet z více jak
50 %. Ze srovnání s BREF 2005 by ZEVO mohlo při plném využití kapacity 320 až 1280 kg rtuti v emisích nebo ji předat
v odpadech. To by znamenalo, že ve srovnání s daty IRZ za rok 2016 se spalovna stane t řetím až čtvrtým největším zdrojem
rtuti v ČR, s ohledem na zatížení životního prostředí v okolí je to nepřípustné (2. v pořadí je nedaleká Spolana Neratovice).
e) Z hlediska monitoringu emisí dioxinů podle dokumentu BAT Stockholmské úmluvy navrhuje, aby jejich sledování probíhalo
semikontinuálně. Proč se nepočítá s tímto monitorovacím systémem pro emise dioxinů? Teprve takovýto systém často odhalí
skutečné hladiny emisí dioxinů, protože odebírá vzorky po delší časové období na rozdíl od několikahodinového odběru 2x ročně
za ideálních předem nastavitelných podmínek. Požadavek na zahrnutí povinnosti použít semikontinuální techniky sledování
emisí dioxinů.
f) Spalovna má stát u Labe a odpadní vody mají být vypouštěny do řeky. Zde dokumentace připouští negativní vliv, ale považuje
jej za zanedbatelný a v závěru jej obrací na pozitivní. U několika škodlivin však může dojít ke zhoršení oproti současnému stavu,
které ani dokumentace nepřiznává. Vyšší emise jsou možné v případě rtuti, kadmia, arsenu a nejspíš i dioxinů. Je nutné, aby se
dokumentace tímto zabývala, nikoli pouze při porovnání se současným stavem, ale také stavem předpokládaným (EMĚ I po
rekonstrukci, fluidní kotel, plynová kotelna) a bez ZEVO.
g) Z hlediska kapacity je spalovna předimenzovaná, nepočítá s dalšími zařízeními, která by komunální odpad využívala. Hrozí tak
zakonzervování míry recyklace ve Středočeském kraji na takové míře, aby byla kapacita spalovny naplněna. Není zřejmé,
s jakou svozovou oblastí se počítá ani jak ČEZ naplnění kapacity zajistí. ZEVO se tak po roce 2024 může stát překážkou
energeticky výhodnější recyklace odpadů nebo předcházení jejich vzniku. Chybí i hodnocení variant jiného způsobu nakládání
s odpady, chybízákladní informace o skladbě SKO ve Středočeském kraji a tudíž i možnost posouzení, do jaké míry jsou
možnosti další recyklace. Je možné, že výhodnější by bylo hledat investice do recyklačních kapacit v kraji nebo že za spalitelný
je považován odpad, který do spalovny nepatří. Bylo by vhodné dokumentaci přepracovat a srovnat s variantami řešení pro jiné
způsoby nakládání s odpady po roce 2025.
h) V příloze 10 dokumentace je zpracován dopravní model, ze kterého vychází další hodnotící studie (hluková a rozptylová studie).
V současné době však Středočeský kraj zpracovává další dopravní studii, která se liší od navrženého a hodnoceného
dopravního modelu. Takto nebylo možno spolehlivě vyhodnotit vliv dopravního zatížení v souvislosti se záměrem.
i) Požadavek na vrácení dokumentace k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
ad a) Společné posuzování záměru ZEVO s dalšími zařízeními v lokalitě je metodicky zcela správně z toho důvodu, že je nutno
posoudit (v souladu s požadavky zákona) kumulativní, tj. spolupůsobící, vlivy. ZEVO tak nemůže být posuzováno jako
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"samostatná investice na zelené louce" neboť bude umístěno ve stávající lokalitě EMĚ společně s ostatním zařízením
a bude s nimi spolupůsobit. To, že ZEVO bude zdrojem emisí je v dokumentaci uvedeno a s tímto faktem je počítáno.
Příspěvky ZEVO lze přitom z dokumentace a jejích příloh vyčíst. Varianta bez ZEVO je pro rok 2022 podrobně popsána
v dokumentaci záměru "Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník". V dokumentaci ZEVO jsou jednoznačně
uvedeny předpokládaná roční výše emisí ze ZEVO (např. tab. na str. 46), v rozptylové studii jsou podrobně zpracovány
příspěvky ZEVO pro jednotlivé znečišťující látky.
Zároveň je nutno připomenout, že v případě nerealizace ZEVO by potřebné teplo muselo být vyrobeno na některém
z uhelných zdrojů s odpovídající produkcí emisí.
ad b) V dokumentaci je uvedeno, že struska bude odvážena drážní dopravou mimo lokalitu; popílek bude podle dokumentace
odvážen automobilovou dopravou na skládku nebezpečného odpadu (s vyloučením směru přes Mělník). Toto řešení je
zahrnuto do dopravního modelu, rozptylové studie a akustické studie. V rámci předběžných tržních konzultací bylo ověřeno,
že existují skládky s dostatečnou kapacitou pro ukládání škváry, k nimž je možné škváru dovážet kolejovou dopravou (nap ř.
Uhy, Radim, Rynholec a další). Oznamovatel záměru, který je sektorovým zadavatelem, na kterého se vztahuje zákon
o zadávání veřejných zakázek, vypíše zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož předmětem bude
konečné uložení strusky, stejně tak i popílku a ostatních odpadů. Doprava bude realizována v uzavřených kontejnerech nebo
cisternách, čímž bude zamezeno úniku prachu do okolí. Škvára bude kontinuálně z areálu ZEVO odvážena vlaky.
Dokumentace sice neuvádí cílové lokality, ale odvoz produktů ZEVO je zahrnut v dopravním modelu, a tedy z hlediska vlivů
na životní prostředí (zejména akustická a rozptylová studie) posouzen. Dále je nutno připomenout, že veškeré
environmentální standardy ukládání odpadů musí zajistit vlastník resp. provozovatel příslušných skládek. V žádném případě
nepůjde o činnost zajišťovanou oznamovatelem záměru ZEVO.
ad c)

Pro posouzení vlivů na životní prostředí je použit všeobecně užívaný a akceptovaný obálkový přístup. Vychází z toho, že pro
environmentální posouzení je nezbytné znát environmentální parametry. Ty jsou známy, jsou v dokumentaci uvedeny, jsou
pro ně stanoveny příslušné podmínky a v dalších stupních přípravy záměru budou kontrolovány. Parametry jiné (mimo
environmentální oblast) nejsou pro posouzení relevantní. Z tohoto hlediska je tedy posuzován konkrétní (nikoliv virtuální)
projekt.
V rámci přípravy projektu byly analyzovány dostupné typy technologií pro energetické využití odpadů. Zvolena je technologie
spalování odpadu na roštu, která je pro energetické využití směsných komunálních odpadů, charakteristických pro evropský
region, ověřená a ve vyspělých zemích Evropy z 95 % používaná. Skladba technologických celků, jejich hlavní parametry
a technologický proces fungování ZEVO, založeného na spalování odpadu na roštu, je v dokumentaci EIA popsán. Detail,
z jakých komponent je každý daný celek složen, již uveden není. Zpřísňování legislativních požadavků na jednotlivé
technologie a vývoj jednotlivých výrobců reagující na tyto požadavky je natolik dynamický, že v době výběru dodavatele
bude požadováno dostat opravdu nejlepší dostupnou techniku (BAT) k danému datu. Na dodavatele technologie bude
vypsáno veřejné výběrové řízení, jak oznamovateli (ČEZ, a. s.) ukládá zákon. Ve výběrovém řízení budou definována taková
kritéria a podmínky, aby byly splněny všechny legislativní náležitosti týkající se ochrany životního prostředí. Zjednodušeně
řečeno: je známo, co vše musí technologie pro daný projekt na výstupu splňovat, zatím však není určeno, která konkrétní
technická řešení přihlášená do tendru budou vybrána.
Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí se tak neodsouvá do fáze integrovaného povolení, ale je provedeno
v dokumentaci, a to na základě platné legislativy, BAT/BREF a dalších aktuálních podkladů.

ad d) Zachytávání rtuti je součástí technologie čištění spalin při dodržení požadované výstupní koncentrace min. 20 μg/m3.
V příloze 2 dokumentace EIA (Porovnání s BAT) je uveden BAT 44. pro kontrolu emisí Hg v případě použití mokrých skrubrů
jako výlučného nebo hlavního účinného prostředku kontroly celkových emisí Hg:
a) provoz prvního stupně při nízkém pH s přídavkem specifických reakčních činidel k odstranění dvojmocné Hg (jak je
popsáno v bodech 4.4.6.1 a 4.4.6.6 a 4.4.6.5) v kombinaci s následujícími dodatečnými opatřeními pro odstranění kovové
(elementární) Hg za účelem snížení koncových emisí do ovzduší v rozsahu emisního rozpětí BAT pro celkovou Hg
b) vstřikování aktivního uhlí, jak je popsáno v bodech 4.4.6.2
c) filtry s aktivním uhlím nebo koksem, jak je popsáno v bodech 4.4.6.7
K němu je uvedeno, že po dodavateli bude požadována technologie využívající maximálně synergických efektů v procesu
čištění spalin pro dosažení souladu s limitem na úrovni BAT. Předpokladem je kombinace uvedených technik. Technika
sorpce na aktivní uhlí je osvědčenou technikou, technika je až na malé výjimky užívána ve všech zařízeních spalujících
odpad.
V připomínce uvedená bilance vychází z údajů v BREF jen částečně. Uvedené rozpětí obsahu rtuti se týká sušiny, nikoliv
dodaného odpadu na energetické využití. Opatření ke snížení rtuti jsou uvedena výše - BAT 44). Pro technologické vody
v případě použití technologie dvoustupňového mokrého čištění spalin je uvedeno, že odpadní vody z prvního stupně čištění
by byly upravovány neutralizací (pomocí dávkování Ca(OH) 2), dávkováním TMT 15 (srážecího činidla na bázi organického
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sulfidu), FeCl3 a PE (polyflokulant) pro vysrážení těžkých kovů. Právě prostředek TMT 15 je srážedlo již dnes využívané
v lokalitě pro srážení rtuti.
Minamatská úmluva pro zdoje znečištění odkazuje v čl. 8 (Emise) na příslušné BREF dokumenty a BAT technologie v nich
uvedené. Záměr je posuzován právě ve vztahu k BREF pro spalování odpadů a v tomto smyslu je i stanovena příslušná
podmínka.
Dále, jak je uvedeno v připomínce, množství rtuti ve výstupech ze ZEVO bude závislé na složení vstupujících odpadů.
V tomto případě je důvodný předpoklad, že se nadále bude rozvíjet separace a třídění komunálních odpadů a sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Podíl spalování odpadů na bilanci antropogenních emisí Hg je přitom dnes
poměrně nízký. Ze studie Hazardous Waste Europe a CITEPA (2012) vyplývá, že spalování/energetické využití směsných
komunálních odpadů se na emisích rtuti z průmyslových zdrojů v EU celkem podílí z asi 6,55 %.
ad e) Emise dioxinů jsou jedním z nejpodrobněji sledovaných parametrů záměru ZEVO. Je znám i současný návrh nového BREF,
ve kterém jsou navrženy emisní limity a způsob monitoringu emisí PCDD/F a dioxinům podobných PCB. Tento návrh
(1. draft) nebyl v dokumentaci EIA zohledněn, neboť se nejedná o konečný návrh, který bude k dispozici až po jednání na
tzv. final meeting, které je plánováno na duben 2018. Konečný návrh pak zpravidla bývá vyhotoven v řádu několika měsíců
po jeho skončení. Ani poté však nelze k textu BREF přistupovat jako ke konečnému znění dokumentu, zejména co se týče
závěrů o BAT, tj. klíčové části, která je následně převedena do formy prováděcího rozhodnutí Evropské komise ke směrnici
2010/75/EU o průmyslových emisích. Po final meetingu následují ještě další jednání, na kterých ke změnám může dojít.
V každém případě jsou však stanoveny závazné podmínky, které pro záměr ZEVO požadují respektovat aktuálně platné
BAT v době jeho přípravy:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů
(BREF WI), aktuálně platného v době přípravy záměru.
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně
platných předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle
Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době uvedení záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
Tím je požadavek na respektování aktuálně platných BAT, včetně emisních limitů a způsobu monitoringu emisí PCDD/F
a dioxinům podobných PCB, jednoznačně stanoven. Požadavek na semi-kontinuální monitoring PCDD/PCDF je v případě
ZEVO proveditelný a nevyplývají z něj pro záměr další omezení či rizika. Předpokladem pro semikontinuální měření je
ovšem dostupnost měřicí skupiny s akreditací pro toto měření v ČR.
ad f)

Pokud jde o budoucí emise rtuti, kadmia, arsenu a dioxinů ze ZEVO, jsou předpokládané emise uvedeny na str. 61
dokumentace (rtuť 1,85 kg/rok, kadmium 5,55 kg/rok, arsen 9,25 kg/rok a součet dioxinů a furanů 0,018 g/rok). Ohlašovací
prahy do IRZ jsou pro rtuť 1 kg, pro kadmium 5 kg, pro arsen 5 kg a pro dioxiny 0,0001 kg TEQ. V příloze č. 9 dokumentace
(Posouzení vlivu na stav vodních útvarů) jsou uvedeny údaje o kvalitě vody v Labi, údaje o množství vypouštěného
znečištění a z toho dopočítané příspěvky ke kvalitě vody v Labi po zprovoznění ZEVO. Je jednoznačné, že bez ZEVO je
příspěvek ze zdrojů EMĚ prakticky nulový, příspěvek uvedený v dokumentaci tedy souvisí s provozem ZEVO a je max.
1,14 % u Cd, u ostatních se blíží nule. Dioxiny v Labi se nesledují, nelze tedy příspěvek vyhodnotit. Údaje uvedené
v dokumentaci jsou tedy vyčerpávající a pravdivé. Jedná se o předpoklad modelovaný konzervativně pro nejhorší možný
stav.

ad g) Předpokladem uvedeným v dokumentaci je spalování odpadů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálních
odpadů. Systémy recyklace nesou záměrem nijak dotčeny, kapacita je dimenzována na předpoklad 65 % recyklaci
komunálních odpadů. Při respektování potřeby energeticky využít výměty z třídíren odpadů a na základě statistických
předpokladů růstu obyvatel v kraji a předpokládaného vývoje růstu odděleného sběru lze dovodit, že kapacita zařízení bude
optimální i po schválení balíčku pro oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Přiměřenost kapacity ZEVO Mělník byla
potvrzena na veřejném projednání zástupcem odboru odpadů MŽP.
Pokud jde o varianty jiného způsobu nakládání s odpady, v dokumentaci jsou popsány důvody pro volbu daného řešení. Tyto
důvody vycházejí zejména z nadřazených koncepcí, tedy Závazná část POH České republiky a POH Středočeského kraje.
Ty definují spektrum cílů, zásad a opatření, přičemž záměr ZEVO představuje pouze dílčí část těchto plánů, tedy energetické
využívání odpadů. Jiné nástroje odpadového hospodářství (včetně zmíněné recyklace resp. obecně varianty bez spalování)
jsou řešeny v jiných souvislostech a jinými investory/oznamovateli. Z tohoto hlediska tedy nelze po oznamovateli spravedlivě
požadovat, aby řešil jiné nástroje odpadového hospodářství, než které mu přísluší. S ohledem na hierarchii nakládání
s odpady budou tyto vždy přednostně materiálově využity - recyklovány. Úloha ZEVO je energeticky využít zbytkové
materiály, které nejsou jinak využitelné.
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ad h) V tomto ohledu je třeba zdůraznit skutečnost, že výstavba nových komunikací není úkolem oznamovatele záměru
(společnosti ČEZ, a. s.). Zajištění celé logistiky sběru a svozu odpadu do ZEVO nebude předmětem činnosti oznamovatele.
Je předpoklad, že vlastní doprava odpadu do ZEVO bude organizována jiným (jinými) subjektem (subjekty). V dokumentaci
je uvedeno, že oznamovatel předpokládá vyřešení dopravní návaznosti (silničních obchvatů) a že bude podmínkou realizace
ZEVO - není však v kompetenci ani zodpovědnosti oznamovatele. Přesto jsou stanoveny podmínky, požadující před
zahájením silničního dopravního provozu ZEVO dokončení vhodného iniciálního dopravního napojení lokality na vyšší
komunikační síť:
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména
komunikací řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8)
a podle průběžného stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního
napojení po stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží),
č. III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes
Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín).
Podstatnou skutečností je, že problematice dopravního napojení je v dokumentaci věnována pozornost a odpovídající
související environmentální vlivy navazující dopravy jsou popsány a vyhodnoceny a na tomto základě je proveden návrh
příslušných opatření. I z tohoto důvodu oznamovatel v dokumentaci nad rámec řešeného záměru uvedl návrh řešení
možného silničního obchvatu s posouzením vlivů silniční dopravy na životní prostředí (viz rozptylová a hluková studie),
protože nová dopravní silniční infrastruktura je podmínkou realizace ZEVO. Nová silniční infrastruktura v území znamená
budování nových komunikací. Předpokládá se výstavba dvouproudových komunikací s případnými odbočovacími pruhy,
křižovatkami apod. Ty podléhají posouzení vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 1 zákona bod 49. Silnice všech tříd
a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace
od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru
denních intenzit pro stávající stavby (b). (a) 2 km, (b) 1000 voz/24 hod). Kategorie II, v kompetenci KÚ. Ze zákona tedy
jednoznačně vyplývá, že výstavba nových komunikací bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.,
tj. včetně akustické studie a rozptylové studie a dalších, se zahrnutím související silniční dopravy se ZEVO. S tímto faktem
bylo v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru ZEVO na životní prostředí počítáno a byl zohledněn. Je tedy možno
konstatovat, že vlivy na dopravy související s provozem ZEVO byly v dokumentaci řádně popsány a vyhodnoceny.
Zpřesnění, které bude představovat konečnou silniční dopravní infrastrukturu v území, bude předmětem samostatného
posuzování vlivů na životní prostředí.
ad i)

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, dokumentace hodnocení vlivů záměru ZEVO na životní prostředí je zpracována
metodicky správně, tedy se zohledněním všech relevantních spolupůsobících vlivů a dostatečně konzervativním způsobem.
Dokumentace obsahuje všechny podstatné údaje o vlivech záměru ZEVO na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví a poskytuje tak odpovídající podklad pro návrh stanoviska příslušného úřadu. Není proto důvod pro její
vrácení k přepracování.

V. Vypořádání obdržených vyjádření - závěr zpracovatele posudku:

K dokumentaci bylo doručeno vyjádření celkem 31 subjektů, z toho 2 vyjádření krajů, 6 vyjádření měst a obcí, 11 vyjádření orgánů
státní správy a 12 vyjádření veřejnosti a občanských sdružení.
Všechna vyjádření jsou v rámci zpracování posudku vzata v úvahu, vypořádána, a i na jejich základě je formulován návrh stanoviska
příslušného úřadu.
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VI.
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ)
K procesu posouzení vlivů na životní prostředí je předložen záměr "Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO
Mělník".
Na základě předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, obdržených vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti včetně občanských sdružení, veřejného projednání, doplňujících informací, prohlídky
dotčeného území a ověření vstupních parametrů a údajů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že navržené řešení záměru
umožňuje zajištění ochrany životního prostředí a veřejného zdraví v míře požadované příslušnými předpisy.
Umístění a technické řešení záměru umožňuje zajištění ochrany obyvatel před vlivy záměru v míře požadované příslušnými
předpisy. Zároveň nejsou očekávány negativní dopady na ostatní složky životního prostředí. Veškeré předpokládané důsledky
provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany všech složek
životního prostředí v dotčeném území.
Pro vlivy záměru je rozhodující oblast vlivů na ovzduší. V této oblasti je dokladováno, že vlivy záměru nepřekročí, a to i při
zohlednění spolupůsobícího (kumulativního) účinku dalších spalovacích zařízení v lokalitě EMĚ, akceptovatelnou míru. Zároveň
dojde oproti stávajícímu stavu převážně k celkovému zlepšení emisně-imisní situace dotčeného území. Vlivy na veřejné zdraví,
hodnocené pro jednotlivé imisní škodliviny v ovzduší, nebudou představovat pro obyvatelstvo zdravotní riziko.
V ostatních oblastech životního prostředí nepřekročí vlivy záměru, a to i při zohlednění spolupůsobícího (kumulativního) účinku
dalších zařízení v lokalitě EMĚ, akceptovatelnou míru. Vlivy hluku ze stacionárních zdrojů v areálu EMĚ jsou spolehlivě řešitelné.
Vlivy na vodu povedou převážně ke snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, nedojde ke zhoršení stavu dotčených
vodních útvarů. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nebudou dotčeny
přírodní zdroje. Z hlediska biologické rozmanitosti nedojde k dotčení ploch významných pro přirozený rozvoj biotopů, zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů ani evropsky významných druhů, ptáků a evropských stanovišť. Vlivy na krajinu budou únosné
a nebudou se vymykat celkovému obrazu a funkčnímu určení stávajícího areálu EMĚ, prostupnost krajiny nebude dotčena. Hmotný
majetek třetích stran ani součásti kulturního dědictví nebudou dotčeny. Potenciální vlivy výstavby záměru jsou nevýznamné.
Z hlediska vzniku potenciálních havárií jsou rizika, vyplývající z provozu záměru, akceptovatelná.
Technické řešení záměru je podmíněno využitím nejlepších dostupných technik (BAT) za použití platných referenčních dokumentů
(BREF). Z tohoto hlediska tedy záměr představuje nejlepší dostupné technické řešení, přičemž je podmíněno respektováním
aktuálně platných dokumentů BREF, vzniklých v průběhu přípravy záměru a také jeho životního cyklu.
Záměr je z všeobecně ekologického hlediska umístěn optimálně v existujícím průmyslovém areálu EMĚ, který je dlouhodobě
využíván pro energetické účely a který má vytvořen veškeré infrastrukturní vazby, zejména vyvedení tepla do míst spotřeby.
Specifickou oblastí je dopravní vazba záměru na vyšší komunikační síť. Železniční dopravní infrastruktura je zcela vyhovující,
stávající silniční dopravní infrastruktura dotčeného území však pro provoz záměru nevyhovuje. Není dimenzována pro dopravu
spalovaných komodit a prochází centrálními částmi obcí dotčeného území se všemi souvisejícími vlivy (hluk, ovzduší, bezpečnost).
Jde sice o infrastrukturu, která není ve vlastnictví, resp. správě, oznamovatele záměru, přesto jde o identifikovaný vliv, který musí být
vyřešen ještě před zahájením silničního dopravního provozu záměru. Z tohoto důvodu je stanovena podmínka vyřešení silniční
dopravní vazby záměru na vyšší komunikační síť ještě před zahájením jeho provozu.
Vazba záměru na další nezbytnou infrastrukturu, zejména ukládání odpadů ze spalování a čištění odpadních plynů na skládkách
příslušných skupin, je spolehlivě dostupná a řešitelná na komerční bázi.
Potřeba záměru vychází primárně ze zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, podle kterého je
od roku 2024 zakázáno skládkovat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. V tomto kontextu je záměr dílčí
součástí širšího systému nakládání s odpady a respektuje platné koncepce v oblasti nakládání s odpady, zejména Plán odpadového
hospodářství České republiky a Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Záměr také respektuje připravovaný Balíček
EU k oběhovému hospodářství.
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VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru - závěr zpracovatele posudku:

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, veřejné zdraví) jsou hodnoceny jako přijatelné, řešitelné v rámci platných
zákonů a dalších předpisů či norem.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, bez objektivně prokazatelných
důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez zvýšeného rizika negativních dopadů
na životní prostředí.
Rizika, vyplývající z provozu záměru, nejsou významná.
Pro etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzovaného záměru jsou v návrhu stanoviska formulovány podmínky,
vycházející z dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a dalších skutečností, zjištěných v rámci zpracování posudku.
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VII.
(NÁVRH STANOVISKA)
V Praze dne ..........
Č. j.: ..........
Vyřizuje: ..........
Tel: ..........

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst. 1 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“)
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru:

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Množství energeticky využívaného odpadu o nominální kapacitě 320 000 t/rok při průměrné
výhřevnosti odpadů 10 MJ/kg.

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1: 54. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálněchemickou úpravou s kapacitou od stanoveného limitu (limit 100 t/den).
4. Umístění záměru:

kraj:
okres:
obec:
k. ú.:

5. Obchodní firma oznamovatele:

ČEZ, a. s.

6. IČ oznamovatele:

45274649

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

Středočeský
Mělník
Horní Počaply
Horní Počaply

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

„Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“.
Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona stanoví následující podmínky pro navazující řízení:
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení
provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví:
Podmínky pro fázi přípravy záměru:
1. Technické a technologické řešení záměru zajistí, že budou respektovány platné požadavky na nejlepší dostupné technologie
(BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně
platného v době přípravy záměru.
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2. Technické a technologické řešení záměru zajistí vazbu na železniční dopravní infrastrukturu a podmínky pro železniční příjem
a vykládku odpadů.
3. Bude zpracován harmonogram vyřazování stávajících zařízení v areálu EMĚ a bude dokladováno, že nedojde k souběhu
provozu záměru s dalšími zařízeními v lokalitě EMĚ, který nebyl vyhodnocen v procesu posouzení vlivů na životní prostředí.
4. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt vegetačních úprav nevyužívaných ploch v areálu EMĚ.
5. Oznamovatel záměru bude v kontaktu s investorem nových silničních komunikací v zájmovém území (zejména komunikací
řešících nové silniční napojení, řešící vyloučení dopravy odpadů po silnicích uvedených v podmínce 8) a podle průběžného
stavu jejich přípravy bude aktualizovat harmonogram přípravy a realizace záměru.
Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru:
6. Před zahájením stavebních prací bude zajištěna biologická kontrola staveniště, zahrnující i stanovení případných nezbytných
opatření pro období provádění stavebních a konstrukčních prací.
7. Na dodavatele stavby záměru bude smluvně přenesena povinnost použití dostupných technických opatření pro snížení prašnosti
při výstavbě.
Podmínky pro fázi provozu záměru:
8. Silniční svoz odpadů k energetickému využití v záměru nebude prováděn do doby zprovoznění nového silničního napojení po
stávajících silnicích č. III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a Záluží), č. III/24636
a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), č. III/24637 (přes Vliněves), č. III/24636 (přes Cítov), III/24621 (přes Bechlín a Horní Počaply)
a III/24049 (přes Předonín).
9. Před zahájením zkušebního provozu bude smluvně zajištěno ukládání pevných produktů (odpadů) z provozu záměru na
odpovídajících skládkách mimo dotčené území.
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze,
umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí:
10. Před zahájením zkušebního provozu bude zahájena plná funkčnost monitorování emisí v rozsahu požadavků aktuálně platných
předpisů v ochraně životního prostředí a zároveň požadavků na nejlepší dostupné technologie (BAT) dle Závěrů o BAT
referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (BREF WI), aktuálně platného v době uvedení
záměru do provozu, resp. příslušného integrovaného povolení.
11. Zkušební provoz bude ukončen závěrečným vyhodnocením, dokladujícím dodržení požadovaných a dodavatelem
garantovaných technických parametrů a parametrů výstupů; poznatky, doporučení a změny, vyplývající ze zkušebního provozu,
budou promítnuty do aktualizace provozních předpisů resp. případné změny integrovaného povolení.
12. V rámci provozu budou sledovány a monitorovány výstupní parametry v souladu s platným integrovaným povolením. V p řípadě
zjištění negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů budou tyto vyhodnoceny a budou přijata a realizována
nápravná opatření.
13. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti pevných produktů (odpadů) z provozu
záměru z hlediska jejich následné využitelnosti, resp. způsobu odstranění; s odpady bude dále nakládáno na základě výsledků
tohoto ověření.
14. V rámci zkušebního provozu bude provedeno akreditované měření a vyhodnocení hladin hluku v nejbližším, resp. potenciálně
nejvíce dotčeném, chráněném venkovním prostoru staveb nebo chráněném venkovním prostoru v rozsahu dle požadavku
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V případě zjištění překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů
budou navržena, realizována a měřením ověřena dodatečná protihlukové opatření.
II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska v četně odůvodnění stanovení uvedených podmínek.
Předmětem záměru je výstavba a provoz "Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník" o nominální
kapacitě 320 000 tun energeticky využívaného odpadu za rok (při průměrné výhřevnosti odpadů 10 MJ/kg). Technologie záměru je
konvenční, na bázi roštového ohniště, zahrnující systémy příjmu a kontroly odpadů, manipulaci s odpady, vlastního spalovacího
kotle, hospodářství škváry a popílku, čištění spalin, turbogenerátoru a vyvedení tepla a související pomocné systémy (systém
kontroly řízení, vodní hospodářství a další). Dodavatel zařízení není ve stupni posouzení vlivů na životní prostředí zvolen a bude
vybrán následně dle zákona o veřejných zakázkách, přičemž budou požadovány okrajové podmínky, zaručující splnění legislativy
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ČR a zároveň parametry aktuálně platných nejlepších dostupných technik (BAT). Vstupem pro posuzování vlivů na životní prostředí
jsou environmentální parametry záměru, popsané v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
Průběh posuzování je následující:
Dne DD. MM. YYYY byla oznamovatelem záměru předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
"dokumentace"), zpracovaná dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
(dále jen "zákon") držitelem autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "autorizace") Ing. Josefem
Tomáškem, CSc. Dokumentace byla Ministerstvem životního prostředí, jako příslušným úřadem ve smyslu § 21 písm. c) zákona
(dále jen "příslušný úřad"), rozeslána a zveřejněna dne 4. 1. 2018. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce
Středočeského kraje dne 10. 1. 2018.
K dokumentaci bylo doručeno vyjádření celkem 31 subjektů, z toho 2 vyjádření krajů, 6 vyjádření měst a obcí, 11 vyjádření orgánů
státní správy a 12 vyjádření veřejnosti a občanských sdružení. Vyjádření se týkala zejména problematiky parametrů zařízení
a posuzování vlivů na životní prostředí bez znalosti dodavatele zařízení, problematiky vazby na koncepce nakládání s odpady a jiné
způsoby nakládání s odpady (včetně problematiky hierarchie nakládání s odpady), problematiky variantního řešení (včetně kapacity),
problematiky výčtu, složení a kontroly spalovaných odpadů, problematiků vstupů a výstupů (zejména ovzduší a intenzita související
dopravy), problematiky zohlednění spolupůsobících (kumulativních) vlivů v lokalitě, problematiky dopravní situace v území
a dopravního napojení záměru (včetně vlivů související dopravy na životní prostředí), problematiky ukládání odpadů ze spalování
odpadů (popílek, struska), problematiky jednotlivých složek životního prostředí (zejména ovzduší), problematiky chemických látek
v životním prostředí (zejména dioxinů, bromovaných dioxinů a rtuti), problematiky skleníkových plynů a klimatických změn,
problematiky územně plánovací (nesoulad s ÚPD), problematiky ekonomických faktorů (cena nakládání s odpady, ceny nemovitostí)
a dále upozornění na dílčí formální a věcné nedostatky v dokumentaci a dílčí legislativní, formulační či jiná upřesnění. Veškerá
vyjádření jsou v rámci zpracování posudku vzata v úvahu, vypořádána, odpovídajícím způsobem převzata do návrhu závazného
stanoviska a jsou v tomto závazném stanovisku zahrnuta.
Dne 8. 3. 2018 proběhlo veřejné projednání záměru. Průběh veřejného projednání je zaznamenán v zápisu z veřejného projednání
ze dne DD. MM. YYYY.
Dne 19. 4. 2018 byl příslušnému úřadu předložen posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek"), zpracovaný
dle § 9 a přílohy č. 5 zákona držitelem autorizace Ing. Petrem Mynářem. Zpracovatel posudku s ohledem na údaje obsažené v
dokumentaci, obdržených vyjádřeních dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti včetně
občanských sdružení, průběhu veřejného projednání, doplňujících informací, prohlídky dotčeného území a ověření vstupních
parametrů a údajů uvedených v dokumentaci, že navržené řešení záměru umožňuje zajištění ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví v míře požadované příslušnými předpisy. Zpracovatel posudku tedy navrhl vydat souhlasné závazné stanovisko
s celkem 14 závaznými podmínkami za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví a za účelem monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí.
Zdůvodnění potřeby realizace záměru vychází primárně ze zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, podle kterého je od roku 2024 zakázáno skládkovat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady.
V tomto kontextu je záměr dílčí součástí širšího systému nakládání s odpady a respektuje platné koncepce v oblasti nakládání
s odpady, zejména Plán odpadového hospodářství České republiky a Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Záměr
také respektuje připravovaný Balíček EU k oběhovému hospodářství, zahrnující hierarchii nakládání s odpady. Zvolené umístění
záměru v areálu elektrárny Mělník (EMĚ) vychází jednak z využití existujících infrastrukturních vazeb, zejména vyvedení tepla do
míst s potřeby, a nezbytnosti zajištění výroby a dodávky tepla při celkovém útlumu dalších spalovacích zařízení v lokalitě.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou vyhodnoceny v dokumentaci i v posudku jako akceptovatelné.
Podrobnější popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je předmětem následující části tohoto závazného
stanoviska (2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti
a významnosti).
Na základě výše uvedeného, výsledků hodnocení a autorizovaných studií předložených v rámci dokumentace, zohlednění vyjádření
k dokumentaci, průběhu veřejného projednání a údajů uvedených v posudku posudku se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku
a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný
záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko,
podmíněné splněním stanovených podmínek. Do podmínek tohoto závazného stanoviska jsou zahrnuty podmínky, navržené
zpracovatelem posudku v návrhu závazného stanoviska, vycházející ze skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů záměru
na životní prostředí. Stanovené podmínky jsou odůvodněny následovně:
Podmínka č. 1 vychází ze skutečnosti, že v době procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí probíhá revize referenčního
dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro oblast spalování odpadů. S ohledem na zajištění časově aktuální nejlepší
dostupné techniky záměru je tedy požadováno, aby záměr plnil i požadavky závazných Závěrů o BAT v budoucnu schváleného
referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách a také aktuální legislativy.
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Podmínka č. 2 vychází ze skutečnosti, že v území záměru není v současné době k dispozici vyhovující silniční dopravní
infrastruktura. Záměr tedy musí umožňovat vazbu na železniční dopravu odpadů, která je v území a areálu EMĚ přítomna.
Podmínka č. 3 vychází ze skutečnosti, že vstupním předpokladem pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí, resp. zohlednění
spolupůsobících vlivů v lokalitě, je ukončení provozu některých stávajících zařízení v lokalitě (EMĚ II, EMĚ III). Účelem podmínky je
tedy předejít souběhu provozu zdrojů, který nebyl vyhodnocen v procesu posouzení vlivů na životní prostředí.
Podmínka č. 4 vychází ze skutečnosti, že v areálu EMĚ se vyskytuje a bude vyskytovat řada nevyužívaných ploch. Účelem
podmínky je tedy využití těchto ploch pro posílení biodiverzity území, částečně též pro snižování imisní zátěže.
Podmínka č. 5 vychází ze skutečnosti, že v území záměru není v současné době k dispozici vyhovující silniční dopravní
infrastruktura a musí být upravena (viz podmínka č. 8). Účelem podmínky je tedy zajištění koordinace mezi oznamovatelem záměru
(ČEZ, a. s.) a vlastníky komunikací tak, aby byl vytvořen předpoklad včasného dokončení úprav komunikační sítě, nezbytných pro
zahájení provozu záměru, a stanovení celkové koncepce komunikační sítě v dotčeném území.
Podmínka č. 6 vychází ze závěru biologického průzkumu, provedeného v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Účelem
podmínky je prověření aktuálního stavu území před zahájením stavebních prací a stanovení případných nezbytných opatření pro
ochranu přítomných živočišných druhů.
Podmínka č. 7 vychází z dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Účelem podmínky je minimalizace vlivů prašnosti
v průběhu provádění stavebních prací.
Podmínka č. 8 vychází z dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů
záměru na životní prostředí. V území záměru není k dispozici vyhovující silniční dopravní infrastruktura, umožňující v plném rozsahu
využití stávajících komunikací pro dopravu odpadů k energetickému využití v záměru. Před zahájením silničního svozu odpadů
k energetickému využití je tedy nezbytná realizace nového silničního napojení, procházejícího mimo obce na stávajících silnicích
3. třídy. Možnost využití železniční dopravy tímto není dotčena.
Podmínka č. 9 vychází ze skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. Jakkoli jde obecně podmínku
vycházející z všeobecně závazných předpisů, vyloučení ukládání pevných produktů (odpadů) z provozu záměru v dotčeném území
(lokalita Panský les) podmiňuje veřejný příslib, učiněný oznamovatelem záměru na veřejném projednání, a slouží tak pro rozptýlení
pochybností, vyjádřených v průběhu posuzování veřejností.
Podmínka č. 10 vychází ze skutečnosti, že v době procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí probíhá revize referenčního
dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro oblast spalování odpadů. S ohledem na zajištění časově aktuální nejlepší
dostupné techniky záměru je tedy požadováno, aby záměr plnil i v oblasti monitorování požadavky v budoucnu schválených Závěrů
o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách a také aktuální legislativy.
Podmínka č. 11 vychází ze skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. Jejím účelem je ověření
a dokladování skutečnosti, že záměr odpovídá parametrům, použitým pro posouzení vlivů na životní prostředí a parametrům,
požadovaným v integrovaném povolení. Slouží tak zároveň pro rozptýlení pochybností, vyjádřených v průběhu posuzování
veřejností.
Podmínka č. 12 souvisí s předchozí podmínkou. Účelem je ověření a dokladování skutečnosti, že provoz záměru odpovídá
parametrům, použitým pro posouzení vlivů na životní prostředí a parametrům, požadovaným v integrovaném povolení. Slouží tak
zároveň pro rozptýlení pochybností, vyjádřených v průběhu posuzování veřejností.
Podmínka č. 13 vychází ze skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. Účelem je ověření a dokladování
parametrů pevných produktů z provozu záměru (odpadů) před dalším nakládání s nimi. Základním způsobem nakládání s odpady je
ukládání, využití na povrchu terénu je potom podmíněno vyloučením nebezpečných vlastností. Jakkoli jde obecně o podmínku
vycházející z všeobecně závazných předpisů, slouží zároveň pro rozptýlení pochybností, vyjádřených v průběhu posuzování
veřejností.
Podmínka č. 14 vychází ze skutečností, zjištěných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. Účelem podmínky je dokladování
skutečnosti, že záměr odpovídá parametrům, použitým pro posouzení vlivů na životní prostředí a zajištění požadavku příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví na dokladování dodržení hygienických limitů.
Uvedené podmínky reagují zejména na skutečnosti, zjištěné v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí. V podmínkách tedy
nejsou všeobecně zahrnuty podmínky a požadavky, vycházející z všeobecně závazných předpisů, a to i v případě, že byly
předmětem vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti. Povinnost splnit takovéto podmínky ukládají oznamovateli
platné právní předpisy, není tedy třeba je v tomto stanovisku podmiňovat. Právní rámec České republiky je v tomto ohledu pro
přípravu a provoz záměru dostatečný, stanovené podmínky přitom stanovují některé další požadavky, konkretizující požadavky
na způsob splnění zákonných požadavků, resp. stanovující další požadavky nad zákonný rámec.
Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z hlediska ochrany
životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl nalezen natolik významný faktor, který by z pohledu příslušného úřadu bránil
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realizaci předmětného záměru při akceptování relevantních podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgán ů státní
správy, samosprávy a veřejnosti a zpracovatelem posudku. Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru
předmětného záměru a vlastností prostředí, do kterého je umístěn.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti
a významnosti:
Pro vlivy záměru je rozhodující oblast vlivů na ovzduší. V této oblasti je dokladováno, že vlivy záměru nepřekročí, a to i při
zohlednění spolupůsobícího (kumulativního) účinku dalších spalovacích zařízení v lokalitě EMĚ, akceptovatelnou míru. Zároveň
dojde oproti stávajícímu stavu převážně k celkovému zlepšení emisně-imisní situace dotčeného území. Vlivy na veřejné zdraví,
hodnocené pro jednotlivé imisní škodliviny v ovzduší, nebudou představovat pro obyvatelstvo zdravotní riziko.
V ostatních oblastech životního prostředí nepřekročí vlivy záměru, a to i při zohlednění spolupůsobícího (kumulativního) účinku
dalších zařízení v lokalitě EMĚ, akceptovatelnou míru. Vlivy hluku ze stacionárních zdrojů v areálu EMĚ jsou spolehlivě řešitelné.
Vlivy na vodu povedou převážně ke snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, nedojde ke zhoršení stavu dotčených
vodních útvarů. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nebudou dotčeny
přírodní zdroje. Z hlediska biologické rozmanitosti nedojde k dotčení ploch významných pro přirozený rozvoj biotopů, zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů ani evropsky významných druhů, ptáků a evropských stanovišť. Vlivy na krajinu budou únosné
a nebudou se vymykat celkovému obrazu a funkčnímu určení stávajícího areálu EMĚ, prostupnost krajiny nebude dotčena. Hmotný
majetek třetích stran ani součásti kulturního dědictví nebudou dotčeny. Potenciální vlivy výstavby záměru jsou nevýznamné.
Z hlediska vzniku potenciálních havárií jsou rizika, vyplývající z provozu záměru, akceptovatelná.
Podrobnější charakteristika vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je následující:
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:
Hodnocení vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví vychází ze závěrů autorizované odborné studie, která je přílohou dokumentace
a jejichž výsledky jsou shrnuty v dokumentaci. Jde o hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Ing. Olga Krpatová, držitelka osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, říjen 2017). Jako podklad pro hodnocení byly využity zejména
rozptylové studie pro ZEVO a areál EMĚ a pro navazující dopravu (ORGREZ, a.s., Ing. Emil Kopřiva, CSc., autorizovaná osoba pro
zpracování rozptylových studií, září 2017) a hlukové studie pro ZEVO a areál EMĚ a pro navazující dopravu, včetně kontrolních
měření (Greif-akustika, s.r.o., Ing. Petr Havránek, říjen 2017).
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je metodicky založeno na mezinárodně užívaném a uznávaném postupu hodnocení zdravotního
rizika (Health Risk Assessment) a je zaměřeno na veškeré potenciálně nepříznivé vlivy záměru, s ohledem na charakter záměru
potom zejména problematiku znečišťování ovzduší a problematiku hluku. Z výsledků vyplývá, že vlivy záměru ZEVO ve
spolupůsobícím (kumulativním) účinku s dalšími zařízeními v lokalitě EMĚ, nebudou představovat v žádné z relevantních oblastí
(ovzduší, hluk) zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
Realizací záměru dojde oproti současnému stavu k poklesu imisních příspěvků u PM10, PM2,5, NO2, SO2, As, Pb, TOC, HF, PCDD/F
v okolí záměru s pozitivním vlivem na imisní situaci a na veřejné zdraví. Dále dojde ke změně (dílčímu poklesu nebo nárůstu dle
umístění referenčního bodu) imisních příspěvků Cd, Ni, Hg, sumy kovů Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a PCB v okolí záměru
a k nárůstu imisních příspěvků u CO, NH3, BaP (poznámka: na základě doplňujících údajů pro zpracování posudku (zjištěné řádové
nadhodnocení emisí BaP v rozptylové studii) lze očekávat po realizaci záměru významně nižší imisní příspěvek BaP, znamenající
snížení oproti stávajícímu stavu), sumy kovů Cd+Tl a HCl v okolí záměru. Možný dílčí nárůst imisních příspěvků uvedených škodlivin
nebude na základě hodnocení zdravotních rizik představovat zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
Pokud jde o zdravotní vlivy hluku, hluk ze stacionárních zdrojů, souvisejících s provozem záměru v denní době i v noční době,
nepředstavují nepříznivé zdravotní účinky.
Orientačně je zároveň posouzen i vliv silniční a železniční dopravy na okolní komunikační síti. Z tohoto hodnocení vyplývá, že na
komunikacích, procházejících sídelními útvary, jsou překračovány hygienické limity hluku a tím také prahové nepříznivé účinky
hluku, přičemž záměr přinese spíše další dílčí zhoršení této situace. V tomto případě je ovšem zajištění dodržení limitů povinností
správce popřípadě vlastníka pozemní komunikace (§ 30 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění). Záměr ZEVO na tuto skutečnost reaguje podmínkou úpravy komunikační sítě ještě před zahájením provozu záměru, což je
podmíněno v tomto závazném stanovisku.
Další potenciální vlivy na obyvatelstvo nebudou významné. Negativní sociální a ekonomické důsledky záměru nevznikají, nelze
očekávat narušení faktorů pohody. Důvodem je fakt, že vlivem záměru dochází, i ve spolupůsobícím (kumulativním) účinku dalších
zařízení v lokalitě, obecně ke snížení emisní zátěže území, přičemž je využit existující průmyslový areál. Za této situace tak budou
uvedené vlivy přijatelně nízké.
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Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy na ovzduší a klima:
Hodnocení vlivů na ovzduší vychází ze závěrů autorizovaných rozptylových studií pro ZEVO a areál EMĚ a pro navazující dopravu
(ORGREZ, a.s., Ing. Emil Kopřiva, CSc., autorizovaná osoba pro zpracování rozptylových studií, září 2017). Vliv na klima je
hodnocen samostatnou studií vlivů záměru na klimatický systém a odolnosti a zranitelnosti projektu vůči klimatickým změnám.
Výsledky těchto studií jsou shrnuty v dokumentaci.
V rozptylové studii pro ZEVO a areál EMĚ jsou vyhodnoceny dvě úrovně imisních příspěvků, jednak současný stav, zahrnující
provoz EMĚ I + EMĚ II + EMĚ III, jednak stav po realizaci záměru, zahrnující provoz ZEVO + nový fluidní kotel + EMĚ I v základním
zatížení + nová plynová kotelna v režimu záložního a špičkovacího zdroje. Zároveň je zohledněno imisní pozadí dle údajů ČHMÚ.
Stávající imisní pozadí (pětiletý průměr 2012-2016 dle ČHMÚ) v dotčeném území je ve většině sledovaných škodlivin příznivé,
v souladu s limity. Výjimkou je překročení 36. max. 24-hodinové koncentrace PM 10 (50,1 μg/m3, přičemž limit činí 50 μg/m3)
a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (1,42 ng/m 3, přičemž limit činí 1 ng/m3).
Imisní příspěvky areálu EMĚ jsou za stávajícího stavu následující (pro reprezentativní území obce Křivenice):
36. max. 24h koncentrace PM 10:
roční koncentrace BaP:
roční koncentrace PM10:
roční koncentrace PM2,5:
roční koncentrace SO2:
roční koncentrace NO2:
roční koncentrace NOX:
roční koncentrace As:
roční koncentrace Cd:
roční koncentrace Ni:
roční koncentrace Pb:
roční koncentrace Hg:
roční koncentrace ΣCd, Tl:
roční koncentrace ΣSb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V:
roční koncentrace PCDD/F:
roční koncentrace PCB:
roční koncentrace TOC:
max. hodinová koncentrace NH3:

<0,001 μg/m3
0,000228 ng/m 3
0,1884 μg/m3
0,1219 μg/m3
3,791 μg/m3
0,624 μg/m3
3,327 μg/m3
0,1402 ng/m 3
0,01929 ng/m 3
0,0538 ng/m 3
0,1842 ng/m 3
0,0912 ng/m 3
0,01959 ng/m 3
0,5301 ng/m3
3,681E-07 ng TEQ/m 3
7,99E-08 ng/m 3
358,46 ng/m 3
---

(podíl na imisním limitu < 0,002 %)
(podíl na imisním limitu 0,023 %)
(podíl na imisním limitu 0,471 %)
(podíl na imisním limitu 0,488 %)
(podíl na imisním limitu 18,957 %)
(podíl na imisním limitu 1,561 %)
(podíl na imisním limitu 11,089 %)
(podíl na imisním limitu 2,337 %)
(podíl na imisním limitu 0,386 %)
(podíl na imisním limitu 0,269 %)
(podíl na imisním limitu 0,037 %)
(imisní limit není stanoven)
(imisní limit není stanoven)
(imisní limit není stanoven)
(imisní limit není stanoven)
(imisní limit není stanoven)
(imisní limit není stanoven)
(imisní limit není stanoven)

Po realizaci záměru nepřekročí imisní příspěvky areálu EMĚ, zahrnující i záměr ZEVO, následující hodnoty (pro reprezentativní
území obce Křivenice):
36. max. 24h koncentrace PM 10:
<0,01 μg/m3
(podíl na imisním limitu < 0,02 %)
roční koncentrace BaP:
0, 000348 ng/m 3
(podíl na imisním limitu 0,035 %)
poznámka: na základě doplňujících údajů pro zpracování posudku (zjištěné řádové nadhodnocení emisí BaP
v rozptylové studii) lze očekávat po realizaci záměru významně nižší imisní příspěvek BaP, znamenající snížení
oproti stávajícímu stavu
roční koncentrace PM10:
0,0305 μg/m3
(podíl na imisním limitu 0,076 %)
roční koncentrace PM2,5:
0,0199 μg/m3
(podíl na imisním limitu 0,099 %)
roční koncentrace SO2:
0,527 μg/m3
(podíl na imisním limitu 2,636 %)
roční koncentrace NO2:
0,163 μg/m3
(podíl na imisním limitu 0,408 %)
roční koncentrace NOX:
0,829 μg/m3
(podíl na imisním limitu 2,764 %)
roční koncentrace As:
0,0909 ng/m 3
(podíl na imisním limitu 1,514 %)
roční koncentrace Cd:
0,02158 ng/m 3
(podíl na imisním limitu 0,432 %)
roční koncentrace Ni:
0,0501 ng/m 3
(podíl na imisním limitu 0,250 %)
roční koncentrace Pb:
0,1216 ng/m 3
(podíl na imisním limitu 0,024 %)
roční koncentrace Hg:
0,0720 ng/m 3
(imisní limit není stanoven)
roční koncentrace ΣCd, Tl:
0,03405 ng/m 3
(imisní limit není stanoven)
roční koncentrace ΣSb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V:
0,6180 ng/m3
(imisní limit není stanoven)
roční koncentrace PCDD/F:
2,578E-07 ng TEQ/m 3
(imisní limit není stanoven)
roční koncentrace PCB:
8,69E-08 ng/m 3
(imisní limit není stanoven)
roční koncentrace TOC:
172,23 ng/m 3
(imisní limit není stanoven)
max. hodinová koncentrace NH3:
3,575 μg/m3
(imisní limit není stanoven)
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Z výsledků vyplývá, že vlivy záměru ZEVO ve spolupůsobícím (kumulativním) účinku s dalšími zařízeními v lokalitě EMĚ povedou
převážně ke snížení množství emitovaných znečišťujících látek a tím i snížení imisní zátěže území. Podstatnou skutečností je dále
fakt, že stávající stav je hodnocen na základě skutečných hodnot emisí, zatímco výhledový stav (po realizaci záměru) je hodnocen
na základě konzervativně uvažovaných emisních koncentrací. To vede spíše k nadhodnocení imisních příspěvků záměru, hodnocení
je tedy provedeno na straně bezpečné. Podíl na imisních limitech (pokud jsou imisní limity stanoveny) pro ochranu zdraví lidí, resp.
pro ochranu ekosystémů, je za stávajícího stavu i stavu po realizaci záměru velmi nízký. Z hodnocení zdravotních rizik (viz výše
samostatný oddíl Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví) vyplývá, že pro žádnou z hodnocených škodlivin nepředstavuje provoz
záměru zdravotní riziko. Z tohoto hlediska jsou tedy vlivy záměru na ovzduší akceptovatelné.
Orientačně je zároveň posouzen i vliv silniční a železniční dopravy na okolní komunikační síti. Z tohoto hodnocení vyplývá, že na
komunikacích, procházejících sídelními útvary, dojde vlivem dopravy záměru k dílčímu zvýšení imisních koncentrací. Tato změna je
velmi nízká (na úrovni nejvýše jednotek procent imisních limitů příslušných škodlivin), přičemž nezpůsobí překračování imisních
limitů. V dotčeném území přitom nedochází k překračování platných imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok,
s výjimkou benzo(a)pyrenu (imisní limit 1 ng/m 3), kde imisní příspěvek dopravy záměru vůči limitu nepřekročí 0,17 %. Dle § 27
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, tak není třeba ukládat kompenzační opatření,
nedochází k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu.
Záměr ZEVO na tuto skutečnost dále reaguje podmínkou úpravy komunikační sítě ještě před zahájením provozu záměru, což je
podmíněno v tomto závazném stanovisku.
Klimatické vlivy jsou hodnoceny jednak z hlediska strategie ochrany klimatu, jednak z hlediska ochrany záměru před vlivy
klimatických změn. Je dokladováno, že v území záměru dojde vlivem záměru ZEVO ve spolupůsobícím (kumulativním) účinku
s dalšími zařízeními v lokalitě EMĚ ke snížení produkce skleníkových plynů, přičemž dalším souvisejícím efektem je snížení emisí
skleníkových plynů v lokalitách skládek. Na dobu provozu záměru nejsou přijímána další dodatečná opatření, která by bylo nutno do
projektového řešení záměru zahrnout nad rámec standardních projektových požadavků resp. opatření již realizovaných v lokalitě
Mělník.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy hluku a dalších fyzikálních a biologických faktorů:
Hodnocení vlivů hluku vychází ze závěrů hlukových studií pro ZEVO a areál EMĚ a pro navazující dopravu, včetně kontrolních
měření (Greif-akustika, s.r.o., Ing. Petr Havránek, říjen 2017). Výsledky těchto studií jsou shrnuty v dokumentaci.
Z výsledků hlukové studie pro ZEVO a areál EMĚ vyplývá, že hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů budou v nejbližším
resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb nebo chráněném venkovním prostoru dodrženy, přičemž ve většině
referenčních bodů lze očekávat oproti stávajícímu stavu spíše zlepšení stávající hlukové situace. Hladiny hluku z provozu areálu
EMĚ (včetně záměru ZEVO) nepřekročí v nejbližším resp. potenciálně nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb
hodnotu LAeq,T = 39,8 dB, přičemž limit činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Za stávajícího stavu je nejvyšší zjištěná hladina hluku
LAeq,T = 40,1 dB. V závazném stanovisku je potom podmíněno provedení kontrolního měření v rámci zkušebního provozu dle
požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Orientačně je zároveň posouzen i vliv silniční a železniční dopravy na okolní komunikační síti. Z tohoto hodnocení vyplývá, že na
komunikacích, procházejících sídelními útvary, jsou překračovány hygienické limity hluku, přičemž záměr přinese spíše další dílčí
zhoršení této situace. V tomto případě je ovšem zajištění dodržení limitů povinností správce popřípadě vlastníka pozemní
komunikace (§ 30 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Záměr ZEVO na tuto skutečnost
reaguje podmínkou úpravy komunikační sítě ještě před zahájením provozu záměru, což je podmíněno v tomto závazném stanovisku.
Tato podmínka kromě kompenzace příspěvku záměru povede i k celkovému snížení stávajících hladin hluku v dotčených obcích
v důsledku využití nových komunikací pro veškerou tranzitující dopravu.
Další potenciální vlivy fyzikálních a biologických faktorů nebudou významné. Vlivy vibrací nebudou vznikat, stejně tak vlivy
ionizujícího či neionizujícího záření nebo jiné rušivé vlivy.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu:
Hodnocení vlivů na povrchovou a podzemní vodu vychází z údajů uvedených v dokumentaci a ze závěrů studie posouzení záměru
z hlediska předpokládaného vlivu na stav vodních útvarů, která je přílohou dokumentace. Výsledky jsou shrnuty v dokumentaci.
Z výsledků vyplývá, že vlivy záměru ZEVO ve spolupůsobícím (kumulativním) účinku s dalšími zařízeními v lokalitě EMĚ povedou
všeobecně ke snížení spotřeby povrchové vody (zdroj Labe) a s tím související produkce odpadních vod.
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Odběr povrchové vody pro areál EMĚ činí za stávajícího stavu do cca 335 mil. m 3/rok, po realizaci záměru poklesne odběr pro areál
EMĚ (včetně záměru ZEVO) na cca 103 mil. m3/rok, tj. na cca 30,8 % původního stavu. Obdobným způsobem poklesne vypouštění
odpadních vod, tj. ze stávajících cca 325 mil. m 3/rok na cca 100 mil. m3/rok. Přímým důsledkem je odpovídající snížení množství
vypouštěných znečišťujících látek. Odběr vody pro záměr ZEVO je přitom nízký, cca 9,5 % odebrané vody pro areál EMĚ, přičemž
jde o již odebranou povrchovou vodu pro EMĚ I.
Vlivem záměru nedochází ke změně způsobu odvodnění území ani k významné změně v produkci splaškových vod.
Pokud jde o hodnocení vlivu na stav vodních útvarů, z výsledků vyplývá, že nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru
(dojde spíše ke zlepšení), rovněž nelze předpokládat negativní změny stavu v navazujících vodních útvarech níže po toku. Realizací
záměru nebude v budoucnosti znemožněno dosažení dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu dotčených útvarů
povrchových vod. Záměrem nebude znemožněno taktéž dosažení dobrého kvantitativního a chemického stavu dotčeného útvaru
podzemních vod.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy na půdu:
Hodnocení vlivů na půdu vychází z údajů uvedených v příslušné kapitole dokumentace.
Záměr je umístěn v existujícím průmyslovém areálu, nevyvolává nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Nedochází tedy k významným vlivům na půdu. Využití existujícího průmyslového areálu je
z tohoto hlediska optimální.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy na přírodní zdroje:
Hodnocení vlivů na přírodní zdroje vychází z údajů uvedených v příslušné kapitole dokumentace.
Záměr je umístěn v existujícím průmyslovém areálu, nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. Využití existujícího
průmyslového areálu je z tohoto hlediska optimální.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy):
Hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost vychází ze závěrů přírodovědného průzkumu (Environmentální a ekologické služby
s.r.o., Mgr. Luboš Motl, Ing. Kateřina Zímová, červenec 2017). Výsledku průzkumu jsou shrnuty v dokumentaci. Z výsledků
průzkumu vyplývá, že lokalita záměru není z ekologického hlediska významná, jedná se o velmi ochuzený potravní biotop. Během
průzkumu nebyly zjištěny žádné druhy, které by byly v kolizi se záměrem, včetně spolupůsobícího účinku dalších zařízení v lokalitě.
Jako opatření je doporučeno zajistit biologický dozor nad průběhem výstavby. Využití existujícího průmyslového areálu je z tohoto
hlediska optimální.
Vlivy záměru na lokality a předměty ochrany Natura 2000 jsou vyloučeny stanoviskem orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje, příslušná opatření jsou zahrnuta do podmínek tohoto závazného
stanoviska.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce:
Hodnocení vlivů na krajinu vychází ze závěrů posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Studio B&M, Ing. Roman Bukáček, říjen
2017). Výsledku průzkumu jsou shrnuty v dokumentaci.
Z výsledků posouzení vyplývá, že záměr povede k určitým změnám v objemu, proporcích a uspořádání hmot, mírně změní
pohledově charakter obrazu stávajícího areálu v krajině, avšak nezmění jeho celkový výraz a charakter. Nepůjde tedy o neúnosnou
změnu.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví:
Hodnocení vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví vychází ze závěrů studie charakteristiky sídelních útvarů a kulturních památek
v okolí, které je přílohou dokumentace. Výsledky jsou shrnuty v dokumentaci.
Realizací záměru bude ovlivněn pouze majetek oznamovatele záměru. Kulturní památky, kulturní dědictví a archeologické památky
nebudou dotčeny. Využití existujícího průmyslového areálu je z tohoto hlediska optimální.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje.
Přeshraniční vlivy:
Z hlediska vyhodnocení umístění záměru a velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se nejedná o záměr,
který by svými vlivy přesahoval státní hranice.
Zpracovatel posudku se s uvedeným hodnocením ztotožňuje.
V návaznosti na vše výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou
z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny jako málo významné, resp. nevýznamné. V důsledku výstavby a provozu záměru
nebude docházet k poškozování životního prostředí. Součástí podmínek tohoto závazného stanoviska jsou příslušná odůvodněná
opatření určená k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na složky životního prostředí. Z celkového
pohledu lze vlivy záměru na životní prostředí při splnění podmínek tohoto závazného stanoviska považovat za přijatelné.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního
prostředí:
Technické řešení záměru odpovídá požadavkům na vyloučení negativních vlivů na životní prostředí (ve všech jeho složkách)
a veřejné zdraví.
Záměr je z všeobecně ekologického hlediska umístěn optimálně v existujícím průmyslovém areálu EMĚ, který je dlouhodobě
využíván pro energetické účely a který má vytvořen veškeré infrastrukturní vazby, zejména vyvedení tepla do míst spotřeby. Je tak
maximalizováno využití stávajících zdrojů, nedochází k záboru dalších, doposud nedotčených, území.
Technické řešení záměru je podmíněno využitím nejlepších dostupných technik (BAT) za použití platných referenčních dokumentů
(BREF). Z tohoto hlediska tedy záměr představuje nejlepší dostupné technické řešení, přičemž je podmíněno respektováním
závazných Závěrů o BAT, vzniklých v průběhu přípravy záměru a také jeho životního cyklu. V tomto ohledu záměr respektuje
aktuálně platný Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (2005). Zároveň je deklarováno
a podmíněno, že záměr bude respektovat závazné Závěry o BAT připravovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technologiích spalování odpadů (v přípravě, předpokládané vydání 2018/2019).
Umístění a technické řešení záměru tak umožňuje zajištění ochrany obyvatel před vlivy záměru v míře požadované příslušnými
předpisy a na úrovni nejlepších dostupných technik. Zároveň nejsou očekávány negativní dopady na ostatní složky životního
prostředí. Veškeré předpokládané důsledky provozu posuzovaného záměru jsou v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany všech složek životního prostředí v dotčeném území.
Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí popsáno dostačujícím
způsobem a jsou respektovány požadavky na omezení respektive vyloučení významných negativních vlivů na životní prostředí
z hlediska vlastního záměru. Posuzovaný záměr je z hlediska jeho vlivu na životní prostředí akceptovatelný.
Příslušný úřad se ztotožnil s názorem zpracovatele posudku a uvádí, že při respektování navržených podmínek a doporučení lze
posuzovaný záměr realizovat.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr není předložen k posouzení ve více variantách.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
Příslušný úřad obdržel vyjádření k dokumentaci od následujících subjektů:
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Město Liběchov
Město Štětí
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ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU V LOKALIT Ě MĚLNÍK - ZEVO MĚLNÍK
POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Město Mělník
Obec Horní Počaply
Obec Cítov
Obec Dolní Beřkovice
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, Odbor energetiky a ochrany klimatu
Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Oddělení IPPC a IRZ
Hnutí DUHA
Arnika - program toxické látky a odpady
Ekozahrada pod věží, z.s.
Unie pro sport a zdraví
Veřejnost Liběchov
Miroslava Holmanová, Jiří Holman, Hana Holmanová, Pavel Holman
Iva Kuchařová
Jana Čížková
Marie Poděbradská
Milan Rygl
PhDr. Hana Beranová
RNDr. Luboš Beran, Ph.D.
Vypořádání jednotlivých vyjádření je provedeno v posudku.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků:
Kraje:

Středočeský kraj

Obce:

Obec Horní Počaply
Obec Bechlín
Obec Hněvice
Obec Dolní Beřkovice
Obec Cítov

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro
vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena
v souladu s § 9a odst. 3 zákona.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného
proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.
Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
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Příloha 1
(Vyjádření k dokumentaci)

Příloha 2
(Doplňující údaje pro zpracování posudku)

EZ, a. s.
Ing. Dávid Hajmán, editel strategie
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4

V Brn dne
0691-18

V c:

19. 3. 2018

Za ízení pro energetické využití odpadu v lokalit M lník - ZEVO M lník,
žádost o údaje nezbytné pro zpracování posudku

Dobrý den,
zpracovávám posudek dle § 9 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv
pro zám r
"Za ízení pro energetické využití odpadu v lokalit

na životní prost edí, v platném zn ní,

M lník - ZEVO M lník".

Ve smyslu § 9 odst. (6) uvedeného zákona žádám o poskytnutí údaj
o ov ení následující skute nosti:

nezbytných pro zpracování posudku. Jde

Tabulka . 6.15 rozptylové studie (p íloha . 3 dokumentace) uvádí emisi BaP ze ZEVO v úrovni 0,015 kg/rok. Naproti
tomu tabulka . 7.4 rozptylové studie uvádí emisi BaP ze ZEVO v úrovni 0,152 kg/rok.
Který z t chto údaj byl použit pro zpracování rozptylové studie?

V p ípad dopl ujících otázek k žádosti m , prosím, kontaktujte: 603 223 591, mynar@invek.cz

S díky a pozdravem

Ing. Petr Myná

Příloha 3
(Doklady)

