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Přehled použitých zkratek
BPEJ

w bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

w Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

w Český hydrometeorologický ústav

ČSN

w Česká státní norma

E

w hodnota roční emise znečišťující látky

EF

w emisní faktor

EIA

w Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS

w Krajská hygienická stanice

k.ú.

w katastrální území

LPF

w lesní půdní fond

M

w hmotnostní tok znečišťující látky

MZd ČR

w Ministerstvo zdravotnictví České republiky

MŽP ČR

w Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

w odpady kategorie nebezpečné

NV

w Nařízení vlády

O

w odpady kategorie ostatní

OI

w občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OPVI

w odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

OÚ

w obecní úřad

OVSS

w odbor výkonu státní správy

PD

w projektová dokumentace

PHO

w pásmo hygienické ochrany

ÚPD

w územně-plánovací dokumentace

ÚSES

w územní systém ekologické stability

VKP

w významný krajinný prvek

ZCHÚ

w zvláště chráněné území

ZPF

w zemědělský půdní fond

ŽP

w životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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 zákona č. 93/2004 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Dekontaminační plocha Brodce
v k.ú. Brodce nad Jizerou, okres Mladá Boleslav,
zpracovaná Ing. Miroslavem Kebrtem, osvědčení odborné způsobilosti: č.j. 14631/1651/OPVZP/94
vydané dne 14.2.1995.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěrů zjišťovacího řízení Ministerstvu životního prostředí, které je podle zákona příslušným
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí bylo provedeno na základě § 4, odst. 1 zákona s tím, že
navrhovaný záměr patří do kategorie I a povinnost posuzování je stanovena zákonem.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 zákona:
§

zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;

§

vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;

§

vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, osvědčení odborné způsobilosti č.j.
961/196/OPV/93 vydané dne 7.6.1994.
V rámci zpracování posudku byly upřesněny některé informace vztahující se jak k technickému
řešení záměru, tak k dotčenému území. Cílem bylo doplnění některých technických parametrů
zařízení a s tím souvisejících potenciálních dopadů na okolí, případně ověření vstupních
zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dále byly ověřeny informace související s hodnoceným záměrem a požadavky vyplývající
z obdržených vyjádření k dokumentaci.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
název záměru:

Dekontaminační plocha Brodce

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: I (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod: 10.1 – Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady nad 1000 tun/rok.
Kapacita zařízení: úložná kapacita zařízení je 3 000 m3 materiálu.

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

Středočeský

obec:

Brodce

katastrální území:

Brodce nad Jizerou

4. Obchodní firma oznamovatele
název:

ATE CR, a.s.

5. IČ oznamovatele
IČO:

2564 0160

6. Sídlo (adresa) oznamovatele
sídlo:

§
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
§
§
§
§

úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru, předcházející správním řízením ve smyslu
složkových zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení
a související opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru.
Projektová dokumentace pro jednotlivá správní řízení bude reagovat na závěry posudku, resp.
stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v Příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsahuje požadované části:
A.
Údaje o oznamovateli
B.
Údaje o záměru
C.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
D.
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
E.
Porovnání variant řešení záměru
F.
Závěr
G.
Shrnutí netechnického charakteru
H.
Přílohy
Dokumentace obsahuje 19 stran textu a 24 příloh osahujících závěry ze zjišťovacího řízení,
odpovědi na připomínky k oznámení, mapová a grafická dokumentace, technické a technologické
údaje, provozní a havarijní řád zařízení.
V závěru zjišťovacího řízení jsou pro zpracování dokumentace uvedeny následující požadavky:

„Záměr „Dekontaminační plocha Brodce“ naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie I, přílohy č. 1 k
citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem
bylo upřesnění informací, které je nutno uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) podle přílohy č. 4 citovaného zákona je nutno
zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
• Problematika nakládání s odpady – uvedení přehledu předpokládaných druhů odpadů
vznikajících jak v průběhu úpravy zařízení, tak při jeho trvalém provozu, uvedení jejich
katalogových čísel, názvů, kategorizace a způsobů nakládání v souladu s legislativní
úpravou této oblasti, a další.

§
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Monitoring sanačního procesu – podrobný popis provádění průběžného monitoringu
sanačního procesu na dekontaminační ploše, především provádění vstupní chemické
analýzy, kterou musí být monitorovány koncentrace škodlivin v přijímaných odpadech
(vstupní limity kontaminace odpadu). Upřesnění monitoringu emisí organických látek a
pachových látek při provozu zařízení.
Problematika ochrany ovzduší – uvedení kategorie zdroje znečišťování ovzduší pro dekont.
plochu na základě předpokládaných výsledků monitoringu emisí organických látek a
pachových látek, včetně technické specifikace.
Problematika ochrany vod.
Technické a technologické řešení záměru – upřesnění a bližší specifikace vlastního řešení a
zabezpečení ve všech oblastech včetně deklarace, zda zvolená technologie dekontaminace
nebezpečných odpadů byla schválena Státním zdravotním ústavem a MZ ČR.
Problematika rizik možných havárií a nestandardních stavů (úniky závadných látek do
povrchových a podzemních vod a horninového prostředí, případně ovzduší) včetně návrhu
na jejich předcházení a řešení při provozu dekontaminační plochy, s ohledem na druhy a
kvalitu znečištění odpadů.

Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny další požadavky na
doplnění a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).“
Vypořádání podmínek ze zjišťovacího řízení a připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních
doručených k oznámení je v dokumentaci provedeno v příloze II. Odpovědi na stanoviska a
připomínky k „Oznámení“. Jednotlivé připomínky ze všech vyjádření jsou vypořádány, žádná není
pominuta.
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že většina požadavků a podmínek
uvedených v závěru zjišťovacího řízení byla v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem
zpracována, případně je řešena v některé z příloh dokumentace.
Všechny podmínky, požadavky či připomínky jsou v dokumentaci komentovány s popisem řešení
či odkazem na příslušnou část dokumentace. Podmínky či požadavky jejichž řešení v dokumentaci
není považováno za uspokojivé jsou dále v posudku komentovány a v případě vhodnosti
zohledněny v návrhu stanoviska.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, konkrétně
požadavkům Přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Některé části dokumentace
jsou zpracovány v poměrně malém rozsahu, který lze s ohledem na charakter záměru
považovat za minimální (nikoli za běžný a standardní). Přesto lze dokumentaci jako celek
považovat za dostačující. Podrobnější hodnocení jednotlivých částí dokumentace je
obsahem následující kapitoly.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
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2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.

Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 8 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří
„Popis technického a technologického řešení záměru“. Zde je uveden základní popis a princip
dekontaminační technologie s popisem jednotlivých technologických fází. Dále je popsáno
nakládání s materiálem na ploše v průběhu procesu dekontaminace. Dokumentace uvádí potřebné
suroviny (materiály), které jsou nezbytné pro vlastní technologický proces.
Hodnocení: Základní údaje obsahují všechny informace požadované zákonem a jsou dostačují
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Bez připomínek.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr je umístěn na stávajících zastavěných a zpevněných plochách. Trvalý či dočasný zábor
zemědělského půdního fondu ani pozemků k plnění funkcí lesa není požadován.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí obecné informace o potřebě pitné či technologické vody. Pro technologické
účely bude využívána předčištěná vody ze sběrné jímky. Zásoba pitné vody bude součástí
služebního vozidla, v areálu nebude trvalé pracoviště.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Kromě vstupních surovin je uvedena potřeba elektrické energie, která bude kryta provozem
mobilního zařízení. Jiné energetické zdroje nejsou uvedeny.
Hodnocení: K manipulaci s odpadem bude v areálu potřeba nakladač, jehož provoz ani nároky
není v dokumentaci zohledněn. Vzhledem k četnosti manipulace však nejde o zásadní
nedostatek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je popsána dopravní infrastruktura území a dopravní napojení výrobního areálu.
Hodnocení: Dokumentace neuvádí intenzitu dopravy pro hodnocený záměr. Vzhledem k tomu,
že se jedná o cyklický provoz a doprava nebude mít trvalý charakter, není uvedený nedostatek
považován za zásadní.
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Údaje o výstupech
Ovzduší
Dokumentace hodnotí navržený záměr z hlediska znečišťování ovzduší. Dokumentace uvádí
kategorizaci zdroje znečišťování ovzduší a platný emisní limit vztahující se k danému zdroji.
Dále je popsán způsob ochrany ovzduší při provozování zdroje a návrh měření ke kontrole
platného emisního limitu. V případě jeho překročení bude půdní vzduchu odsáván a čištěn pomocí
filtru s aktivním uhlím.
Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, i když v poměrně stručné podobě. Není
podrobněji rozebrána problematika a specifika daného zdroje znečišťování ovzduší. Zařazení
do kategorie „velký zdroj znečišťování ovzduší“ není v dokumentaci doloženo ve vztahu k platné
právní úpravě (zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5 tun uhlovodíků).
Problematika pachových emisí a jejich sledování není v dokumentaci prakticky vůbec
komentována.
Doprava jako liniový zdroj znečišťování není v dokumentaci uvedena.
Potřebné informace budou doplňovány v následujících fázích přípravy záměru. Umístění,
stavba a provoz velkého zdroje znečišťování ovzduší podléhá povolením příslušného úřadu
státní správy v ochraně ovzduší, ve kterých budou podmínky provozování zdroje podrobně
definovány. Základní opatření včetně požadavků platných předpisů jsou zohledněna v návrhu
stanoviska.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o produkci odpadních vod a nakládání s nimi. Veškeré
technologické odpadní vody jsou soustředěny v bezodtoké nepropustné jímce. Tyto vody budou
čištěny a zpětně používány v technologickém procesu. Přebytek odpadních vod bude po vyčištění
vypouštěn do blízkého občasného toku (erozní rýhy), která je svedena do kanalizace a následně
ústí do řeky Jizery.
Splaškové odpadní vody nebudou v areálu produkovány.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Opatření týkající se prevence ochrany vod jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Odpady
Dokumentace uvádí základní informace o produkci a nakládání s odpady pro fázi provozu zařízení.
Dále je komentováno využití dekontaminovaných odpadů k rekultivaci území narušených těžbou a
podobnými průmyslovými aktivitami.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Uvedená kategorie O/N některých produkovaných odpadů je dle platné
legislativy pouze „N“. Přehled odpadů pro období provozu je nutné považovat za předběžný a
druhy odpadů, jejich množství a nakládání s nimi budou upřesňovány v dalších fázích přípravy
a provozu záměru.
Opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Ostatní
Dokumentace uvádí základní informace o zdrojích hluku, prašnosti a zápachu.
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Nejsledovanějším parametrem bude produkce pachových látek, která může být vyvolána
především manipulací s materiálem. Dokumentace uvádí opatření k omezení nežádoucího
působení zápachu.
Působení zdrojů hluku je hodnoceno jako nevýznamné.
Záměr nebude zdrojem vibrací či záření.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Opatření týkající se ochrany ovzduší před nežádoucím působením pachových látek jsou
zohledněna v návrhu stanoviska a budou dále konkretizována v povoleních příslušného
správního úřadu v ochraně ovzduší.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí základní popis všech podstatných charakteristik zájmového území.
Hodnocení: V žádné z popisovaných charakteristik nejsou identifikovány zvláště významné
nebo zásadní skutečnosti. Z popisu je zřejmé, že dotčené území není součástí žádného
chráněného území, ani se na toto území nevztahuje jiná zvláštní ochrana omezující stavební či
jiné aktivity.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území na základě standardních
klimatických údajů.
Kvalita ovzduší je komentována formou obecných informací o zájmovém území bez konkrétních
údajů o stávající kvalitě ovzduší, případně o vztahu k platným imisním limitům. Celkové znečištění
ovzduší je hodnoceno jako mírné.
Hodnocení: Informace o kvalitě ovzduší v lokalitě lze hodnotit jako nedostačující, zejména ve
vztahu k novému zdroji znečišťování ovzduší. Není známo stávající imisní pozadí v zájmovém
území v indikační látce (VOC), která je pro daný zdroj charakteristická.
Uvedený nedostatek bude řešen v rámci podkladů pro vydání souhlasu s umístěním a stavbou
zdroje znečišťování ovzduší. Tento požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska.
Povrchová a podzemní voda
Dokumentace uvádí základní hydrologickou charakteristiku území výstavby. Je uveden výskyt
povrchových i podzemních vod. Zmíněny jsou existující zdroje pitné vody na okraji obce, které
mohou být poznamenány bývalou zemědělskou činností.
Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace. Bez připomínek.
Půda
Vlastní plocha areálu je v současné době zastavěna budovami. Dokumentace stručně komentuje
kvalitu a znečištění půd v území.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí stručnou geologickou charakteristiku území.
Seismická aktivita v území nevyžaduje zvláštní opatření. V území nejsou registrována výhradní
ložiska nerostných surovin.
Hodnocení: Dokumentace uvádí základní informace; bez zásadních připomínek.
Ochrana přírody a krajiny
Dokumentace uvádí biogeografickou charakteristiku území. Výskyt fauny a flóry je zmíněn
v obecném základním popisu území.
V zájmovém území není navržena či registrována žádná lokalita soustavy NATURA 2000.
Hodnocení: V dokumentaci postrádáme uvedení vztahu lokality k územnímu systému
ekologické stability. Dále nejsou uvedeny významné krajinné prvky. Zcela chybí grafické
znázornění popisovaných skutečností. Vzhledem k umístění stavby nejsou uvedené nedostatky
zásadní.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace uvádí, že kvalita životního prostředí je příznivá, a celkově nedochází k překračování
únosné míry zatížení v jednotlivých složkách a faktorech.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit. Bez připomínek.

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Dokumentace uvádí vlivy na obyvatelstvo v obecné rovině s tím, že případné negativní důsledky
na obyvatelstvo blízké obce jsou vyloučeny. Za tímto účelem jsou navržena opatření spočívající
s omezení negativních vlivů (doprava, měření emisí).
Sociálně ekonomické vlivy jsou hodnoceny jako kladné s tím, že provozovatel bude využívat
pracovních sil a techniky dostupné v místě zařízení.
Hodnocení: Popis vlivů na obyvatelstvo je proveden obecnou formou bez uvedení konkrétních
parametrů potenciálních vlivů záměru na obyvatelstvo. Pro ověření závěrů dokumentace byl
zpracován znalecký posudek „Dekontaminační plocha Brodce – Hodnocení vlivů na veřejné
zdraví“, jehož autorem je MUDr. Bohumil Havel, soudní znalec a autorizovaná osoba
k hodnocení zdravotních rizik.
Podstatná část znaleckého posudku je uvedena v následující části textu (citace). V plném znění
je posudek uveden v příloze č. 1.
„II. Zdravotní rizika pro obyvatelstvo
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru existence
reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce prostředí, exponováni lidé.
V případě posuzovaného záměru dekontaminační plochy přichází teoreticky do úvahy expozice hluku a
imisím některých látek z ovzduší, kontaminace zdrojů pitné vody a epidemiologické riziko
mikroroganismů používaných k biodegradaci.
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Akustická situace zájmového území záměru sice není hodnocena hlukovou studií, avšak vzhledem
k situování plochy v ochranné pásmu dálnice a vedení obslužné dopravy mimo obec je zřejmé, že
zdravotně významný vliv nebo obtěžování hlukem v tomto případě nelze předpokládat.
Při dodržení provozních zásad technologie a schváleného složení mikrobiologického preparátu BIO-REM
III je též možné vyloučit epidemiologické riziko, neboť tento preparát obsahuje dle posouzení SZÚ z roku
2000 pouze netoxické a nepatogenní kmeny bakterií, které se v přírodě přirozeně vyskytují.
Podstatně složitější je posouzení rizika imisí z dekontaminační plochy. Sanace má být prováděna u
materiálů kontaminovaných ropnými látkami, aromatickými uhlovodíky (BTEX), polyaromatickými
uhlovodíky, popř. fenoly.
Jediným konkrétním údajem dokumentace týkajícím se ovlivnění ovzduší je platný emisní limit pro VOC
50 mg/m3. Těkavé organické látky (VOC- volatile organic compounds) však představují z hlediska
zdravotních účinků velmi nesourodou skupinu látek, kterou nelze sumárně popsat ani hodnotit. Dodržení
emisního limitu je možné považovat s přihlédnutím k rozptylu a vzdálenosti od obytné zástavby obce za
dostatečnou ochranu před akutními účinky těkavých organických látek, zahrnující většinou dráždivý
účinek na sliznice, případně i přechodné ovlivnění funkce centrálního nervového systému.
Při dlouhodobé chronické expozici nízkým koncentracím jsou nejzávažnější možnou složkou emisí
benzen a benzo(a)pyren s prokázaným karcinogenním účinkem. V případě málo těkavého benzo(a)pyrenu
převážně absorbovaného na pevné částice jsou podstatná opatření ke snížení sekundární prašnosti.
Dlouhodobá průměrná koncentrace benzenu v ovzduší, kterou lze na základě jednotky karcinogenního
rizika stanovené WHO považovat za akceptovatelnou z hlediska celoživotního karcinogenního rizika, je
0,17 µg/m3, jedná se tedy o koncentrace o 5 řádů nižší, nežli uvedený souhrnný emisní limit pro VOC.
Kvalita ovzduší v zájmovém území záměru v dokumentaci není hodnocena. Lze ale předpokládat, že
imisní pozadí v zájmovém území bude již nyní ovlivněno emisemi VOC z dopravy po blízké dálnici.
Z těchto důvodů by odsávání a čištění půdního vzduchu přes filtr s aktivním uhlím v případě emisí
benzenu nemělo být vázáno pouze na prokázané překročení emisního limitu nebo pachové závady, ale
mělo by být stabilním opatřením. Případně je možné zvážit překrytí materiálu fólií.
Možnost kontaminace zdrojů pitné vody splachy a výluhy z dekontaminační plochy je za běžného
provozu a dodržování provozního možné vyloučit v případě prověření nepropustnosti plochy a jímky. Pro
případ havarijních stavů, které nelze nikdy zcela vyloučit, by však situování dekontaminační plochy
vzhledem ke zdrojům pitné vody mělo být posouzeno hydrogeologem.
III. Jiné vlivy na veřejné zdraví
Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., je obecně
třeba kromě možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo daných ovlivněním a kontaminací jednotlivých
složek prostředí zahrnout i vlivy sociálně ekonomických a jiných faktorů, zprostředkovaně působících na
zdraví obyvatel.
V daném případě je zřejmé, že z tohoto pohledu se nejedná o problémovou akci, neboť jde o využití
stávajícího objektu situovaného mimo obec, od které je areál střediska bývalého ZD oddělen dálnicí.
Ke střetu zájmů by zde snad mohlo dojít v případě kolize s jinými záměry využití areálu střediska, což by
vzhledem k dočasnosti provozu dekontaminační plochy neměl být zásadní problém. Není tedy důvod
k očekávání, že by realizace záměru měla mít významnější nepříznivé dopady na obyvatelstvo z hlediska
nepřímých socioekonomických a jiných vlivů.
IV. Analýza nejistot:
Každé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně spojeno s nejistotami, které jsou dány použitými
vstupními daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou
z neopominutelných součástí tohoto hodnocení i popis a analýza nejistot, kterých si je zpracovatel
vědom a ke kterým by se mělo přihlédnout v další etapě rozhodování.
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V daném případě hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví, spojených se záměrem zřízení
dekontaminační plochy vyplývají nejistoty především z neznalosti konkrétních dat o dekontaminovaném
materiálu a jeho složení a tím i absenci konkrétních údajů o možné expozici obyvatel zájmového území.
Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:
1. Neznalost konkrétní úrovně imisní expozice v přilehlé východní části obce Brodce. V území již dnes
zatíženém emisemi z dopravy nemusí být další emise z dekontaminační plochy zcela bezvýznamné a
to především u benzenu s prokázaným karcinogenním účinkem. Nebylo tedy možné posoudit míru
zdravotních rizik z kontaminace ovzduší. Proto je v závěru navrženo preventivní opatření
(kontinuální odsávání a čištění půdního vzduchu v případě emisí obsahujících benzen).
2. Součástí dokumentace nejsou doklady o nepropustnosti stávající plochy silážního žlabu ani
hydrogeologické posouzení daného území z hlediska rizika kontaminace okolních zdrojů pitné vody.
Nebylo tedy možné posoudit reálnost a závažnost zdravotních rizik při ovlivnění kvality pitné. Za
běžného provozu při dodržování provozního řádu při prokázání nepropustnosti plochy a jímky tato
rizika nehrozí, bylo by však vhodné hydrogeologické posouzení závažnosti situace, která může
vzniknout za havarijních stavů.
3. Neznalosti bližších údajů o exponovaném území a populaci obce Brodce (věkové složení, citlivé
podskupiny populace, doba trávená v místě bydliště, rekreační a jiné aktivity probíhající
v zájmovém území apod.). Vychází se zde z předpokladu, že se místní podmínky v přilehlé části obce
nevymykají běžné situaci.
4. Neznalost místních podmínek a historie území z hlediska socioekonomických a jiných vlivů a vztahů
obyvatel k posuzovanému záměru včetně zkušeností s provozováním dekontaminační plochy
v minulém období.
5. Do hodnocení vlivů na veřejné zdraví nejsou zahrnuta případná zdravotní rizika v důsledku
nevhodného použití sanovaného materiálu.
V. Závěr:
Z provedeného hodnocení vlivů záměru „Dekontaminanční plocha Brodce“ na veřejné zdraví vyplývají
tyto hlavní závěry:
1. Z možných zdravotních rizik posuzovaného záměru pro obyvatele dotčené obce Brodce přichází
teoreticky do úvahy expozice imisím z dekontaminovaného materiálu a kontaminace zdrojů pitné
vody splachy a výluhy.
2. Zmíněné riziko imisí nelze z obecných podkladů dokumentace posoudit, proto je jako preventivní
opatření pro případ emisí benzenu doporučeno provádění odsávání a čištění půdního vzduchu
z dekontaminovaného materiálu přes filtr s aktivním uhlím jako stabilní součást technologie.
3. K vyloučení reálné možnosti nepříznivého ovlivnění jakosti pitné vody v okolních zdrojích při
havarijních situacích (únik kontaminovaných vod mimo zabezpečené plochy) by měl být zpracován
hydrogeologický posudek.
4. Pro bezproblémový a bezrizikový provoz dekontaminanční plochy bude zásadní zpracování a
dodržování provozních zásad a konkrétních projektů biodegradace pro konkrétní kontaminovaný
materiál.“ (konec citace).
Na základě citovaného znaleckého posudku byly navrženy podmínky realizace záměru, které
jsou zahrnuty v návrhu stanoviska.
Pro upřesnění je nutno konstatovat, že benzen jako látka s prokázaným karcinogenním
účinkem by neměl být v dekontaminovaném materiálu obsažen. Nelze však vyloučit přirozené či
zbytkové obsahy této látky v navážených materiálech. Tyto případy řeší opatření v návrhu
stanoviska.
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Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší jako minimální. Vychází při tom z rozlohy a kapacity
zařízení, a zkušeností s tomto formou dekontaminace z předchozích realizací.
V textu jsou dále uvedeny základní údaje o zdroji znečišťování ovzduší.
Místní klimatické podmínky nebudou realizací záměru ovlivněny.
Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší a klima je proveden obecnou formou velmi stručně bez
uvedení konkrétních údajů o možných vlivech na kvalitu ovzduší.
V dokumentaci postrádáme výpočtové hodnocení imisních charakteristik v okolí zdroje pro
základní sledované znečišťující látky (VOC, případně benzen) s možností srovnání s platnými
imisními limity.
Povinnost zpracování rozptylové studie ve fázi hodnocení vlivů na životní prostředí není právně
zakotvena. Rozptylová studie bude však jedním z podkladů pro povolení umístění a výstavby
zdroje znečišťování ovzduší, jak vyplývá z platné legislativy v ochraně ovzduší, a takto je
zahrnuta do návrhu stanoviska. Součástí vydaných povolení budou i podrobné podmínky
ochrany ovzduší pro provoz hodnoceného zdroje znečišťování ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy jako zanedbatelné. Postižitelné mohou být vlivy související
dopravy, které však nemá trvalý charakter.
Prašnost bude eliminována vlhčením materiálu. Jiné vlivy (jako vibrace, záření apod.) nepřicházejí
u záměru v úvahu.
Vliv vibrací a záření je v dokumentaci vyloučen.
Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden obecným popisným způsobem odpovídajícímu
očekávaným důsledkům a významu stavby; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních
připomínek.
S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat
za přijatelný a dostačující.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vliv na odvodnění oblasti – není očekáván.
Změny hydrologických charakteristik - není očekáván žádný vliv na podzemní ani povrchové
vody.
Vliv na jakost povrchových vod – není očekáván žádný negativní vliv.
Vliv na vodní zdroje a hladinu podzemním vody – není očekáván žádný negativní vliv.
Vliv na jakost podzemní vody – je hodnocen jako prakticky nulový s odvoláním na technické
řešení záměru.
Vlivy v období přípravy a výstavby jsou hodnoceny jako nevýznamné.
Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako nulové či
bezpředmětné, přestože záměr uvažuje s vypouštěním technologických odpadních vod ze
záchytné jímky do blízké erozní rýhy. Vypouštění vody přichází v úvahu pouze v případě
přebytku vody (část bude využívána v procesu na vlhčení materiálu) a po čištění těchto vod.
Výstupní hodnoty ukazatelů znečištění budou odpovídat limitním hodnotám pro povrchové
vody.
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Ostatní charakteristiky jsou hodnoceny standardním způsobem a s uvedenými závěry lze
souhlasit bez zásadních připomínek.
Použitý způsob hodnocení lze s ohledem na způsob nakládání s odpadními vodami považovat
za nedostatečný, nicméně potřebné informace nejsou pro tuto etapu přípravy stavby limitní a
budou doplněny v dalších fázích přípravy záměru.
Podmínky pro nakládání s odpadními vodami budou stanoveny v rámci vodoprávního řízení,
které bude v souladu s platnou legislativou vedeno v následující fázi přípravy záměru.
Požadavek na stanovení podrobných podmínek nakládání s odpadními vodami je zohledněn
v návrhu stanoviska.
Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí vlivy na půdu jako minimální. Zábor ZPF není požadován.
Stabilita půdy nebude narušena a erozní vlivy nejsou předpokládány. Rovněž znečištění půd
způsobené realizací záměru není očekáváno.
Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné
informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace hodnotí vlivy na horninové prostředí jako nevýznamné. Žádné přírodní zdroje
nebudou ovlivněny. Zdroje pitné vody vzdálené od území záměru cca 600 m nebudou provozem
ovlivněny.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu nejsou očekávány; areál bude oplocen. Vlivy na flóru a ekosystémy jsou hodnoceny
jako zanedbatelné.
Zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 2000 se v území nevyskytují.
Vlivy na prvky ÚSES a VKP nejsou identifikovány.
Hodnocení: Popis vlivů na biotu a ekosystémy je proveden standardní formou. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na krajinu
Vlivy na charakter a využití krajiny jsou považovány za zanedbatelné. K narušení krajinného rázu
nedojde.
Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní popisnou formou. Způsob hodnocení
lze s ohledem na charakter záměru považovat za vyhovující.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace hodnotí vlivy na budovy a kulturní památky jako nulové.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze
s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace konstatuje, že vlivy s podstatným nebo zásadním negativním vlivem přesahujícím
platné nebo doporučené limity nejsou u hodnoceného záměru identifikovány. Všechny vlivy jsou
hodnoceny jako malé a lokální. Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
Hodnocení: S uvedenou charakteristikou lze souhlasit za podmínky dodržování podmínek
stanovených k vyloučení či minimalizaci negativních důsledků provozu zařízení na jednotlivé
složky životního prostředí.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí rozbor možných havarijních situací. Jako nejzávažnější rizika jsou
identifikována:
§
§

přeprava kontaminovaného materiálu s možností havárie vozidla
rozplavení materiálu na dekontaminační ploše v případě extrémních dešťových srážek.

Z uvedených závěrů vyplývá, že rizika havarijních stavů musí být eliminována řadou technických a
organizačních opatření, která budou specifikována v dalších etapách přípravy záměru.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze považovat za dostačující, záměr nevyžaduje jiné specifické hodnocení
možných havarijních stavů.
Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autora dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Pro omezení negativních důsledků jsou v dokumentaci navržena opatření, jejichž cílem je
snížit specifikované negativní vlivy na co nejmenší míru. Tato opatření jsou v posudku
komentována a jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny velmi stručně, často na hranici přijatelnosti.
V oblasti vlivů na veřejné zdraví byl za účelem ověření správnosti dokumentace zpracován
znalecký posudek, jehož závěry jsou v posudku citovány a zohledněny v návrhu stanoviska.
V ostatních dotčených složkách budou podrobné podmínky provozu stanoveny v rámci
navazujících správních řízení.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
přes stručnost souhrnně považovat za správné a v zásadě za dostačující. Dílčí nedostatky,
které jsou komentovány v posudku, nejsou z hlediska možných vlivů zásadní a nemají vliv
na formulované závěry dokumentace.
Za nedostačující lze hodnotit grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných
informací o současném stavu zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze s výhradami komentovanými v
posudku v zásadě považovat za vhodné a dostačující. V dokumentaci nebyla využita žádná
speciální metodika, která by vyžadovala odbornější posouzení nebo výklad.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla zpracována a hodnocena jedna aktivní
varianta realizace záměru. Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě
bezpředmětné.
Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
poměrně stručnou formou. Z hlediska lokalizace (umístění) a z hlediska technického
(technologického) řešení vychází hodnocení jedné varianty ze záměru investora a nelze tento
fakt považovat za nedostatek.
Cílem procesu EIA není v tomto případě vybrat nejvhodnější variantu z hlediska vlivů na životní
prostředí, ale posoudit význam očekávaných vlivů na životní prostředí, a v případě přijatelnosti
těchto vlivů stanovit podmínky, za kterých lze vydat souhlasné stanovisko z hlediska vlivů na
životní prostředí.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.
Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru technologie
dekontaminace materiálů s obsahem nebezpečných organických látek, ze zkušeností s provozem
obdobného zařízení, a z technických a technologických možností daných charakterem tohoto
provozu.
Prioritami musí být kromě zajištění kvality technologického procesu dekontaminace rovněž
bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že potřeby provozu i navržené technické řešení jsou v zásadě v
souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na parametry zařízení, které
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
•

emise látek znečišťujících ovzduší

•

vodohospodářské zabezpečení provozu, včetně předcházení a řešení havarijních situací

•

nakládání s technologickými odpadními vodami

•

nakládání s dekontaminovaným materiálem.

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních
norem. Je však nutno zdůraznit, že součástí technického řešení je i dodržování provozních
předpisů a organizační kázně. Tyto lidské faktory mohou do značné míry ovlivnit výsledné dopady
celého provozu na jednotlivé složky životního prostředí. Proto je důležité věnovat pozornost nejen
vlastnímu technickému řešení, ale současně i vzdělávání pracovníků daného provozu s ohledem
na platné právní normy v ochraně životního prostředí a důsledky jejich nedodržování.
V zásadě lze konstatovat, že technické řešení záměru splňuje nároky kladené na tento typ provozu
platnou legislativou, přičemž některé z parametrů budou upřesněny v dalších fázích přípravy a
realizace stavby. Tyto požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem
navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
S ohledem na výše uvedené bude důležitá fáze zkušebního provozu, ve které musí být prokázáno
splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů z hlediska ovlivnění životního prostředí a
zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření vůči případným rizikům a
havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace nastiňuje základní návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez
výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru, rozboru možných vlivů na životní
prostředí, a je rozdělen na jednotlivé složky a faktory životního prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v dokumentaci) je nutno považovat za základ souboru opatření
z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a kompenzace možných důsledků realizace
hodnoceného záměru.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je do
návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou přeformulována tak, aby odpovídala účelu
stanoviska a jejich splnění bylo jednoznačně kontrolovatelné, případně byla provedena jejich
formální úprava (úprava formulace, začlenění do následujících etap).
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět jejich
podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Některá opatření byla z hlediska věcných požadavků upřesněna. K uvedenému základnímu
souboru jsou v návrhu stanoviska připojena opatření vyplývající z projednání dokumentace, která
svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení negativních vlivů záměru na
životní prostředí.
Dále jsou doplněna některá deklarativní opatření, jejichž plnění sice vyplývá z platné legislativy,
nicméně zpracovatel posudku považoval za vhodné je uvést v souboru doporučených podmínek.
Tato opatření mají spíše doplňující funkci ve vztahu k veřejnosti, současně však upozorňují na
neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících fázích přípravy a realizace záměru.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření,
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze posudku v plném znění.
Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci i vyjádření doručená k oznámení. Jako první je
vždy uvedeno vyjádření k dokumentaci, vyjádření k oznámení je komentováno pouze
k připomínkám, na které dokumentace nereagovala, a které jsou v době zpracování posudku stále
aktuální.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
1.1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 3313-217/04/MB ze dne 17.9.2004
Ve vyjádření je uvedeno, že předložený materiál vyhovuje hygienickým požadavkům a orgán
ochrany s navrženým postupem souhlasí.
Bez dalšího komentáře.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn: 2250-216/04/MB ze dne 15.6.2004
Ve vyjádření je uvedeno, že předložený materiál vyhovuje hygienickým požadavkům a orgán
ochrany s navrženým postupem souhlasí. Další posuzování záměru není požadováno.
Bez dalšího komentáře.
1.2. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 13412-111330/04/OŽP-Ve ze dne 4.10.2004
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF)
Ve vyjádření je uvedeno, že dotčené parcely jsou vedeny jako „plochy ostatní“ se
zastavěnými plochami a k záměru nejsou námitky.
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší)
Je uvedeno, že s realizací záměru se souhlasí za podmínek:
- Nebudou zde používány/skladovány materiály obsahující těkavé
organické látky jako chlorovaná rozpouštědla, látky obsahující
těkavé
organické
sloučeniny
klasifikované
jako
karcinogeny,
mutageny nebo jedy, apod.
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- Dle přiložených odpovědí na připomínky ostatních organizací
bude
provedeno
odsávání
půdního
vzduchu
pokud
bude
3
překročen emisní limit 50 mg/m VOC. V přiloženém provozním
řádu bude uvedena četnost měření.

S uvedenými podmínkami se zpracovatel posudku ztotožňuje a jsou zohledněny v návrhu
stanoviska.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů
Je uvedeno, že záměr není v rozporu s Krajskou koncepcí odpadového hospodářství. Dále
jsou uvedeny připomínky:
1. V předloženém materiálu je chybně uvedena kategorie odpadů. U
vstupujících
odpadů
se
jedná
dle
katalogových
čísel
(viz
Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.,) o odpady kategorie N
(nebezpečné) nikoli O/N. Rovněž vystupující nebezpečné odpady
absorpční činidla (kat.č. 150202) a kaly z čištění odpadních vod
kat.č. 050109 jsou odpadem kategorie N, nikoli O/N. Tuto
skutečnost je nezbytné zohlednit i v provozním řádu.

Uvedená připomínka je zcela oprávněná a bude zohledněna v navazujících dokumentech
k záměru, včetně provozního řádu zařízení.
2. Upozorňujeme na skutečnost, že odpady po dekontaminaci lze
využít k rekultivačním pracím pouze za podmínek stanovených v
§ 12 Vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady

Tato skutečnost bude respektována v rámci provozu zařízení při nakládání s dekontaminovanými
odpady a je zohledněna v návrhu stanoviska.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn.: 9163-75150/04/OŽP-Ve ze dne 2.7.2004
Připomínky a požadavky uvedené v tomto vyjádření jsou vypořádány v dokumentaci. Další rozbor
není tedy potřebný.
1.3. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: EIA-21230/04 ze dne 29.9.2004
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Ve vyjádření je uvedeno, že pokud budou dodrženy zásady uvedené na stranách 16 – 18
dokumentace, nemá k záměru ani k dokumentaci připomínky.
Z hlediska zákona č. 114/2001 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Je uvedeno, že s předloženým záměrem souhlasí; žádné připomínky nejsou formulovány.
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Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů
Je uvedeno, že s předloženým záměrem souhlasí; žádné připomínky nejsou formulovány.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: EIA-15517/04 ze dne 16.7.2004
Ve vyjádření nejsou uvedeny žádné zásadní připomínky. Další rozbor není potřebný.
1.4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 1/HI/12802/04/Ber ze dne 7.11.2004
Vyjádření je členěno podle příslušných oddělení:
Oddělení ochrany ovzduší
Je uvedeno, že k dokumentaci nejsou žádné připomínky.
Oddělení odpadového hospodářství
Je uvedeno, že k dokumentaci nejsou žádné připomínky.
Oddělení ochrany přírody
Je uvedeno, že k dokumentaci nejsou žádné připomínky.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn.: 1/HI/9146/04/Ber ze dne 20.7.2004
Připomínky a požadavky uvedené v tomto vyjádření, které byly formulovány zejména k oblasti
ochrany ovzduší, jsou dostačujícím způsobem vypořádány v dokumentaci. Závěrem je
požadováno zpracování dokumentace dle zákona, což bylo v závěrech ze zjišťovacího řízení
respektováno. Další rozbor nepovažujeme tedy za nezbytný.
1.5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 10/OV/5335/04/L ze dne 7.10.2004
Oddělení ochrany vod
Ve vyjádření jsou uvedeny následující připomínky:
- veškeré plochy, na kterých bude
látkami musí být nepropustné

manipulováno

se

závadnými

- nádrže, které budou sloužit pro
odpadních vod, včetně záchytné
těsnost proti průsakům do podloží

odvodňování kalů a čištění
jímky musí mít zajištěnu

- skladovací
plocha
kontaminovaného
materiálu
musí
být
zabezpečena proti vymývání kontaminantů na nezabezpečené
plochy v okolí
- vypouštěné přečištěné vody ze sběrné jímky musí být povoleno
vodoprávním orgánem
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- havarijní plány musí být schváleny příslušným vodoprávním
úřadem,
doklady
o
zkouškách
těsnosti
jímky
a
výsledky
laboratorních rozborů odpadní vody musí být vždy k dispozici
kontrolním orgánům.

Uvedené požadavky jsou dle zpracovatele posudku zcela oprávněné a jsou zohledněny v návrhu
stanoviska.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn.: 10/OV/3358/04/L ze dne 22.6.2004
Připomínky a požadavky uvedené v tomto vyjádření k ochraně vod jsou dostačujícím způsobem
vypořádány v dokumentaci. Závěrem není požadováno další posuzování dle zákona. Další rozbor
nepovažujeme tedy za nezbytný.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
2.1. Středočeský kraj
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 3838/2004/SHT ze dne 5.10.2004
Ve vyjádření je uvedeno:
1. Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Dekontaminační plocha
Brodce“, v k.ú. Brodce, a pro další posuzování požaduje doplnit
dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb., a
v dokumentaci se zaměřit na následující aspekty: evidence a uložení
odpadů, odvod povrchových vod, zápach.

Uvedené požadavky budou řešeny v navazujících fázích přípravy záměru a částečně jsou
zohledněny v návrhu stanoviska.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření č.j.: 2743/2004/SHT ze dne 15.7.2004
Ve vyjádření je konstatováno, že ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Ve vyjádření nejsou žádné připomínky; bez komentáře.
2.2. Obec Brodce
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 360/04 ze dne 8.10.2004
Ve vyjádření jsou uvedeny následující připomínky:
1. Obec Brodce požaduje, aby nepropustnost a stav vlastní plochy i
plochy odtokových koryt sloužících k zachycení a odvedení dešťových
srážek a případných výluhů byla doložena odborným posudkem
znalce autorizovaného v oboru stavebním.

Zpracovatel posudku se s uvedeným požadavkem ztotožňuje a je zohledněn v návrhu stanoviska.
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2. Obec Brodce požaduje, aby nepropustnost a stav záchytné jímky a
dále
byla
doložena
odborným
posudkem
znalce
autorizovaného
v oboru vodního inženýrství.

Zpracovatel posudku se s uvedeným požadavkem ztotožňuje a je zohledněn v návrhu stanoviska.
3. Obec Brodce požaduje, aby byl zpracován hydrogeologický posudek
s důrazem na možné ohrožení spodních vod v případě úniku
nebezpečných látek z dekontaminační plochy do okolního terénu.

Požadavek na hydrogeologické posouzení možných rizik provozu se vztahuje prakticky výlučně na
havarijní stavy. Přestože riziko úniku nebezpečných látek mimo zabezpečené plochy je poměrně
nízké, je tento požadavek podpořen i v rámci hodnocení zdravotních rizik. Uvedený požadavek je
v návrhu stanoviska zohledněn tak, aby hydrogeologické posouzení havarijních rizik s návrhem
preventivních i následných opatření bylo zpracováno a projednáno před kolaudačním řízením.
4. Obec Brodce požaduje, aby ve zpracovávaném posouzení vlivu stavby
na životní prostředí byl jednoznačně stanoveno, zda postup popsaný
na str. 3 dokumentace (odst. „Provzdušňování zeminy“, kde je
uvedeno, že v případě překročení emisních limitů a zápachů bude
čištěn a odsáván půdní vzduch …) je či není v rozporu se zákonem.
Ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí ze dne 2.7.2004, přiloženého k dokumentaci je vysloven
názor že „technologie musí být navržena a provozována tak, aby
nedošlo k překročení emisních limitů znečišťujících látek“, a proto je
„tento postup z hlediska zákona nepřístupný“.

Ve vyjádření KÚ Středočeského kraje k dokumentaci, č.j. 13412-111330/04/OŽP-Ve, ze dne
4.10.2004 je uvedeno (citace):
„S realizací akce – výstavba dekontaminační ve starém areálu ZD Libichov – bývalý betonový žlab
souhlasíme za těchto podmínek:
-

Nebudou zde používány (skladovány materiály obsahující těkavé organické látky jako
chlorované rozpouštědla, látky obsahující těkavé organické sloučeniny klasifikované jako
karcinogeny, mutageny nebo jedy, apod.

-

Dle přiložených odpovědí na připomínky ostatních organizací bude provedeno odsávání půdního
vzduchu pokud bude překročen emisní limit 50 mg/m3 VOC. V přiloženém provozním řádu je
uvedena četnost měření.

Vzhledem k vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a uvedených informací zpracovatel posudku
uvažuje o vyšší zátěži zápachem pouze při manipulaci s materiálem. Monitoring je navržen 1x týdně,
pokud bude docházet k opakovanému obtěžování zápachem, bude půdní vzduch odsáván ventilátorem a
čištěn na filtru s aktivním uhlím.“
Z uvedeného vyjádření vyplývá, že navržený záměr je v souladu s platnou legislativou.
Zpracovatel posudku konzultoval uvedenou problematiku rovněž na MŽP, odbor ochrany ovzduší,
a ČIŽP, oblastní inspektorát v Praze. Z konzultací vyplynulo, že jak zařazení zdroje, tak navržený
způsob měření jsou v souladu s platnou legislativou.
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Problematika měření emise látek znečišťujících ovzduší a prokazování splnění emisních limitů je
v daném případě poměrně složitá otázka, protože zdroj znečišťování ovzduší nedisponuje
jednoznačně definovaným výpustním místem tzv. odpadních plynů do ovzduší. Proto musí být
měření prováděno a vyhodnocováno odlišným způsobem, než je u např. spalovacích či
technologických zdrojů.
Z hlediska preventivní bezpečnosti by měření mělo být provedeno ihned po navezení materiálu na
plochu a aplikaci biologických preparátů a podpůrných činidel (živiny). Po tomto vstupním
vyhodnocení bude konstatováno, zda je nutné vzduch z materiálu odsávat a čistit na připojeném
filtračním zařízení, nebo zda lze plochu provozovat bez nuceného odsávání.
Odsávání půdního vzduchu z materiálu a vypouštění odpadních plynů do volného ovzduší (ať jsou
čištěny či nikoli) nemůže být považováno za simulaci běžného provozního stavu, při kterém
probíhá dekontaminace bez tohoto odsávání.
Vzhledem k tomu, že odsáváním dochází ke zvýšenému uvolňování znečišťujících látek
z materiálu, než je tomu při běžném stavu, kdy na materiál působí pouze difuzní procesy zajišťující
provzdušňování a tím i dodávání kyslíku do probíhajících biochemických procesů, je třeba měření
emisních hmotnostních koncentrací provádět bez odsávání půdního vzduchu pro tzv. volnou emisi
znečišťujících látek.
V rámci následujících správních řízení budou vydána povolení ve smyslu § 17 zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, k umístění a stavby zdroje znečišťování ovzduší, a k uvedení zdroje do
zkušebního a trvalého provozu. Pro vydání těchto povolení bude zpracována rozptylová studie a
odborný posudek ve smyslu odst. 5 a 6, § 17 zákona. V rámci uvedených povolení bude i
schválena metodika měření emisních koncentrací a prokazování splnění emisního limitu. Budou
definovány podmínky měření emise znečišťujících látek a vyhodnocení emisních limitů. Tyto
požadavky, přestože vyplývají ze zákona, jsou zohledněny v návrhu stanoviska.
5. Dle prohlášení zástupců firmy ATE bude na dekontaminační ploše
uložen materiál složený převážně ze zeminy a podobných materiálů,
zastoupení odpadů stavebního – beton apod. – by nemělo překročit
10 % celkového množství materiálu uloženého na ploše.
Obec
Brodce
požaduje,
aby
v případném
povolení
provozu
dekontaminační
plochy
bylo
maximální
zastoupení
stavebního
odpadu do 10 % z celkového materiálu uloženého na ploše, bylo toto
stanoveno jako jedna základních závazných podmínek a aby uvedená
maximální mez byla zakotvena do provozního řádu dekontaminační
plochy.

Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska a bude respektován v navazujících
správních řízeních. To znamená, že by měl být uveden i ve schváleném provozním řádu zařízení.
Dohled nad splněním těchto podmínek je v režii dotčených správních úřadů i obce, která bude
účastníkem správních řízení ve smyslu stavebního zákona.
6. Obec
Brodce
doporučuje,
aby
do
povolovacích
a
provozních
dokumentů byl jednoznačně stanoven systém a četnost monitorování
jednak celkového stavu plochy, jednak systém a četnost odebírání
vzorků materiálu na ploše uložených i vody zachycené v jímce.
Obec Brodce i nadále navrhuje a požaduje, aby se v dalším průběhu
jednání uskutečnilo místní šetření přímo na místě uvažovaného
záměru, kdy by bylo možné, aby posuzovatelé a další zainteresovaní
mohli stav a situaci objektivně zhodnotit.
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V rámci zpracovávaných a schvalovaných dokumentů (provozní řád, havarijní řád) budou
požadavky monitorování celého zařízení definovány. Kromě standardních provozních
(technologických) parametrů (fyzikální, chemické a biologické) vlastního materiálu budou
definovány i podmínky monitorování výstupů, kterými jsou:
-

odpadní plyny (emise znečišťujících látek)

-

odpadní vody (ukazatele znečištění odpadních vod)

-

odpady, včetně dekontaminovaného materiálu (obsahy sledovaných látek).

Bude stanoven rozsah i četnost prováděných měření. Tento návrh bude projednán s příslušnými
správními úřady a schválen před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
V tomto smyslu je připomínka zohledněna v návrhu stanoviska.
Místní šetření za účasti zástupců obce, oznamovatele, MŽP a zpracovatele posudku bylo
provedeno dne 19.1.2005. Byla provedena obhlídka místa dekontaminační plochy a byly
diskutovány nejzávažnější připomínky a požadavky ze strany obce Brodce a jejích obyvatel.
Oprávněné požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska, jak bylo při místním šetření
dohodnuto.
Vyjádření k oznámení
Vyjádření zn.: 278/04 ze dne 30.6.2004
Ve vyjádření je uvedeno, že obec se záměrem nesouhlasí a jsou dále formulovány námitky,
připomínky a doporučení.
Většina připomínek a požadavků formulovaných ve vyjádření v rámci zjišťovacího řízení byla
komentována či zohledněna v dokumentaci, ostatní požadavky jsou zahrnuty ve vyjádření
k dokumentaci. Relevantní požadavky a připomínky jsou zohledněny v návrhu stanoviska. Další
rozbor proto nepovažuji za nezbytný.

3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu zjišťovacího řízení ani zveřejnění dokumentace nebylo doručeno žádné vyjádření
veřejnosti k posuzovanému záměru.
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CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Dekontaminační plocha Brodce
v k.ú. Brodce nad Jizerou
zpracovaná RNDr. Miroslavem Kebrtem.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
v rozsahu přílohy č. 5 zákona.
Na základě předložené dokumentace, závěrů ze zjišťovacího řízení, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, na základě prohlídky
zájmového území, doplňujících informací ze strany oznamovatele a zpracovatele dokumentace, a
ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr je
z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Výstavbou a provozem dekontaminační plochy nebude při respektování doporučených opatření
významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi vlivy, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následující přípravě, realizaci a provozu
záměru, patří u hodnoceného záměru:
-

vlivy na kvalitu ovzduší

-

vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod

-

vlivy z nakládání s dekontaminovaným materiálem.

Vlivy v uvedených složkách a charakteristikách jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru
stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a provozu záměru jsou v návrhu stanoviska formulovány
podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci zpracování posudku.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne ……. 2005
Č.j.: …………

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
název záměru:

Dekontaminační plocha Brodce

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: I (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod: 10.1 – Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou nad 1000 t/rok.
Betonový žlab o celkové ploše 1 436 m2 a úložné kapacitě 3 000 m3 materiálu.
Navržená kapacita zařízení činí 5 400 tun odpadů ročně.

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

Středočeský

obec:

Brodce

katastrální území:

Brodce nad Jizerou

4. Obchodní firma oznamovatele
název:

ATE CE, a.s.

5. IČ oznamovatele
IČO:
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6. Sídlo (adresa) oznamovatele
sídlo:

Záběhlický zámek, Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Oznámení
zpracovatel:

RNDr. Miroslav Kebrt, Oldřichova 43, 128 00 Praha 2

datum předložení:

25.5.2004

2. Dokumentace
zpracovatel:

RNDr. Miroslav Kebrt, Oldřichova 43, 128 00 Praha 2
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 14631/1651/OPVŽP/94, vydáno dne
14.2.1995

datum předložení:

2.9.2004

3. Posudek
zpracovatel:

Ing. Alexandr Mertl, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 961/196/OPV/93, vydáno dne
7.6.1994

datum předložení:

14.3.2005

4. Veřejné projednání
místo:

bude doplněno po veřejném projednání

datum konání:

bude doplněno po veřejném projednání

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení k posuzovanému záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 25.5.2004.
Dopisem MŽP, OPVI, č.j. 3322/OPVI/04 ze dne 3.6.2004 bylo zajištění procesu posuzování
vlivů na životní prostředí převedeno na Odbor výkonu státní správy I.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 11.6.2004.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 20.7.2004 pod č.j.: 500/1272/503 10/04 s následujícím
závěrem (citace):

„Záměr „Dekontaminační plocha Brodce“ naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie I, přílohy č. 1 k
citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem
bylo upřesnění informací, které je nutno uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) podle přílohy č. 4 citovaného zákona je nutno
zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

Problematika nakládání s odpady – uvedení přehledu předpokládaných druhů odpadů
vznikajících jak v průběhu úpravy zařízení, tak při jeho trvalém provozu, uvedení jejich
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katalogových čísel, názvů, kategorizace a způsobů nakládání v souladu s legislativní úpravou
této oblasti, a další.
•

Monitoring sanačního procesu – podrobný popis provádění průběžného monitoringu sanačního
procesu na dekontaminační ploše, především provádění vstupní chemické analýzy, kterou musí
být monitorovány koncentrace škodlivin v přijímaných odpadech (vstupní limity kontaminace
odpadu). Upřesnění monitoringu emisí organických látek a pachových látek při provozu
zařízení.

•

Problematika ochrany ovzduší – uvedení kategorie zdroje znečišťování ovzduší pro dekont.
plochu na základě předpokládaných výsledků monitoringu emisí organických látek a pachových
látek, včetně technické specifikace.

•

Problematika ochrany vod.

•

Technické a technologické řešení záměru – upřesnění a bližší specifikace vlastního řešení a
zabezpečení ve všech oblastech včetně deklarace, zda zvolená technologie dekontaminace
nebezpečných odpadů byla schválena Státním zdravotním ústavem a MZ ČR.

•

Problematika rizik možných havárií a nestandardních stavů (úniky závadných látek do
povrchových a podzemních vod a horninového prostředí, případně ovzduší) včetně návrhu na
jejich předcházení a řešení při provozu dekontaminační plochy, s ohledem na druhy a kvalitu
znečištění odpadů.

Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny další požadavky na
doplnění a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy). “ (konec citace)

Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena 2.9.2004.
Příslušný úřad dokumentaci rozeslal 8.9.2004.
Dokumentace a doručená vyjádření byla předána zpracovateli posudku 14.12.2004.
Smlouva na zpracování posudku byla uzavřena dne 1.2.2005.
Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen 14.3.2005.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí za
akceptovatelnou. Dokumentace je zpracovaná v souladu s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb. Požadavky formulované v písemném závěru zjišťovacího řízení jsou v dokumentaci
řešeny a komentovány.
Pro detailnější vyhodnocení významnosti některých vlivů byly provedeny konzultace s dotčenými
úřady, místní šetření spojené s prohlídkou lokality a ověření informací uváděných v dokumentaci a
vyjádřeních. Některé technické otázky byly ze strany oznamovatele a zpracovatele dokumentace
upřesněny.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších zjištěných
informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru
„Dekontaminační plocha Brodce“ v předložené variantě navrhovaného umístění i technického
řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání dokumentace a posudku (§ 9 a § 17 zákona).
§
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Ve zjišťovacím řízení se k oznámení záměru vyjádřily následující dotčené správní úřady a dotčené
územně samosprávné celky:
1. Ministerstvo životního prostředí, OVSS I
Závěr zjišťovacího řízení č.j.: 500/1272/503 10/04 ze dne 20.7.2004
2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Vyjádření zn: 2250-216/04/MB ze dne 15.6.2004
3. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření zn.: 9163-75150/04/OŽP-Ve ze dne 2.7.2004
4. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Vyjádření č.j.: EIA-15517/04 ze dne 16.7.2004
5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
Vyjádření zn.: 1/HI/9146/04/Ber ze dne 20.7.2004
6. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
Vyjádření zn.: 10/OV/3358/04/L ze dne 22.6.2004
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
Vyjádření č.j.: 2456/740/04/YH ze dne 16.2.2004
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Vyjádření č.j.: 1915/OOV/20054 ze dne 16.6.2004
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
Vyjádření č.j.: OODP/2805/04 ze dne 22.6.2004
10. Středočeský kraj
Vyjádření č.j.: 2743/2004/SHT ze dne 15.7.2004
11. Obec Brodce
Vyjádření zn.: 278/04 ze dne 30.6.2004
K dokumentaci se vyjádřily následující dotčené správní úřady a dotčené územně samosprávné
celky:
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Vyjádření zn.: 3313-217/04/MB ze dne 17.9.2004
2. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření zn.: 13412-111330/04/OŽP-Ve ze dne 4.10.2004
3. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Vyjádření č.j.: EIA-21230/04 ze dne 29.9.2004
4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
Vyjádření zn.: 1/HI/12802/04/Ber ze dne 7.11.2004
5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
Vyjádření zn.: 10/OV/5335/04/L ze dne 7.10.2004
6. Středočeský kraj
Vyjádření č.j.: 3838/2004/SHT ze dne 5.10.2004
§
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7. Obec Brodce
Vyjádření zn.: 360/04 ze dne 8.10.2004

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Výstavbou a provozem záměru „Dekontaminační plocha Brodce“ nebude při realizaci
doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky
životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi vlivy, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následující přípravě, realizaci a provozu
záměru, patří u hodnoceného záměru:
-

vlivy na kvalitu ovzduší

-

vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod

-

vlivy z nakládání s dekontaminovaným materiálem.

Vlivy v uvedených složkách a charakteristikách jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru
stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a provozu záměru jsou v návrhu stanoviska formulovány
podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci zpracování posudku.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru technologie
dekontaminace materiálů s obsahem nebezpečných organických látek, ze zkušeností s provozem
obdobného zařízení, a z technických a technologických možností daných charakterem tohoto
provozu.
Prioritami musí být kromě zajištění kvality technologického procesu dekontaminace rovněž
bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že potřeby provozu i navržené technické řešení jsou v zásadě v
souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na parametry zařízení, které
jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:

§

•

emise látek znečišťujících ovzduší

•

vodohospodářské zabezpečení provozu, včetně předcházení a řešení havarijních situací

•

nakládání s technologickými odpadními vodami
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nakládání s dekontaminovaným materiálem.

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních
norem. Je však nutno zdůraznit, že součástí technického řešení je i dodržování provozních
předpisů a organizační kázně. Tyto lidské faktory mohou do značné míry ovlivnit výsledné dopady
celého provozu na jednotlivé složky životního prostředí. Proto je důležité věnovat pozornost nejen
vlastnímu technickému řešení, ale současně i vzdělávání pracovníků daného provozu s ohledem
na platné právní normy v ochraně životního prostředí a důsledky jejich nedodržování.
V zásadě lze konstatovat, že technické řešení záměru splňuje nároky kladené na tento typ provozu
platnou legislativou, přičemž některé z parametrů budou upřesněny v dalších fázích přípravy a
realizace stavby. Tyto požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem
navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
S ohledem na výše uvedené bude důležitá fáze zkušebního provozu, ve které musí být prokázáno
splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů z hlediska ovlivnění životního prostředí a
zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření vůči případným rizikům a
havarijním stavům.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Dokumentace nastiňuje základní návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez
výraznějších negativních důsledků, vychází z charakteru záměru, rozboru možných vlivů na životní
prostředí, a je rozdělen na jednotlivé složky a faktory životního prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
byla v posudku doplněna na základě obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
územně samosprávných celků a dalších zjištěných údajů a informací.
Přehled doporučených opatření uplatněných v návrhu stanoviska je uveden v kapitole
“III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru”.

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla zpracována a hodnocena jedna aktivní
varianta realizace záměru. Stanovení pořadí variant je tedy bezpředmětné.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 11 vyjádření, z toho 9 vyjádření dotčených
správních úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti
v rámci zjišťovacího řízení nebylo doručeno. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních
byly zohledněny ve zjišťovacím řízení, a byly vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci a
v posudku.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 7
vyjádření, z toho 5 vyjádření dotčených správních úřadů a 2 vyjádření dotčených územně
samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti nebylo doručeno. Všechny požadavky a připomínky
obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny
oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do
návrhu stanoviska.

§
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Ve většině vyjádření jsou navrhovány a požadovány různé typy opatření a formulovány požadavky
na následující stupně projektové přípravy stavby, které jsou v textu posudku vyhodnoceny.
Ze všech podkladů je patrné, že při respektování požadovaných a doporučených opatření bude
záměr pro dotčené správní úřady i samosprávné územní celky akceptovatelný.

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a
vyjádření k nim uplatněných
vydává
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v souladu s § 10 odst. 1
téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru
„Dekontaminační plocha Brodce“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních
přípravy, výstavby a užívání záměru a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Doporučená varianta
Na základě závěrů posudku a veřejného projednání se k realizaci doporučuje aktivní varianta
záměru „Dekontaminační plocha Brodce“ popsaná v dokumentaci a posudku.
Podmínky souhlasného stanoviska
A) Podmínky pro přípravu záměru a provádění stavby
1. Ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení bude vydáno povolení k umístění velkého
zdroje znečišťování ovzduší (§ 17, odst. 1, písm. b) a povolení stavby velkého zdroje
znečišťování ovzduší (§ 17, odst. 1, písm. c) dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v
platném znění).
Pro vydání uvedených povolení bude vypracován odborný posudek a rozptylová studie ve
smyslu § 17, odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění).
2. Před uvedením zdroje do zkušebního a trvalého provozu bude vydáno povolení k uvedení
zdroje do zkušebního provozu (§ 17, odst. 1, písm. d) dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší.
V tomto povolení budou podrobně specifikovány závazné podmínky provozu zdroje
znečišťování ovzduší. Bude definován postup a metodika měření emise znečišťujících látek,
včetně metodiky jakou bude prokazováno splnění stanovených emisních limitů.
3. Ke kolaudačnímu řízení bude autorizovaným měřením doloženo splnění všech podmínek
ochrany ovzduší specifikovaných v povolení zkušebního a trvalého provozu zdroje
znečišťování ovzduší.
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4. Veškeré plochy, kde může docházet k manipulaci s odpady a ke kontaktu se závadnými
látkami, budou provedeny jako nepropustné (podlahy, kanály, manipulační plochy).
5. Venkovní plochy řešené jako nepropustné budou odděleny od okolního terénu a vyspádovány
tak, aby bylo zabráněno úniku vod z těchto ploch na volný terén. Tyto plochy budou
odkanalizovány do sběrné akumulační jímky.
6. Povolení veškerých nových vodních děl (jímka, kanalizace apod.), popřípadě jejich
rekonstrukce a nakládání s vodami bude vydáno příslušným vodoprávním úřadem před
stavebním řízením.
7. Ke kolaudačnímu řízení bude odborným znaleckým posudkem doložena nepropustnost a stav
vlastní plochy a odtokových koryt sloužících k zachycení a odvedení dešťových vod a
případných výluhů. Posudek bude zpracován osobou autorizovanou v daném oboru.
8. Ke kolaudačnímu řízení bude odborným znaleckým posudkem doložena nepropustnost a stav
záchytné jímky. Posudek bude zpracován osobou autorizovanou v daném oboru.
9. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen protokol o provedených zkouškách těsnosti
vodohospodářských objektů – kanalizace, akumulační jímka.
10. Ke kolaudačnímu řízení bude příslušným vodoprávním úřadem vydán vodoprávní souhlas ve
smyslu § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
11. Vypouštění přebytku předčištěných technologických odpadních vod do blízké erozní rýhy
s občasným vodním tokem, který je přes obec Brodce veden kanalizací, bude předem
projednáno s dotčenými správci a jejich souhlas bude doložen k vodoprávnímu řízení.
12. Ke kolaudačnímu řízení zpracovat hydrogeologické posouzení provozu zaměřené na případné
havarijní stavy při úniku nebezpečných látek mimo vodohospodářsky zabezpečené plochy.
Výsledky tohoto posouzení budou zohledněny v havarijním plánu zařízení při návrhu
preventivních i následných opatření.
13. Ke kolaudačnímu řízení doložit doklady o nakládání s odpady v průběhu výstavby a předložit
smlouvy o předávání odpadů k využití nebo odstranění oprávněnou osobou pro trvalé užívání
stavby.
14. Ke kolaudačnímu řízení zpracovat a projednat havarijní plán zařízení. Tento plán bude
zohledňovat všechna rizika vyplývající z charakteru provozu a místních podmínek. Havarijní
plán zpracovat tak, aby plnil funkci po stránce kompetencí, organizační, zabezpečení
prostředků pro asanaci havárie atd.
15. Ke kolaudačnímu řízení zpracovat a projednat provozní řád zařízení. V provozním řádu bude
stanoven rozsah a četnost monitorování následujících parametrů zařízení:
a) technologické parametry (vstupní a výstupní materiály, vlastní technologický proces)
b) emise látek znečišťujících ovzduší
c) ukazatele znečištění odpadních technologických vod.
16. Zkušební provoz, který bude sloužit k ověření parametrů stavby, a bude předcházet
kolaudačnímu řízení, nebude delší než 6 měsíců od zahájení tohoto provozu.
B) Podmínky pro užívání stavby (trvalý provoz zařízení)
17. Odpady určené k dekontaminaci v zařízení nebudou obsahovat těkavé organické látky jako
chlorovaná rozpouštědla, a látky klasifikované jako karcinogeny, mutageny nebo jedy. Tato
podmínka bude zohledněna v provozním řádu zařízení.
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18. Materiál určený k dekontaminaci bude obsahovat maximálně 10 % tzv. stavebních odpadů
(beton, keramika, sádra apod. obsahující nebezpečné látky). Tato podmínka bude zohledněna
v provozním řádu zařízení.
19. Provádět monitorování všech parametrů zařízení podle schváleného provozního řádu a
vydaných správních rozhodnutí k provozu stavby.
20. Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci nestandardních a havarijních stavů. Běžná
prohlídka a kontrola areálu a provozních zařízení bude prováděna minimálně 1x týdně.
21. Po celou dobu provozu zařízení bude veden provozní deník, ve kterém budou zaznamenávány
veškeré činnosti v areálu. Zástupcům obce bude na základě jejich požadavku umožněna
kontrola zápisů v provozním deníku nejméně 2 x ročně.
22. Provádět pravidelnou kontrolu nepropustnosti dekontaminační plochy, kanálů a sběrné jímky.
Četnost uvedených kontrol bude minimálně 1x za rok.
23. Na základě zkušebního provozu a provozních zkušeností aktualizovat provozní řád a havarijní
plán, včetně opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami, které mohou
ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
24. Odsávání půdního vzduchu a jeho čištění pomocí filtračního zařízení bude zahájeno vždy,
pokud:
a) emisní hmotnostní koncentrace těkavých organických látek (VOC) ze zdroje znečišťování
ovzduší při volné emisi překročí stanovený emisní limit;
b) emisní hmotnostní koncentrace benzenu při volné emisi překročí hodnotu 5 µg/m3 (hodnota
platného imisního limitu);
c) působení pachových látek překročí stanovený limit.
Ve všech uvedených případech je možné jako alternativní řešení zvážit překrytí materiálu
neprodyšnou fólií, která zamezí úniku látek znečišťujících ovzduší a sníží emise pod úroveň
stanovených limitů.
25. Nákladní automobilová doprava při navážení odpadů a odvozu dekontaminovaného materiálu
bude vedena v maximální možné míře mimo obec Brodce. Tato podmínka bude zohledněna
v provozním řádu zařízení.
26. Provozovatel bude poskytovat zástupcům obce evidenci odpadů za účelem kontroly
dodržování provozního řádu zařízení.
27. Využití dekontaminovaných odpadů bude odpovídat podmínkám dle § 12 vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění).
28. Po ukončení činnosti dekontaminační plochy:
a) provést vyčištění veškerých ploch, kanálů a jímky, které byly v kontaktu se závadnými
látkami;
b) zajistit průzkum možné kontaminace prostředí v rizikových místech a v okolí areálu;
c) v případě prokázání kontaminace způsobené provozem dekontaminační plochy zabezpečit
vhodnou sanaci území.
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Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a § 10
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí).

V Trstěnici u Litomyšle dne 11.3.2005

......................................................
Ing. Alexandr MERTL
Osvědčení odborné způsobilosti č.j.:
961/196/OPV/93 vydané dne 7.6.1994.
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Příloha č. 1
Znalecký posudek „Dekontaminační plocha Brodce – Hodnocení vlivů na
veřejné zdraví“

Příloha č. 2
Vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených samosprávných územních
celků a veřejnosti k dokumentaci

