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

V Praze dne 31. 5. 2012
Č. j.: 37260/ENV/12

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název:

TAMERO INVEST s.r.o. – Instalace spalovací turbiny

Charakter záměru:

Předmětem záměru je vytvoření paroplynového zařízení, které
bude zahrnovat novou plynovou spalovací turbínu integrovanou
se spalinovým kotlem (stávající parní kotel K1). V turbíně bude
vyráběna elektrická energie, spaliny z turbíny budou odváděny
do spalinového kotle s přitápěním, který bude vyuţívat tepelnou
energii těchto spalin. Spalovací turbína bude instalovaná
v jihovýchodní části areálu (blok č. 32) teplárny chemických
výrob Kralupy nad Vltavou v místě demontovaného
nefunkčního kotle K2. Celkový tepelný výkon teplárny
se v souvislosti s instalací spalovací turbíny nezmění.

Kapacita (rozsah) záměru: Plynová spalovací turbína bude o elektrickém výkonu
do 32 MWe. Spaliny z turbíny budou odváděny do kotle K1.
Topným médiem pro spalovací turbínu i kotel K1 bude
po realizaci záměru výhradně zemní plyn. Stávající parametry
kotle K1 (jmenovitý parní výkon 160 t/h a parametry páry
540°C a 9,6 MPa) budou zachovány. Fond pracovní doby
turbíny a kotle K1 činí 8 250 hodin za rok, coţ představuje
344 dnů kontinuálního provozu.
Umístění:

kraj:
obec:
k. ú.:

Středočeský
Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Chvatěruby
Lobeček, Veltrusy, Chvatěruby

Zahájení:

3Q/2012

Ukončení:

4Q/2013

Oznamovatel:

TAMERO INVEST s.r.o.
O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Záměr „TAMERO INVEST s.r.o. – Instalace spalovací turbiny“ naplňuje dikci bodu
3.1 (Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW), kategorie I, přílohy č. 1
k zákonu, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Podle § 7 zákona bylo

provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv
na ţivotní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru,
ţe záměr
„TAMERO

INVEST s.r.o. – Instalace spalovací turbiny“

nemá významný vliv na ţivotní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
Podmínky pro fázi přípravy
1) V systému kontinuálního měření emisí za kotlem K1 zohlednit vyšší obsah kyslíku
ve spalinách z plynové turbíny.
2) V projektové dokumentaci pro stavební řízení uvést v přehledu odpadů, vznikajících
při realizaci záměru, všechny druhy odpadů, které budou vznikat při odstranění kotle
K2.
3) V dalších stupních projektové dokumentace:
- upřesnit místa pro shromaţdování jednotlivých druhů odpadů vznikajících
při výstavbě a tato místa zajistit v souladu s příslušnými předpisy,
- provést analýzu odpadů, které vzniknou demolicí objektu č. 328,
- provést akustické výpočty pro hluk ze stavební činnosti na základě upřesněných
vstupních parametrů výpočtu a předloţit je ke schválení příslušné hygienické stanici.
4) Pro povolení ke změně zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší zajistit povolení
příslušného orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve
znění pozdějších předpisů. Součástí podkladové části bude i odborný posudek
zpracovaný autorizovanou osobou podle § 15, odst. 1, písm. d) tohoto zákona.
5) Dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zajistit změnu stávajícího
integrovaného povolení ze dne 4. 10. 2007 (č. j.: 176980/2006/KUSK/15), ve znění
pozdějších změn.
Podmínky pro fázi výstavby
6) Spalovací turbína, integrovaná s kotlem
NOx = 50 mg/m3, CO = 100 mg/m3.

K1, bude plnit emisní limity:

7) Dodrţovat plán organizace výstavby (POV), ve kterém budou uvedeny pouţité
stavební mechanismy, dopravní trasy, skládky výkopové zeminy a stavebního
materiálu, způsob nakládání s odpady, plán havarijních opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám a způsob likvidace moţných havárií.
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8) Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách
v období výstavby minimalizovat z důvodů omezení prašnosti. Dále prašnost při
stavebních činnostech a znečišťování komunikací během výstavby minimalizovat
kropením a čištěním vozidel a pneumatik před výjezdem na komunikace. Při odvozu
materiálu, který by mohl být zdrojem prachu, zajistit zaplachtování loţných ploch
nákladních vozidel.
9) Všechny mechanismy pohybující se na staveništi udrţovat v řádném technickém stavu
a provádět kontrolu zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek a hluku.
10) V době výstavby udrţovat zásobu sorpčních materiálů pro případ úniku ropných látek
z mechanismů. V takovém případě kontaminované zeminy ihned odtěţit a odstranit
mimo stavbu odpovídajícím způsobem.
11) Zajistit účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu demolice objektu č. 328
a zemních prací.
12) Před uvedením stavby do zkušebního provozu aktualizovat poţární a provozní řád,
plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod a aktualizované předloţit
ke schválení příslušným úřadům před kolaudací stavby.
13) S vytěţenými zeminami, odváţenými z místa stavby (které jsou odpadem), nakládat
ve smyslu zákona o odpadech.
Podmínky pro fázi provozu
14) Práce spojené s realizací záměru a nákladní automobilovou dopravu neprovozovat
v nočních hodinách (22,00 – 6,00) a ve dnech pracovního klidu.
15) Zajistit po uvedení spalovací turbíny do provozu v dohodě s příslušnou hygienickou
stanicí měření zdrojů hluku a provést přepočet hlukové studie s cílem prokázat, ţe
nedojde k ţádnému navýšení hluku během provozu spalovací turbíny integrované
s kotlem K1 s odváděním spalin do komína výšky 120 m.
16) S nebezpečnými odpady, vzniklými v průběhu realizace záměru, nakládat pouze
se souhlasem ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
17) Vést řádnou evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhláškou Ministerstva
ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů, a nakládat s nimi dle příslušných předpisů.
18) Provádět nepřetrţitý monitoring odpadních vod na výstupu z areálu a předávat tyto
výstupy příslušnému úřadu k odsouhlasení.
19) Příslušné pracovníky teplárny seznámit s aktualizovaným havarijním plánem
a s poţárním řádem. V případě havárie nebo poţáru postupovat dle havarijního plánu
a poţárního řádu. Důsledně dodrţovat bezpečnostní a protipoţární opatření daná
provozním řádem.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdrţel k oznámení záměru vyjádření od následujících subjektů:
Středočeský kraj, náměstek hejtmana Ing. Miloš Petera ze dne 16. 4. 2012,
Město Kralupy nad Vltavou (telefonicky místostarosta města),
Město Veltrusy ze dne 11. 4. 2012,
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Obec Chvatěruby ze dne 6. 4. 2012,
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ţivotního pr. a zemědělství ze dne 10. 4. 2012,
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ţivotního prostředí ze dne 6. 4. 2012,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Mělníku
ze dne 6. 4. 2012,
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Praha ze dne 10. 4. 2012,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany ovzduší ze dne 18. 4. 2012,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor ochrany vod ze dne 5. 4. 2012,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu
ze dne 27. 3. 2012,
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence, odd. IPPC a IRZ ze dne 11. 4. 2012.
Příslušný úřad přihlíţel i k vyjádřením, která obdrţel po zákonem stanovené lhůtě.
Vyjádření veřejnosti ani občanských sdruţení podle § 23 odst. 9 zákona nebyla uplatněna.
Středočeský kraj – se záměrem souhlasí, neboť mu ve fázi zjišťovacího řízení nejsou známy
ţádné střety se zájmy ekonomickými, sociálními či zájmy na ochranu ţivotního prostředí,
které by bránily jeho realizaci. Pokud by se prokázalo, ţe záměr zpracovaný pro aktivní
variantu s nejvyšším elektrickým výkonem turbíny na úrovni do 32 MWe je z hlediska
ochrany ovzduší neúnosný, doporučuje záměr realizovat s uţitím spalovací turbíny o niţším
elektrickém výkonu generátoru (24 MWe, 17,2 MWe), tj. s niţším zatíţením ovzduší.
Ze závěrů v oznámení záměru obsažené rozptylové studie vyplývá, že příspěvky od
navrhovaného zdroje (integrovaná spalovací turbína s kotlem na zemní plyn) nemohou na
hranici obytné zástavby ani při superpozici se stávajícím imisním pozadím významněji
ovlivnit plnění či překračování imisních limitů s tím, že provoz tohoto zdroje by neměl být
v rozporu s legislativními požadavky na ochranu ovzduší.
Město Kralupy nad Vltavou – místostarosta města pan Libor Lesák telefonicky sdělil,
ţe k oznámení záměru město nemá připomínky a další posuzování záměru nepoţaduje.
Město Veltrusy – konstatuje, ţe záměr není nutné posoudit podle zákona za podmínky,
ţe budou dodrţena navrţená technická opatření k minimalizaci hluku na nově instalovaných
zařízeních tak, aby nedošlo k navýšení stávajícího hlukového zatíţení na referenčních bodech
ve Veltrusích, jak uvádí hluková studie oznámení.
Požadavek na provedení kontrolního měření hlukového zatížení lokality po realizaci záměru
je uveden v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Obec Chvatěruby – k připravovanému záměru nemá zásadních námitek.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) – konstatuje,
ţe energetický celek Teplárna (jehoţ je posuzovaný záměr součástí) bude dle § 4 zákona
o ochraně ovzduší zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Dále uvádí, ţe posuzovaný
záměr spadá do povolovacího reţimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované
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prevenci“), kdy rozhodnutí o povolení v oblasti ochrany ovzduší bude vydávat oddělení
integrované prevence a prevence závaţných havárií v rámci nového integrovaného povolení či
jeho další změny. Upozorňuje, ţe ve fázi výstavby bude zdrojem znečišťování ovzduší vlastní
prostor staveniště (stroje na staveništi, stavební činnost, automobily), provozovatel je tudíţ,
ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, povinen dodrţovat technické
podmínky provozu.
- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) – uvádí, ţe u odpadů, které
vzniknou demolicí objektu č. 328 (objekt, v němţ byly umístěny elektrofiltry) je, s ohledem
na budoucí nakládání s těmito odpady, třeba provést jejich analýzu. Dále poukazuje na tvrzení
z oznámení (str. 40), kde se uvádí, ţe nakládání s výkopovou zeminou a kameny, pokud
nejsou znečištěny škodlivými látkami, se nevztahuje zákon o odpadech. Toto tvrzení pokládá
za nepřesné a konstatuje, ţe platí pouze pro vytěţené zeminy, které budou pouţity výhradně
v místě stavby. Z textu oznámení je patrné, ţe vytěţené zeminy budou odváţeny z místa
stavby, proto se s největší pravděpodobností bude jednat o odpad ve smyslu zákona
o odpadech. V kapitole B.III.3 Odpady postrádá uvedení dalšího odpadu (vyzdívky atp.),
který, kromě uváděného kovu, bude pravděpodobně vznikat při odstranění kotle K2, a můţe
být případně i kontaminovaný.
Dále připomíná, ţe budou-li v průběhu realizace záměru vznikat i nebezpečné odpady,
je nutno, aby jejich původce disponoval souhlasem k nakládání s odpady ve smyslu
ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Svoje připomínky poţaduje zohlednit v navazující
dokumentaci.
- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody“) – nemá k předloţenému záměru připomínky. Předmětný
záměr nebude mít vliv na regionální územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná
území – přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma, ani nelze
předpokládat dotčení zvláště chráněných druhů ţivočichů a rostlin.
Připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí - z hlediska zákona o ochraně
ovzduší konstatuje, ţe předmětný zdroj znečištění ovzduší je zařazen mezi zvláště velké
zdroje znečištění ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Obci s rozšířenou působností proto
k tomuto zdroji nepřísluší ţádné kompetence dané § 49 tohoto zákona.
Dále uvádí, ţe ostatní úseky státní správy v působnosti odboru ţivotního prostředí,
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou nejsou dotčeny.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Mělníku – sděluje, ţe z hodnocení posuzovaného záměru na ţivotní prostředí a obyvatelstvo
vyplývá, ţe navrhovaná a hodnocená varianta záměru, předpokládající instalaci a následný
provoz spalovací turbíny a elektrickém výkonu do 32 MWe integrované s kotlem K1 je v dané
lokalitě akceptovatelná a jedná se o variantu ekologicky únosnou. Z hlediska vlivu
navrhovaného záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví je moţno konstatovat, ţe nejsou
známy skutečnosti, které by bránily realizaci posuzovaného záměru.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
– z hlediska zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) – nemá k předloţenému záměru připomínky a nepoţaduje jeho další
posuzování podle zákona.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší – konstatuje, ţe na navrhovanou
spalovací turbínu na zemní plyn, integrovanou s kotlem K1, se vztahují poţadavky směrnice
2010/75/EU o průmyslových emisích (dále jen „IED směrnice“), článek 30 bod 7, konkrétně
emisní limity uvedené v příloze č. V, části 2 této směrnice. Poţadavky IED směrnice jsou
transponovány do návrhu nového zákona o ochraně ovzduší a do návrhu prováděcího
předpisu k tomuto zákonu. Zástupci Ministerstva ţivotního prostředí, odboru ochrany ovzduší
a zástupci oznamovatele se na společném jednání dohodli, ţe předmětné zařízení bude muset
plnit emisní limity: NOx = 50 mg/m3 a CO = 100 mg/m3.
Dále uvádí, ţe v systému kontinuálního měření za kotlem K1 bude nutné zohlednit vyšší
obsah kyslíku ve spalinách z plynové turbíny.
Nárůst mnoţství emisí po realizaci záměru, uvedený v oznámení, povaţuje za nadhodnocený,
dle jeho názoru by pak výsledné mnoţství emisí vypouštěných ze zdroje mělo být niţší neţ
je tomu v současnosti. Dle údajů prezentovaných v oznámení u ţádné ze sledovaných
znečišťujících látek nedojde vlivem provozu záměru k překročení emisních limitů
stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu kvality ovzduší lze na základě získaných informací
povaţovat záměr za akceptovatelný.
Připomínky a závěry výše uvedeného společného jednání jsou promítnuty do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod – uvádí, ţe pokud budou dodrţena
opatření definovaná v kapitole D.IV. oznámení, dodrţeny obecné poţadavky ochrany vod
v souladu se zákonem o vodách a souvisejícími předpisy a bude prováděn nepřetrţitý
monitoring odpadních vod na výstupu z areálu, nemá k oznámení zásadní připomínky.
Z pohledu ochrany vod není nutné záměr posuzovat podle zákona.
Výše uvedené požadavky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu – záměr povaţuje
za akceptovatelný, k oznámení záměru neuplatňuje ţádné připomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence - uvádí, ţe předmětný záměr spadá do reţimu zákona o integrované prevenci.
Zařízení „Teplárna a související zařízení“ má vydáno integrované povolení
č. j.: 176980/2006/KUSK OŢP/Tr ze dne 4. 10. 2007, ve znění pozdějších změn. V kapitole
B.I.9 oznámení postrádá informaci o tom, ţe je nutné v souvislosti s uvaţovaným záměrem
provést změnu integrovaného povolení, i kdyţ v některých částech oznámení je jednoznačně
konstatováno, ţe zařízení v reţimu integrované prevence pracuje. Technické parametry
a technické řešení zařízení by měly být porovnány s odpovídajícími technikami a parametry
nejlepších dostupných technik (BAT) z referenčního dokumentu BAT pro velká spalovací
zařízení (Large Combustion Plants (LCP) BREF), zejména v oblasti CO a NOx – týká se
zejména kapitoly B.III.1. Uvedené celkové navýšení (tab. 4) a přehled legislativních
poţadavků na koncentrační limity (kapitola B.III.1.3.) nepovaţuje za dostatečné.
Oznamovatel by měl jednoznačně a transparentně deklarovat, ţe po realizaci záměru budou
garantované emisní parametry technologie minimálně na úrovni BAT dle LCP BREF. Dále
se uvádí, ţe provozovatel by si měl také ověřit, zda dostatečně zohlednil skutečnost, ţe od
1. 9. 2012 bude účinný nový zákon o ochraně ovzduší.
Vysvětlení výše uvedených připomínek zpracovatelem oznámení (celé znění dokumentu
je k dispozici jako součást obdržených vyjádření):
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Skutečnost, že předmětný záměr spadá do režimu zákona o integrované prevenci je uvedeno
v kapitole D.IV oznámení v části Technická a organizační opatření pro fázi projektové
přípravy stavby na str. 96.
V současné době je platný BREF LCP vydaný v 07/2006 a je dostupný i v českém překladu na
webových stránkách www.ippc.cz. Připravuje se novelizace BREF LCP, zahajovací jednání
proběhlo v Seville ve dnech 25. - 28. 10. 2011. Vydání tohoto nového BREF, který by měl
odpovídat novým požadavkům na BAT dle nové IED směrnice, se očekává za cca 2 roky.
Stávající BREF LCP řeší problematiku v kap.7.1. Spalování plynných paliv (vč. plynových
turbín) a v kap. 7.5. BAT pro spalování plynných paliv. Z hlediska emisí SO2 a TZL
je vzhledem k zanedbatelným obsahům síry a prachu v tomto palivu spalování zemního plynu
považováno za BAT. Z hlediska NOx a CO se v případech využití starých zařízení plynových
turbín za BAT považuje přidávání páry do paliva ke snížení emisí NOx a CO. U nových
zařízení plynových turbín se považuje za BAT využití nízkoemisních hořáků tak, aby byly
dosahovány hodnoty emisí u NOx max. 50 mg/m3 a u CO max. 100 mg/m3. Za BAT je také
považována účinnost pro výrobu elektrické energie ve výši 36-40 %. Posuzované
a navrhované zařízení plynové turbíny pro TAMERO INVEST s.r.o. vyhovuje všem těmto výše
uvedeným kritériím BAT dle BREF LCP (07/2006).
Požadavek na výše uvedené emisní limity je zohledněn v podmínkách závěru zjišťovacího
řízení.
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných
vlivů záměru na veřejné zdraví a ţivotní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, ţe záměr
nemá významný vliv na ţivotní prostředí.
Kopie výše uvedených vyjádření (vč. doplňujícího vysvětlení od zpracovatele oznámení
z 13. 4. 2012) jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury ţivotního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia)
a
na
stránkách
Ministerstva
ţivotního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV1123, v sekci závěr zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.
Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence

v z. Mgr. Daniel BRIX, v. r.
zástupce ředitelky odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
Obdrţí:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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