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A. ÚDAJE O ZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín (LZD)

A.II. IČO
46 35 73 51

A.III. Sídlo
Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín
Havlíčkova 605
280 99 Kolín IV

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Pavel Brůžek CSc. – předseda představenstva
Havlíčkova 605
280 99 Kolín IV
telefon: 321 335 370
Projektant:
Alimoprojekt spol. s r.o.
Ing. Arch. Libor Kubena – hlavní inženýr projektu
Na pěšinách 66
180 00 Praha 8
Telefon: 284 689 758-60
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru:
Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv – SO 81
Zařazení záměru:
Dle zpracovatele předkládané dokumentace lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:


kategorie I: bod 7.5. - Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových
hnojiv.

Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Oznamovatel využívá zákonné možnosti, dané ustanovením § 6 odstavec 5)
platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy pro záměr,
odpovídající dikci ustanovení § 4 odstavec 1) písmeno a) citovaného zákona
předkládat přímo dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Projektovaná výrobní kapacita průmyslového hnojiva SAM 19N + 5S (dále jen SAM)
je 40 000 tun/rok, 250 tun/den. Vzhledem k následné aplikaci se jedná o sezónní
výrobu v období od cca října do května, tj. cca 160 dní. Výroba hnojiva SAM bude
šaržovitá, ve dvou reaktorech o objemu 2 x 25 m3.
B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Obec:
Kraj:

Kolín č. 668150
Kolín
Středočeský

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stávající areál LZD je situován na levém břehu řeky Labe, na jihovýchodním okraji
města, cca 2 km vzdušnou čarou od nové části města a cca 1,5 km od historického
centra města. Všechny produkční jednotky, včetně správy společnosti, jsou umístěny
v jednom areálu, jehož celková rozloha je cca 130 000 m2.
Jedná se o průmyslovou oblast v blízkosti frekventované komunikace – Havlíčkova
ulice - silnice č. I/ 38 Kolín - Kutná Hora.
Areál tvoří větší počet průmyslových a administrativních objektů, zpevněné a
odstavné plochy, komunikace a železniční vlečka.
Území má rovinný charakter, objekty železničních a silničních stanovišť a skladových
objektů se nacházejí uvnitř areálu a využívají stávající infrastrukturu areálu
společnosti. Dopravně jsou objekty napojeny na stávající vnitřní komunikace areálu a
ostatní sítě. Nové napojení na veřejné venkovní komunikace se neuvažuje.
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Záměr představuje výstavbu nové výrobny průmyslového hnojiva SAM. Stávající
výrobní jednotka SAM je morálně a fyzicky opotřebovaná a zastaralá a nelze na ní
dosáhnout požadované kapacity výroby (dva stávající reaktory o objemu 2 x 10 m3).
Kromě vlastního výrobního zařízení je součástí záměru i nový sklad močoviny
v obřích pytlích (big-bag) a sila pro skladování močoviny. Pro skladování vstupní
suroviny – síranu amonného, skladování výrobku SAM a jeho expedici v silničních
nebo železničních cisternách bude využito stávající zařízení společnosti.
Po uvedení záměru do trvalého provozu bude stávající zařízení výrobny SAM
demontováno.
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli
předkládaného záměru s jinými záměry.

není

známa

možnost

kumulace

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Kapacita stávající výrobny SAM nezajišťuje současnou a předpokládanou budoucí
poptávku zemědělských podniků po tomto druhu průmyslového hnojiva.
Základní surovinou pro výrobu průmyslového hnojiva SAM je síran amonný, který
v LZD vzniká jako vedlejší produkt z výrovy kyanovodíku a Syntronů. Množství
vznikajícího síranu amonného přesahuje stávající kapacitní možnosti výrobny SAM a
proto je nadbytečné množství expedováno ze závodu jako síran amonný. V rámci
dlouhodobé koncepce rozvoje předpokládá oznamovatel navýšení výrob při kterých
vzniká síran amonný. Tím bude zajištěno i potřebné množství síranu amonného pro
zajištění navrhované kapacity výroby SAM.
Záměr bude umístěn ve stávajícím areálu LZD a nevyžaduje zábor dalších pozemků.
Areál LZD Kolín je umístěn v území, které je v územním plánu města Kolín vyčleněno
pro tyto činnosti – viz vyjádření stavebního odboru MěÚ Kolín o souladu záměru s
ÚPD zn. SU 7237/2012 ze dne 7.6.2012 v Příloze č.1 předkládané dokumentace.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Areál LZD Kolín se nachází na jihovýchodním okraji města Kolín. Příjezd do závodu
je z ulice Havlíčkova, která po výjezdu z města následně přechází v silnici I/38 Kolín
– Kutná Hora. V současné době byly zahájeny stavební práce na obchvatu této části
Kolína. Areál LZD je dále napojen železniční vlečkou na síť ČD.
V současné době tvoří hlavní výrobní program společnosti LZD výroba syntetického
kyanovodíku (HCN) a jeho následné zpracování na:



Kyanid sodný (NaCN) – pro těžbu zlata a galvanotechniku
Diphenylquanidin (DPG) – urychlovač vulkanizace v gumárenském průmyslu.

Dalším nosným výrobkem nekyanové chemie je chlorcholinchlorid (RTC), který se
vyrábí sezónně a používá se jako morforegulátor růstu v zemědělství.
Tyto výrobky tvoří téměř 95% celkové výroby společnosti.
Výroba SAM je tudíž z hlediska celkové produkce výroby ve společnosti LZD
nevýznamná, ale vzhledem k již zmiňované vazbě na výrobu kyanovodíku a
Syntronů, kde vzniká jako vedlejší produkt síran amonný, který je hlavní složkou
průmyslového hnojiva SAM, má svůj význam.
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Výstavba výrobny SAM bude realizována ve stávajícím areálu LZD a nevyžaduje
zábor dalších pozemků mimo areál podniku.
Stavební řešení

Dle podkladů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení je stavba
z hlediska stavebního řešení členěna na následující stavební objekty:
SO-81.1
Výroba SAM
SO-81.2
Záchytná jímka nádrží
SO-81.3
Zásobníky močoviny
SO-81.4
Sklad big-bagů
SO-81.5
Venkovní dešťová kanalizace
SO-81.6
Splašková kanalizace
SO-81.7
Venkovní rozvody nn
SO-81.8
Nové komunikace
Celková situace areálu LZD, situace výrobny a dispoziční rozmístění jednotlivých SO
je zřejmé z výkresové dokumentace, která je uvedena v Příloze č. 2 předkládané
dokumentace.
V následující části je na základě údajů z rozpracované projektové dokumentace pro
územní řízení uveden stručný popis jednotlivých SO.
SO-81.1

Výroba SAM

V tomto SO bude umístěno výrobní zařízení s nutným technickým i provozním
zázemím.
Hlavní výrobní budova bude provedena z nosné ocelové konstrukce, opláštěné
tepelně izolačními PUR panely patřičné tloušťky. Stejně i střešní plášť bude
proveden z PUR panelů, pokud bude vyžadována vyšší hodnota požárně odolné
konstrukce budou panely s minerální výplní. Obvodový plášť bude vybaven okenními
otvory. Nosný ocelový skelet bude kotven k základovým betonovým patkám. Podlahy
jednotlivých podlaží budou betonové, ve vyšších podlažích provedené na trapézový
plech. Vnitřní dělící příčky budou vyzdívané. Volba konstrukce a opláštění byla
provedena v závislosti na požadavcích na ochranu životního prostředí (zejména
neprůzvučnost), požární bezpečnost, technologické požadavky a náklady na
výstavbu.
Půdorysné rozměry objektu jsou 11,25 x 12,45 m (celková plocha 140 m2), celková
výška bude cca 8 m. V prostoru osazení reaktorů bude objekt jednopodlažní, ve
zbývající části jako dvoupodlažní. V přízemí objektu bude situována kompresorovna,
elektrorozvodna, příruční sklad a sociální zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží je
navržen velín výrobny.
SO-81.2

Záchytná jímka nádrží

Jímka z železobetonové konstrukce je navržena se dnem a stěnami z monolitického
železobetonu s vázanou betonářskou výztuží. V prostoru jímky budou vybudovány
základové bloky pod jednotlivé nádrže. Přístup do vany bude ocelovými žebříky.
V jímce budou umístěny následující zásobníky:

Zásobník SAM – 150 m3

Zásobník síranu amonného – 150 m3

Zásobník síranu amonného – 100 m3

Zásobník síranu amonného – 50 m3 - nákup
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Jímka je navržena jako havarijní, nepropustná a bezodtoková. Vnitřní půdorysné
rozměry jímky jsou cca 12 x 12 m, užitný záchytný objem je 150 m3.
SO-81.3

Zásobníky močoviny

Ocelové zásobníky močoviny budou osazeny na železobetonových prstencích
z monolitického betonu, vyztuženého vázanou betonářskou výztuží. Hloubka
založení 1 m, hutněný štěrkopískový polštář a podkladní beton. Součástí tohoto SO
jsou i lehké obslužné plošiny z póroroštů se stropnicemi z válcovaných profilů. Volné
kraje plošin budou opatřené trubkovým zábradlím. Přístup na tyto plošiny bude
novým ocelovým schodištěm umístěným podél fasády SO-01.
Budou vybudovány základy pro tři zásobníky (sila), osazeny budou zatím pouze dva
zásobníky. Skladovací kapacita každého zásobníku bude 80 m3.
SO-81.4

Sklad big-bagů

Hala bude z nosné ocelové konstrukce, kotvené na plošné železobetonové základy.
Půdorysné rozměry haly budou 24,6 x 12,7 m, zastavěná plocha 312 m2, výška haly
cca 4 m. Případná jeřábová dráha bude kotvena v podélném směru na nosné
ocelové sloupy haly. Obvodový plášť haly bude tvořen tepelně izolačními
sendvičovými panely s výplní pur pěny, nebo podle závěrů požárně bezpečnostního
řešení s minerálními vlákny. Obdobně bude řešen střešní plášť kotvený na ocelové
příhradové vazníky. Hala bude vybavena dvěma vratovými otvory o velikosti 3 x 3 m,
pro vjezd vysokozdvižného vozíku a 1 x velkorozměrovými vraty 3,60 x 4,00 m, pro
možnost příjmu močoviny volně ložené. Sklad bude nově napojen na stávající
vnitroareálovou komunikaci tak, aby umožňoval bezpečný pohyb nákladních vozidel.
Sklad bude sloužit pro skladování močoviny dovezené v obřích pytlích big- bag. Big bagy budou uloženy ve dvou vrstvách. Skladovací kapacita skladu bude cca 320 tun.
Big - bagy budou do haly převezeny z přívěsu nákladního vozidla vysokozdvižným
vozíkem. Manipulace uvnitř haly bude zajišťovat vysokozdvižný vozík, případně
portálový jeřáb. V oddělené části skladu bude prostor pro vyprazdňování močoviny z
big-bagů do násypky mechanického dopravníku.
V oddělené části skladu o ploše cca 27 m2 bude vytvořen oddělený prostor pro
příjem močoviny volně ložené. Volně ložená močovina bude přijímána přes příjmový
koš a mechanicky dopravována do zásobníků močoviny.
Mechanický dopravník bude přes komunikaci zavěšen na stávající konstrukci
potrubního mostu, který je umístěný vedle skladu.
SO-81.5

Venkovní dešťová kanalizace

Srážkové vody ze střech nových objektů a nových zpevněných ploch a komunikací
budou napojeny kanalizační přípojkou do stávající kanalizace dešťových vod.
SO-81.6

Splašková kanalizace

Splaškové vody ze sociálního zázemí 5 pracovníků výrobny SAM budou napojeny
kanalizační přípojkou do stávající kanalizace splaškových vod.
SO-81.7

Venkovní rozvody nn

V rámci tohoto SO bude provedena elektropřípojka ze stávající elektrorozvodny do
nové rozvodny a potřebné venkovní rozvody nn. Celkový instalovaný příkon bude do
150 kW.
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SO-81.8

Nové komunikace

V rámci tohoto SO bude provedeno napojení výrobního objektu a skladu na stávající
komunikace a chodníky a nezbytná zpevněná plocha u skladu pro otáčení
nákladních vozidel. Komunikace bude kryta asfaltobetonem. Předpokládaná
zastavěná ploch bude 155 m2.
Technologické řešení

Jak již bylo uvedeno, výroba SAM se v LZD již dlouhodobě provádí, společnost má
vypracován a schválen bezpečnostní list výrobku, který je společně s dalšími uveden
v Příloze č.4 předkládané dokumentace.
Technologický postup
následujících částí:




výroby

průmyslového

hnojiva

SAM

lze

rozdělit

do

Příjem a skladování surovin
Výroba SAM v reaktorech
Skladování a expedice

Příjem a skladování surovin

Výroba hnojiva SAM vychází ze dvou surovin - síran amonný a močovina.
Síran amonný

Jak již bylo uvedeno, síran amonný vzniká jako vedlejší vodný roztok ze stávající
výroby kyanovodíku a Syntronů. Na výrobně kyanovodíku se síran amonný
shromažďuje v zásobníku H 103 o objemu 10 m3 a na výrobně Syntronů v zásobníku
H 1701 o objemu 25 m3. Z hlediska chemického složení se jedná o cca 40 % vodný
roztok. Kapacita skladovacích zásobníků síranu amonného na těchto výrobnách
zůstane zachována. Z těchto zásobníků se bude roztok síranu amonného
přečerpávat do provozních zásobníků síranu amonného, které jsou umístěny
v havarijní jímce nové výrobny SAM.
V případě mimořádného nedostatku síranu amonného lze vodný roztok síranu
amonného dovážet v automobilových nebo železničních cisternách a stáčet na
stávajícím stáčecím místě, ze kterého je tato surovina přečerpávána do zásobníku o
objemu 50 m3 ve výrobně SAM.
Močovina

Potřebné množství močoviny bude do závodu dováženo jako granule. Projektové
řešení umožňuje příjem močoviny ve třech variantách.
Močovina bude dovážena v autocisternách. V tomto případě autocisterna zajede po
nové komunikaci a zpevněné ploše do prostoru nově vybudovaných sil (2 x 80 m3) a
zde se močovina pneumaticky přetlačí z autocisterny do sila. Dle sdělení
oznamovatele bude tímto způsobem dováženo převážné množství močoviny.
Močovina bude dovážena v obřích pytlích – big – bagy. V tomto případě nákladní
vozidlo zajede ke skladu močoviny a big-bagy se vysokozdvižným vozíkem vyloží
z vozidla a uloží do skladu močoviny. Kapacita skladu je 320 tun močoviny. Součástí
skladu je i oddělený prostor pro vyprazdňování močoviny z big-bagů do násypky
mechanického dopravníku, kterým se močovina dopraví do sil. Dovoz močoviny
v big-bagu vytváří kapacitní skladovací rezervu ve výši až 320 tun pro případ
výpadku dodávek v autocisternách.
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Močovina může být dovážena i jako volně ložená na korbách nákladních vozidel.
V tomto případě vozidlo zajede do odděleného prostoru skladu močoviny a postupně
sklápěním korby vysypává močovinu do příjmového koše. Další postup je zcela
shodný s dopravou močoviny v obřích pytlích. Jedná se opět o náhradní a
mimořádný způsob dovozu.
V silech močoviny budou osazeny zařízení proti tvoření klenby a proti pronikání
vlhkosti dovnitř, protože vlhkost ovlivňuje sypkost skladované močoviny. Vzhledem
k tomu, že veškerá močovina bude dodávána v granulích, nepředpokládá se únik
prachu ze sila v době plnění sila pneumatickou dopravou z autocisterny.
Výroba SAM v reaktorech

Výroba průmyslového hnojiva SAM se bude provádět ve dvou reaktorech (každý
objem 25m3), které jsou umístěny uvnitř výrobního objektu. Reaktory jsou ocelové
nerezové válcové stojaté nádoby s konickými dny a temperančním duplikátorem na
plášti. Reaktory jsou osazeny na tenzometrech a jsou vybaveny míchadlem,
měřením hladiny a teploměrem.
Do reaktoru se podle stanovené receptury nejprve načerpá příslušné množství síranu
amonného, který se přečerpává ze skladovacího zásobníku ve výrobně. Následně se
připustí stanovené množství vody z řádu nebo vodní pračky (viz dále). Nakonec se
systémem vodorovných a svislých dopravníků a uzávěrů nadávkuje ze sila
požadované množství močoviny. Po přípravě náplně se obsah pomocí parního
ohřevu zahřeje asi na 50°C a za stálého míchání se provádí výroba SAMu.
Jak je z uvedeného popisu zřejmé, při uvedené výrobě hnojiva SAM nedochází
k žádným chemickým reakcím, jedná se pouze o rozpouštění granulí ve vodě a
promísení obou složek hnojiva. Po uplynutí stanovené doby míchání se odebere
vzorek a vyhovující analýze lze vyrobené hnojivo SAM čerpat do skladovacích
nádrží.
Při míchání a zvýšené teplotě se vlivem hydrolýzy síranu amonného mohou
uvolňovat stopová množství čpavkových par (dle sdělení oznamovatele v úrovni
jednotek ppm). Aby se zamezilo emisím čpavku jsou reaktory navrženy jako těsná
zařízení a odvzdušnění reaktorů bude vyvedeno do společné vodní pračku, která
bude umístěna vně objektu. Vodní pračka bude naplněna výplní (Raschigovy
kroužky) a odcházející vzduch z reaktoru bude protiproudně zkrápěn vodou, která
bude na průřez pračky rozváděna tryskami. Cirkulaci vody přes vodní pračku bude
zajišťovat oběhové čerpadlo. Vzhledem k tomu, že technologický proces výroby SAM
vyžaduje při plném výkonu dodávku cca 10 m3 vody denně (cca 1 m3 na šarži), bude
se tato voda do reaktoru přednostně dodávat z vodní pračky a odebrané množství
vody z pračky bude v pračce nahrazeno čerstvou vodou. Tímto řešením se zajistí
minimální koncentrace čpavkové vody v pračce a maximální účinnost vodní pračky.
Emise čpavku lze proto pokládat za zcela minimální a nevýznamné.
Ohřev reaktorů bude prováděn nízkotlakou parou ze stávajících rozvodů páry
v areálu. Vznikající kondenzát se bude vracet na podnikovou kotelnu.
Potřebné množství vzduchu (zejména pro potřeby měření a regulace) bude zajišťovat
kompresor, který bude umístěn v samostatné místnosti výrobního objektu.
Předpokládá se kompletní dodávka, včetně příslušenství.
Pro potřeby technologie bude do objektu zavedena vodovodní přípojka, která bude
napojena na stávající rozvod vody.
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Skladování a expedice

Hnojivo SAM vyhovující kvality se z reaktoru přečerpá do skladovacích zásobníků.
K dispozici budou tyto skladovací zásobníky:



zásobník 150 m3 umístěný v havarijní jímce ve výrobně SAM
stávající zásobníky H 806, H 807 a H 808 o objemu 3 x 1100 m3 umístěné ve
stávajícím SO 50 – sklad SAM a síranových louhů

Všechny zásobníky SAM a síranu amonného jsou opatřeny nezávislými cirkulačními
čerpadly, které zajišťují homogenitu skladované kapaliny a dále kontinuálním a
limitním měřením hladiny. Zásobníky budou opatřeny nad víky obslužnými lávkami
Přístup na jednotlivé plošiny bude zajištěn po samostatném vnějším ocelovém
schodišti.
Expedice produktu SAM se bude provádět především autocisternami a v omezené
míře i železničními cisternami (v závislosti na možnostech odběratelů). Plnění
cisteren se bude provádět na stávajících plništích:


plnění autocisteren v rámci stávajícího SO 12a – stáčení a plnění mixů. Jedná
se o nezastřešenou, zabezpečenou plochu vyspádovanou do havarijní jímky.
Toto zařízení bude využívána i pro případný dovoz síranu amonného.



plnění železničních cisteren v rámci stávajícího SO 12 – stáčení skladu hořlavin.
Jedná se o nezastřešené plniště zabezpečené kolejovou jímkou.

Bilance výroby

Navrhovaná spotřeba surovin a produkce hnojiva SAM je uvedena v tabulce:
Vstupy
Síran amonný
Močovina
Voda
Produkt
SAM

tun/den
160
80
10
250

tun/rok
25 600
12 800
1 600
40 000

Zařízení bude provozováno přibližně v období od října do května, tj. 160 dní v roce, tj
maximálně 3840 hod/rok.
Základní obsluhu zařízení bude zajišťovat (stejně jako dosud) 5 pracovníků
(dvousměnný provoz pondělí-pátek). V případě zvýšených požadavků odbytu zajistí
vedení společnosti převod dalších pracovníků z jiných pracovišť v rámci LZD
(třísměnný nebo čtyřsměnný provoz).
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení zkušebního provozu
Zahájení trvalého provozu

03/2013
03/2014
05/2014
10/2014

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
město Kolín, Středočeský kraj
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Prvním rozhodnutím ve fázi přípravy realizace záměru bude vydání územního
rozhodnutí, které bude vydávat stavební úřad Kolín. K žádosti o vydání územního
rozhodnutí musí investor ve spolupráci s projektantem předložit kromě projektové
dokumentace stavby i vyjádření příslušných organizaci a úřadů dle platných
předpisů.
Dále musí oznamovatel předložit projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
Příslušným úřadem bude opět stavební úřad Kolín.
Dle stanoviska MŽP ze dne 23.2.2004 technologie výroby SAM sama o sobě
nespadá do přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění, která zařazuje
výrobu hnojiv pod kategorii 3, a tudíž není nutné získat pro ní integrované povolení.
Dále se ve stanovisku uvádí, že LZD mají povinnost získat integrované povolení pro
výrobu kyanovodíku (z této výroby odpadá síran amonný) do 30.10.2007 (IP bylo
vydáno) a výše uvedená výroba SAM bude posuzována v rámci řízení vydání o IP
jako související zařízení. .
Celková situace prostoru výstavby je doložena na následujících stránkách,
podrobněji potom v Příloze č. 2 předkládané dokumentace.
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situace záměru
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situace záměru
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Fotodokumentace lokality:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizací záměru budou dotčeny dále uvedené pozemky nacházející se v areálu LZD
a ve vlastnictví LZD, v katastrálním území Kolín. Dle výpisu z katastru nemovitostí se
jedná o následující pozemky, resp. jejich části:
Číslo parcely
6465/2
6466/3
6477/8
6477/1

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří

Výměra (m2)
4 280
172
2 418
8 922

Skutečné zábory jednotlivých pozemků budou upřesněny v projektové dokumentaci
pro územní řízení. Bývalé objekty na těchto pozemcích byly již demolovány,
v současné době se jedná o zpevněné nebo nezpevněné plochy.
Realizace záměru nevyžaduje záboru pozemků vedených v kategorii ZPF nebo
PUPFL.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných
lokalit ve smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která byla zahrnuta do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a (v aktuální podobě národního
seznamu dle nařízení vlády č. 371/2009 Sb.) nebo vymezených ptačích oblastí podle
§ 45e tohoto zákona. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
077544/2011/KUSK ze dne 5.5.2011 je uvedeno v Příloze č.1 předkládané
dokumentace.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),
území není registrovaným VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Zpracovatelům dokumentace alespoň není známa situace, že by v zájmovém území
záměru byla nějaká část přírody registrována jako VKP podle § 6 platného znění
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
Posuzovaná lokalita nespadá do žádného ochranného pásma vodních zdrojů ani do
CHOPAV.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové
dokumentaci pro územní řízení.
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V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
 Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:










1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
7m
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
2m
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
1m
35 kV až 110 kV
12 m
110 kV až 220 kV
15 m
220 kV až 400 kV
20 m
nad 400 kV
30 m
závěsné kabelové vedení 110 kV
2m
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence 1 m

u podzemního vedení:



do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic






u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

 Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.




u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

 Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.



u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01
Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu



u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

 Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti:




100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od
osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy
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B.II.2. Voda
Výstavba

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby,
technické řešení výstavby záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné
množství vody lze odebírat ze stávajících rozvodů LZD.
Provoz

V roce 2011 byla v LZD spotřeba pitné vody z veřejné vodovodní sítě 23 057 m3/rok
a spotřeba průmyslové (Labské) vody pro technologické účely 638 070 m3/rok.
Spotřeba vody pro sociální účely se nezmění. Záměr není spojen s vytvářením
nových pracovních míst. Výrobnu SAM budou obsluhovat pracovníci, kteří zajišťují
provoz stávající výrobny. Dojde pouze k přemístění sociálního zázemí v rámci areálu
LZD.
Pro provoz pračky čpavku, resp. pro výrobu SAM bude denní spotřeba vody ve výši
10 m3, max. 1 600 m3/rok. Toto množství vody bude odebíráno novou vodovodní
přípojkou ze stávajícího rozvodu vody.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační
materiál a výrobky apod. Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude
provedeno v prováděcích projektech stavby.
Způsob dodávek a výstavby jednotlivých stavebních objektů bude upřesněn v
dokumentaci pro provedení stavby po dokončení výběru dodavatele stavby.
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a technologického zařízení,
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Provoz
Suroviny

Přehled o stávající produkci a dovozu síranu amonného, dovozu močoviny, výrobě a
expedici hnojiva SAM a síranu amonného v letech 2010 a 2011 je uveden v tabulce:
Výroba
síranu
amonného
tun/rok

Dovoz síranu
amonného
tun/rok

Dovoz
močoviny
tun/rok

16 198

110

5 403

Síran amonný
do výroby
SAM tun/rok

Expedice
SAM
tun/rok

Expedice
síranu
amonného
tun/rok

11 037

16 883

5 271

12 142

18 972

7 384

Rok 2010
Rok 2011
17 753

1 773

6 071

Pro požadovanou výrobu SAM ve výši 250 tun/den, 40 000 tun/rok je potřeba síranu
amonného a močoviny uvedena v tabulce:
surovina
Síran amonný
Močovina

tun/den
160
80

tun/rok
25 600
12 800
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Síran amonný bude v převážné míře dodáván z vlastní výroby kyanovodíku a
Syntronů, močovina bude dovážena.
SAM je hnojivem se dvěmi formami dusíku a to s dusíkem organickým (až 60 %
močovinového dusíku), zbytek tvoří amonná forma (síran amonný). Dusík močoviny
může být podle povětrnostních podmínek okamžitě přijímán rostlinou. V půdě je
dobře rozpustný a s půdním roztokem je transportován do větších hloubek, a tak je
zajišťovaná výživa dusíkem i v pozdějších vývojových fázích. To je zvláště významné
pro všechny ozimy (obilniny, olejniny), ale i pro ostatní plodiny, které mohou dusík
využít během vegetace. Při pozdější jarní aplikaci (teplota půdy nad 10 0C) je
organický dusík z močoviny ureázou přeměňován na amoniak a ten může být
přijímán rostlinou přímo, vázán na výměnný sorpční komplex půdy nebo nitrifikací
přeměňován na nitráty. Důležité je, že k přeměně forem N na nitráty dochází
postupně a tím se zvyšuje využití dusíku rostlinami a snižuje se nebezpečí vyplavení
nitrátů. Vedle toho v hnojivu SAM obsažený síran amonný je zdrojem jak amoniaku
tak i síranu. Amoniakální dusík je vázán v půdě na sorpční komplex a z něho je
postupně uvolňován nebo podle teploty a vlhkosti půdy nitrifikován na nitrátový iont,
který pak bezprostředně slouží k výživě rostlin. V hnojivu obsažené sírany jsou
hlavním zdrojem síry pro rostliny a jejich společná aplikace s dusíkem zvyšuje jeho
využití rostlinami.
SAM je hnojivo vhodné jak k základnímu hnojení, tj. před setím či výsadbou, tak i
během vegetace. K základnímu hnojení je využitelné prakticky ke všem plodinám
majícím nároky na síru.
Při základním hnojení je možné SAM aplikovat dle potřeby plodin s ohledem na
obsah Nmin v půdě v širokém rozpětí.
Podrobněji jsou
dokumentace.

vlastnosti

výrobku dokladovány v Příloze

č.3 předkládané

Energie

Spotřeba elektrické energie v LZD za rok 2011 byla cca14 605 MWh.
Instalovaný elektrický výkon na výrobně SAM bude do 150 kW při předpokládaném
součiniteli soudobosti 0,55. Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie bude
cca 185 MW. Napájení bude zajištěno z nové rozvodny, která bude napojena na
stávající elektrorozovdnu, kde je dle sdělení oznamovatele dostatečná volná
kapacita.
Nízkotlaká pára 0,3 MPa pro ohřev reaktorů a vytápění bude dodávána ze stávající
kotelny, kde je rovněž dostatečná volná kapacita. Kondenzát bude vracen zpět na
kotelnu. Předpokládaná maximální potřeba páry pro technologii je 15 tun/den, 24 000
tun/rok a 60 tun/rok pro vytápění.
Tlakový vzduch bude dodáván z nové kompresorovny, která bude realizována
v rámci hodnoceného záměru. Kompresor bude umístěn v samostatné místnosti SO01. Vzduch bude sušený a předpokládaná potřeba bude cca 360 m3/den.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
budou způsobeny stavební činností. Dle sdělení oznamovatele bude převážná část
nezávadné výkopové zeminy využita při terénních úpravách v areálu LZD a nebude
tudíž odvážena mimo areál. Vzhledem k intenzitě stávající dopravní obslužnosti
areálu LZD a intenzitě dopravy na navazující silnici I/38 lze dopravní nároky ve fázi
výstavby označit za malé a nevýznamné.
Provoz

Intenzita osobní dopravy se realizací hodnoceného záměru nezmění. Záměr
nevytváří nová pracovní místa, výrobnu SAM budou zajišťovat stávající pracovníci
LZD.
Jak je zřejmé z údajů uvedených v předchozí kapitole byly na stávající výrobnu SAM
dovezeny vstupní suroviny a z výrobny expedovány produkty v celkové výši 34 200
tun/rok. V této bilanci není zahrnut síran amonný z produkce LZD, který je na
výrobnu SAM čerpán z jiných provozů LZD.
Dle sdělení oznamovatele je téměř veškerý dovoz surovin a expedice výrobků
zajišťována silniční dopravou a vytížení nákladních vozidel se pohybuje v rozmezí 20
– 25 tun.
V následující tabulce jsou uvedeny nároky na nákladní dopravu pro stávající stav a
cílový stav. Pro výpočet na straně bezpečnosti není železniční doprava uvažována a
vytížení vozidel je uvažována na úrovni 20 tun. Silniční nákladní doprava probíhá
pouze v denní době a v době provozu výrobny (květen – říjen) t.j cca 180 dní v roce.
tun/rok TNA/rok
Stávající stav
Suroviny a výrobky
34 200
1 710
Cílový stav
Močovina
12 800
640
SAM
40 000
2 000
CELKEM
52 800
2 640
Nárůst
18 600
930

TNA/den
9,50
3,56
11,11
14,67
5,17

Jak je z bilance zřejmé, při plném provozu výrobny SAM na navrhovanou kapacitu
40 000 tun/rok dojde k navýšení nákladní dopravy o 6 jízd TNA/den, t.j 12 pohybů
TNA/den při výjezdu z areálu LZD. Při předpokládaném rovnoměrném rozdělení této
dopravy na silnici I/38 východním a západním směrem tak dojde na silnici I/38
k navýšení nákladní dopravy o 6 pohyby TNA/den, tj. o 0,375 pohybu TNA/hod.
Dle sdělení oznamovatele se pohybuje stávající nákladní obslužnost společnosti v
rozmezí 60 – 80 příjezdů nákladních vozidel denně, tj. 120 – 160 pohybů NA/den.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje

Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní
techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu a
technologického zařízení. Předpokládá se , že většina vytěžené zeminy bude využita
v rámci areálu LZD. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze
o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích, které ve vztahu k běžnému
provozu LZD a intenzitě dopravy na silnici I/38 je zcela zanedbatelné. Odhad
přepravních tras nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní.
Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože
není znám dodavatel stavby, použitá technika apod. Vzhledem k nevýznamným
nárokům na bilance přepravované zeminy a stavebních materiálů lze liniové zdroje
znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za nevýznamné.
Plošné zdroje

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště,
který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů oznámení
k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech dokumentace.
Provoz
Stávající stav
Bodové zdroje

Dle sdělení oznamovatele jsou v LZD evidovány 4 velké zdroje znečišťování ovzduší
(spalovna koncových plynů na HCN, AKH-mimo provoz, Syntrony a TPP), 6
středních zdrojů (Kyanidy, Uragan, Retacel, DPG, CHČOV, CHBČOV) a 2 malé
zdroje (čpavkový kompresor, digestoř odboru výzkumu-OŘJ). Oznamovatel
provozuje tyto zdroje v souladu s platnou legislativou. Výše ročních poplatků z těchto
zdrojů je v posledním období (roky 2006-2011) ustálená a pohybuje se v rozmezí od
23 300 Kč do 35 200 Kč. Žádný z těchto zdrojů nemá přímou souvislost
s hodnoceným záměrem. Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, ve stávající výrobně
SAM nejsou evidovány žádné zdroje znečišťování ovzduší.
Cílový stav
Bodové zdroje

Provoz stávajících zdrojů znečišťování ovzduší se provozem hodnoceného záměru
nezmění. Z nové výrobny SAM budou do ovzduší vyvedeny dva výduchy:
Odvzdušnění sil močoviny

Močovina bude do závodu dovážena výhradně v granulích a do sil dopravována
pneumatickou dopravou. Dle zkušeností oznamovatele je obsah prachu v granulích
močoviny minimální.
Provedeme li kategorizaci tohoto zdroje dle §3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. za podmínek: Emisní limit TZL = 200 mg/m3,
FPD zdroje = 8760 hod/rok, množství vzdušniny z pneudopravy 1 000 m3/hod lze
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stanovit teoretické emise TZL ve výši: 200 x 8760 x 1000 x 10-9 = 1,752 tun/rok. Jak
je z výpočtu a z dikce nařízení vlády zřejmé, jedná se o malý zdroj znečišťování
ovzduší.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že emise uváděné v předcházejícím
odstavci lze označit za teoretické, sloužící k zařazení zdroje. Reálné emise budou,
vzhledem k velmi omezené délce provozu tohoto zdroje (pouze ve fázi plnění sil
z autocisteren) a minimálnímu obsahu prachu v granulované močovině, zcela
zanedbatelné.
Odvzdušnění reaktorů

Jak již bylo uvedeno, může při míchání a ohřevu náplně reaktorů na 50 0C docházet
vlivem hydrolýzy síranu amonného k uvolňování stopových množství čpavkových par
(dle sdělení oznamovatele v úrovni jednotek ppm). Odvzdušnění z obou reaktorů
bude zavedeno do vodní pračky s náplní Raschigových kroužků. Ze zásobníku
pračky cirkuluje pomocí čerpadla přes pračku voda, která je na hlavě pračky
rozstřikována po celém obvodu pračky. Zbytkové podíly čpavku se tak absorbují do
vody. Vzhledem k tomu, že do reaktoru se při výrobě nasazuje kromě síranu
amonného a močoviny i 10 m3 vody denně, tj. cca 1 m3 vody na jednu šarži
v reaktoru, bude v provozním řádu uvedeno, že tato voda bude do reaktoru
odebírána z vodní pračku a do vodní pračky bude následně dopouštěna čerstvá
voda. Tímto opatřením bude ve vodní pračce trvale téměř čistá voda a pračka bude
dosahovat maximální účinnost.
Množství vzduchu odcházejícího odvzdušněním do ovzduší nelze stanovit, jedná se
pouze o volné dýchání, vzduch nebude odsáván ventilátorem. Množství tohoto
vzduchu, stejně tak jako emise čpavku do ovzduší budou zcela minimální a
zanedbatelné a nemohou v žádném případě ovlivnit imisní situaci čpavku mimo areál
závodu.
Plošné zdroje
Použité emisní faktory pro liniové zdroje

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2015. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR
vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR
provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí
programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen
PC program MEFA v.06 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Tento uživatelsky
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km –
g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných
jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný
sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet
emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které
představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu
(alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
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Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla
a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet.
Problematika sekundární emise

Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem
pohybu automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě
atmosféry. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech a její
hodnota je zatížena velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární
prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla,
počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace uvažované ve
vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení.
Hodnota sekundární emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální
část Brna v roce 2008. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA
stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu
vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté
v modelu.
Zdroj: Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi, Výroční zpráva za rok
2008, Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc.
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Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2015 jsou sumarizovány v následující
tabulce:
pozn.: SP = sekundární prašnost = 0,0662, plynulost provozu 3, sklon terénu 3%
ROK 2015 – rychlost 20 km/hod
Emisní úroveň
Emisní faktor (g/km)
Typ vozidla
NOx
Benzen
PM 10
7,6325
0,0417
0,8364
TNA
EURO 3
ROK 2015 – rychlost 20 km/hod
Emisní úroveň
Emisní faktor (g/km)
Typ vozidla
CO
11,5829
TNA
EURO 3
ROK 2015 – rychlost 50 km/hod
Emisní úroveň
Emisní faktor (g/km)
Typ vozidla
NOx
Benzen
PM 10
4,2102
0,0216
0,4250
TNA
EURO 3
ROK 2015 – rychlost 50 km/hod
Emisní úroveň
Emisní faktor (g/km)
Typ vozidla
CO
6,2571
TNA
EURO 3

PM 10 + SP
0,9026

PM 10 + SP
0,4912

Jako plošný zdroj lze označit plochy vykládky surovin a nakládky produktu. Jak je
z kapitoly B.II.4 zřejmé, při projektovaném výkonu 40 000 tun/rok dojde oproti
stávajícímu stavu k nárůstu vykládky nebo nakládky o 930 TNA/rok, max. 6 TNA/den
(12 pohybů TNA/den).
Emise z plošného zdroje parkoviště OA se nezmění, nedochází k nárůstu pracovních
sil.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů v prostoru všech
výše uvedených plošných zdrojů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše uvedených emisních
faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek:
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-1

Plošný zdroj

g.s
0.0007951

Plošný zdroj

g.s
0.0012066

-1

NOx
Benzen
-1
-1
-1
-1
kg.den
t. rok
g.s
kg.den
0.045795 0.0082431 4.344E-06 0.0002502
CO
-1
-1
kg.den
t. rok
0.0694974 0.0125095

-1

t. rok
4.504E-05

PM 10 + SP
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
9.402E-05 0.0054156 0.0009748

Liniové zdroje

Emise z liniových zdrojů budou odpovídat potřebě vyvolané dopravní obslužnosti,
která byla vyčíslena v předchozích částech oznámení a je dána následujícími ročními
a denními pohyby nákladních vozidel:
Druh vozidla
TNA

Roční pohyby
1860

Denní pohyby
Max. 12

Uvedené pohyby TNA se vztahují na období květen - říjen, kdy bude probíhat výroba
a expedice SAM.
Po výjezdu z vrátnice LZD se předpokládá rovnoměrné rozložení nákladní dopravy
na silnici I/38 do obou směrů. Průměrné denní a hodinové pohyby LNA jsou uvedeny
v tabulkách:
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

Pohyby
TNA/den
12
6
6

Výjezd z vrátnice LZD
I/38 směr západ
I/38 směr východ

Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

Pohyby
TNA/hod
0,75
0,375
0,375

Výjezd z vrátnice LZD
I/38 směr západ
I/38 směr východ

úsek 1

úsek 2

úsek 3
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Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující
bilance emisí:
úsek
g/m/s
Úsek 1
v = 20 km/h
Úsek 2
v = 50 km/h
I Úsek 2
v = 50 km/h
úsek

3.816E-06

g/m/s

Benzen
kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

PM 10 + SP
kg/km/den

t/km/rok

2.085E-08

0.0005004

9.007E-05

4.513E-07

0.0108312

0.0019496

t/km/rok

0.09159 0.0164862

1.053E-06

0.0252612

0.004547

5.4E-09

0.0001296

2.333E-05

1.228E-07

0.0029472

0.0005305

1.053E-06

0.0252612
CO
kg/km/den

0.004547

5.4E-09

0.0001296

2.333E-05

1.228E-07

0.0029472

0.0005305

g/m/s
Úsek 1
v = 20 km/h
Úsek 2
v = 50 km/h
I Úsek 2
v = 50 km/h

NOx
kg/km/den

t/km/rok

5.791E-06

0.1389948 0.0250191

1.564E-06

0.0375426 0.0067577

1.564E-06

0.0375426 0.0067577

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby budou odváděny stávající kanalizací
splaškových vod na podnikovou BČOV.
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají.
Srážkové vody z plochy výstavby budou odváděny stávajícím způsobem.
Provoz
Stávající stav

V LZD je vybudován a schválen komplexní systém nakládání s odpadními vodami.
Podle druhu znečištění jsou odpadní vody v LZD vypouštěny do oddílných
kanalizací, které jsou zavedeny na BČOV, CHČOV a CHBČOV.
Biologická čistírna odpadních vod - BČOV

BČOV slouží k čištění veškerých splaškových vod a části srážkových vod.
Technologie BČOV je projektována jako nízkozátěžový aktivační proces s aerobní
aktivací kalů, bez primární sedimentace. Aerace je zajištěna jednobublinným
provzdušněním na bázi pneumatické aerace.
Projektovaná kapacita BČOV je max. 1,11 l/s, 35 040 m3/rok. Vyčištěné odpadní
vody jsou na výtoku měřeny, ve stanovených intervalech se provádí odběry vzorků a
jejich analýza ve stanoveném rozsahu ukazatelů.
Chemická čistírna odpadních vod - CHČOV

CHČOV slouží k čištění (detoxikaci) toxických odpadních vod s obsahem
kyanidů.Kyanidy obsažené v odpadních vodách se zde rozloží na kyanovodík, který
se vrací ve formě vodného roztoku zpět do výrobny kyanovodíku. Voda se zbytkovým
obsahem kyanidů se vrací do chloračních nádrží, kde se provádí konečná detoxikace
peroxidem vodíku.
Projektovaná kapacita CHČOV je max. 2 l/s, 54 750 m3/rok. Ve stanovených
intervalech se provádí odběry vzorků a jejich analýza ve stanoveném rozsahu
ukazatelů.
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Chemicko-biologická čistírna odpadních vod – CHBČOV

CHBČOV slouží zejména pro čištění odpadních vod z výroby DPG. Biologickému
stupni je předřazeno fyzikálně chemické předčištění extrémně znečištěného proudu
odpadních vod z výroby chlorkyanu a egalizační neutralizační stanice.
Z technologického hlediska je toto předčištění zajištěno stripováním parou na
náplňové koloně s následnou neutralizací. Biologický stupeň je tvořen dvěma
bioreaktory a dosazovací nádrží.
Projektovaná kapacita CHBČOV je max. 2 l/s, 62 780 m3/rok. Vyčištěné odpadní
vody jsou na výtoku měřeny, ve stanovených intervalech se provádí odběry vzorků a
jejich analýza ve stanoveném rozsahu ukazatelů.
Detoxikační jámy – 3 ks

Detoxikační jámy jsou dalším specifickým zařízením pro čištění lutrových vod
z výroby kyanovodíku. V nádržích se přídavkem hydroxidu sodného a chloridu
železnatého převedou kyanidové sloučeniny oxidací vzduchem na berlínskou modř,
která se odfiltruje na kalolisu. Odpadní voda odtéká následně přes pískové filtry do
kanalizace.
Projektovaná kapacita detoxikačních jam je 5 m3/hod, 42 120 m3/rok. Ve
stanovených intervalech se provádí odběry vzorků a jejich analýza ve stanoveném
rozsahu ukazatelů.
Předčištěné odpadní vody z BČOV, CHČOV, CHBČOV a detoxikačních jam jsou
společně s chladícími vodami a srážkovými vodami, které nejsou nositelem
znečištění odváděny společnou kanalizací do recipientu. Recipientem je řeka Labe,
ČHP 1-04-01-044, říční kilometr 194,25 – levý břeh. Dle platného integrovaného
povolení je povoleno vypouštět max. 300 l/s, 2 880 m3/den, 950 000 m3/rok při
splnění dalších podmínek, uvedených v příslušném vodoprávním rozhodnutí. Emisní
limity vypouštěné odpadní vody jsou uvedeny v tabulce:
ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
RAS
CN tox.
CN celk.
N-NH4
Pcelk.

„p“ mg/l
150
40
60
2550
1
1,6
55
3,3

„m“ mg/l
290
70
110
2950
2
4
75
5,5

tun/rok
125
29
45
1950
0,5
1,5
30
3

Dle sdělení oznamovatele bylo v roce 2011 vypuštěno 618 976 m3 odpadních vod
s následujícím znečištěním. Hodnoty ukazatelů v mg/l jsou uvedeny jako hodnoty
průměrné.
ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
RAS
CN tox.
CN celk.
N-NH4
Pcelk.

mg/l
100,88
24,43
48,63
2840,83
0,13
0,47
37,99
0,81

tun/rok
62,44
15,12
30,10
1758,41
0,08
0,29
23,52
0,50
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Cílový stav

Stávající systém nakládání s odpadními vodami se realizací hodnoceného záměru
nezmění. Stejně tak nedojde k úpravám stávajících zařízení pro předčištění
odpadních vod. Rovněž tak zůstanou v platnosti hodnoty stanovené v integrovaném
povolení z hlediska množství vypouštěných odpadních vod do recipientu a stanovené
ukazatele povoleného znečištění.
Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod v areálu LZD se realizací hodnoceného záměru nezmění –
nedochází k nárůstu pracovních sil. Nové sociální zázemí na výrobně SAM bude
napojeno kanalizační přípojkou na stávající kanalizaci splaškových vod, která je
zakončena podnikovou BČOV.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody na výrobně SAM nevznikají. Odpadní voda z vodní
pračky bude periodicky přečerpávána do výrobních reaktorů a využita ve výrobním
procesu.
Srážkové vody

Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení vzniknou
v areálu LZD následující nové zastavěné nebo zpevněné plochy:
SO-81.1 – výroba SAM
140 m2
SO-81.2 – záchytná jímka
169 m2
SO-81.3 – zásobníky močoviny 43 m2
SO-81.4 – sklad bigbagů
312 m2
SO-81.8 – nové komunikace
155 m2
Při respektování výše uvedených hodnot o zastavěných a zpevněných plochách,
průměrné intenzitě srážek ve výši 600 mm a intenzitě přívalového deště ve výši 151
l/s.ha jsou množstevní údaje o vzniku srážkových vod uvedeny v tabulkách:
Popis plochy
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m2)
664
155
819

Popis plochy
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
664
155
819

2

Koeficient
0,9
0,7

Množství (m3/rok)
359
65
424

Koeficient
0,9
0,7

Odtok [l/s]
9,02
1,64
10,66

3

Odtok (m /15 min)
8,12
1,47
9,59

Vypočtené příspěvky jak ročního objemu srážkových vod, tak i odtokových poměrů
v době přívalových dešťů jsou malé a z hlediska celkového hodnocení v rámci LZD
zcela nevýznamné a není nutné proto přijímat žádná nová opatření.
Ochrana podzemních vod

Výrobní zařízení bude umístěno uvnitř objektu, jehož podlaha tvoří nepropustnou
havarijní jímku potřebného objemu. Stejně tak ve společné havarijní jímce budou
umístěny nové zásobníky síranů a SAM. Pro stáčení dovezeného síranu a plnění
SAM do silničních a železničních cisteren bude využito stávající zařízení, které je dle
sdělení oznamovatele řádně zkolaudováno a zabezpečeno v souladu s platnou
legislativou. Ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel atesty nepropustnosti všech
jímek (stávajících i nových), které souvisí s provozem výrobny SAM.
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Veškeré nakládání s látkami nebezpečnými vodám bude prováděno na vyhrazených
a zabezpečených plochách, které budou vybaveny nepropustnou bezodtokovou
havarijní jímkou, nebo budou tyto látky skladovány v přenosných ocelových vanách
příslušného objemu.
Pro výrobnu SAM bude vypracován a předložen ke schválení tzv. havarijní plán
v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
B.III.3. Odpady
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění, a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170201
170203
170405
170411
170504
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
O
O
O
O
O

Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu
jejich využití nebo odstranění.
Provoz
Stávající stav

LZD a.s. má zpracován POH. Souhlas k nakládání s odpady (včetně schválených
druhů odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“ je součástí platného integrovaného
povolení. Konkrétní postupy pro nakládání s jednotlivými druhy odpadů jsou
zapracovány jako směrnice Integrovaného systému řízení. Jednotlivé druhy odpadů
se shromažďují odděleně ve vyhrazených a označených prostorách a nádobách a
následně se předávají oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění na
základě uzavřených smluvních vztahů.
Dle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 vznikly v LZD následující
druhy a množství odpadů, které byly předány oprávněným osobám k využití či
odstranění.
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Kód
060311
070110
070708
080111

Kategorie
N
N
N
N

080411

N

080413

N

130205
130503
130507
150101
150102
150103
150105
150107
150110

N
N
N
O
O
O
O
O
N

150202

N

160214
160305
160508

O
N
N

160601
160602
170203
170204

N
N
O
N

190204

N

200121
200301
200307

N
O
O

Název odpadu
Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Jiné minerální koláče, upotřebená absorpční činidla
Jiné destilační a reakční zbytky
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z lapáků nečistot
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící
tkaniny a ……
Vyřazená zařízení neuvedený pod čísly 160209 až 160213
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné
Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad
hodnocený jako nebezpečný
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Množství
tun/rok
0,250
368,580
0,300
0,500
0,290
0,100
0,430
3,500
2,000
15,081
18,997
2,460
2,300
0,106
9,924
2,880
1,990
10,230
0,100
1,820
0,060
2,380
1,600
243,820
0,100
35,408
55,360

Cílový stav

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální.
Výrobnu SAM lze v zásadě označit za bezodpadovou technologii. Při vlastní výrobě
nevznikají žádné pevné nebo kapalné odpady. Voda s obsahem čpavku z vodní
pračky je periodicky zpracovávána v technologickém procesu výroby SAM. Pokud
bude močovina dodávána v obřích pytlích – big-bagy, budou tyto pytle vedeny jako
vratné obaly a budou periodicky vraceny dodavateli. Realizací hodnoceného záměru
nedochází k nárůstu pracovních sil – množství směsného komunálního odpadu
zůstane přibližně na stávající úrovni.
Jedinými druhy odpadů, které budou v minimálním množstvím a pouze občas při
výrobě SAM vznikat tak budou odpady z údržby a oprav strojního zařízení
(upotřebené oleje apod.) Tyto druhy
jsou však již nyní uvedeny ve
vydaném souhlasu pro nakládání s odpady.
Lze proto konstatovat, že provozem hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových
druhů odpadů a rovněž tak se významným způsobem nezvýší objem vznikajících
odpadů.
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B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může
v území.

ovlivnit akustické parametry

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a
předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech
uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit
dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště
bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného
vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí
nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby.
Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Předpokládané parametry použitých strojů pro zemní práce:
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – max.
4/hod

Vzhledem ke značné vzdálenosti obytných objektů od plochy výstavby lze zcela
předpokládat, že hlukové zatížení stavby neovlivní hlukovou situaci u těchto objektů.
Provoz

Pro stáčení dovezeného síranu a expedici SAM bude použito stávající zařízení,
včetně čerpadel. U výdejových čerpadel se vzhledem k nárůstu expedovaného
množství prodlouží pouze jejich provozní doba.
Kompresor na tlakový vzduch bude umístěn v samostatné místnosti výrobního
objektu, která bude protihlukově zabezpečena. Provoz kompresoru nevyžaduje
trvalou přítomnost obsluhy.
Reaktory a čerpadla pro čerpání produktu z reaktorů do zásobníků budou rovněž
umístěny uvnitř objektu.
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Novými zdroji hluku tak bude pouze občasný provoz čerpadel spojených s provozem
zásobníků v nové havarijní jímce, občasný provoz mechanického dopravníku pro
dopravu močoviny ze sil do reaktorů a pneumatická doprava při dopravě močoviny
z autocisterny do sil.
Vzhledem k tomu, že se areál výrobny SAM nachází cca 250 metrů od nejbližšího
objektu obytné zástavby a šířící se hluk je dále tlumen dalšími stávajícími objekty,
nemohou tyto nové zdroje hluku ovlivnit stávající akustickou situaci u nejbližších
objektů obytné závody vně areálu LZD.
Vibrace

Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací, které by ovlivňovaly
území mimo areál LZD.
Záření

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Zápach

Případné zbytkové obsahy čpavku v síranu amonném budou vedeny odvzdušněním
reaktorů do vodní pračky, kde dojde k jeho absorpci.
Jiné výstupy
Jiné výstupy nejsou známy.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Stávající areál společnost Lučební závody Draslovka, a.s. je situován na
jihovýchodním okraji města Kolín. Jedná se o průmyslovou oblast v blízkosti
frekventované komunikace I/38 – Havlíčkova ulice. Areál tvoří větší počet
průmyslových a administrativních objektů, zpevněné plochy komunikací, železniční
vlečka a odstavné plochy.
C.1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Na severním okraji Kolína je vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 7 –
Polabský luh. Z tohoto biocentra vychází dva nadregionální biokoridory. Po Labi je
vedena osa nadregionálního vodního a nivního biokoridoru K 72. Do nivního
nadregionálního biokoridoru K 72 jsou vložena dvě regionální funkční biocentra.
Biocentrum Zálabí je rozsahlý lesní komplex s porosty ve stáří 33 – 125 let s
převahou dubu letního topolu a lípy. Vtroušen je javor, olše, jasan, borovice, jilm,
bříza. Druhé biocentrum Hánina je součástí PP Kolínské tůně. Jedná se o staré
labské rameno s břehovými porosty, lužním lesem, rozptýlenou zelení. Tato lokalita
je významným hnízdištěm ptactva.

Ve směru přibližně jih – sever jsou navrženy regionální biokoridory RK 1301 a RK
1243. Koridor RK 1301 – Pekelský potok je vymezen po západním okraji Kolína a je
ukončen v regionálním biocentru Zálabí. RK 1243 propojuje regionální biokoridor
Zálabí s osou neregionálního biokoridoru K72. V okolí záměru se nacházejí i dva
biokoridory místního významu.
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Plánovaný záměr však nijak neohrozí nebo nenaruší jejich funkci.
C.1.2 Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zájmová lokalita neleží v chráněném území podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění. Není zde situované žádné maloplošné chráněné území, přírodní památka ani
přírodní rezervace., jak je patrné z následujícího obrázku (měřítko upraveno).
Zájmové území záměru nezasahuje do žádného vymezeného přírodního parku na
území Středočeského kraje.
Dle stanoviska orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje, se v
zájmovém území ani přilehlém okolí nenacházejí žádné evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, viz Příloha č. 1 předkládané dokumentace.

36

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv – SO 81

Nejbližší evropsky významné lokality:
EVL Kolín - letiště
- cca 3,5 km JZ směrem od záměru
EVL Libické luhy
- cca 6 k SZ směrem od záměru
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C. 1. 3 Významné krajinné prvky
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí lokality přírodovědecky
významné a ceněné. Rovněž se zde nenacházejí prvky esteticky významné.
Zpracovatelskému týmu dokumentace není známa okolnost, že by v zájmovém
území nebo v rámci areálu, případně v nejbližším okolí byla nějaká plocha
registrována jako VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
C.1.4 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území areálu se nenacházejí žádné významnější architektonické , historické ani
kulturní památky. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu investora.
C. 1. 5 Území hustě zalidněná
V Kolíně žije cca 35 % z celkového počtu 91 314 obyvatel celého okresu. Kolín tvoří
významnou dominantu nejen co do počtu obyvatel, ale i co do pracovních příležitostí
v celém okresu. Celková katastrální plocha 3 502 ha je členěna na 10 částí, je na ní
umístěno 3920 domů s 12 197 byty.
Areál společnosti se rozprostírá u silnice Kolín – Kutná Hora a není obklopen
souvislou obytnou zástavbou.
C. 1. 6 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V zájmové lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenacházejí území zatěžovaná nad
míru únosného zatížení.
C. 1. 7 Staré ekologické zátěže
Stará ekologická zátěž v areálu závodu byla v minulosti řešena sanačním čerpáním,
hydraulickou clonou. V areálu LZD je v současné době v provozu hydraulická clona
tvořená celkem 12 čerpanými objekty ve směru toku podzemních vod. Šest vrtů je
situováno do center kontaminace, zbývající vrty tvoří příslušný depresní kužel. V
rámci druhé etapy sanačních prací je systém hydraulické clony nahrazen podzemní
těsnící stěnou s třemi čerpanými vrty.
V roce 2011 bylo projednáno oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3a na akci
„Podzemní těsnící stěna a čerpání kontaminovaných vod v areálu společnosti
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín“. Tento záměr je realizován na základě
rozhodnutí ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany vod č.j. ČIŽP / 41 / OOV / SR01 /
1005060 .005/10/PJC ze dne 3.8.2010, ve kterém je Lučebním závodům Draslovka
a.s. Kolín uloženo za účelem řešení krajně naléhavého stavu – migrace znečištění
z areálu společnosti do jímacího území zajišťujícího hromadné zásobování pitnou
vodou pro město Kolín provést sanační práce v souladu se schváleným projektem
sanačních prací Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (Pastuszek F., 2006).
Úkolem podzemní těsnící stěny je zamezit odtoku kontaminovaných podzemních vod
mimo areál firmy Lučební závody Draslovka a.s Kolín směrem k povrchovému toku
řece Labi s cílem nahradit stávající sanační čerpání hydraulickou clonou z čerpacích
vrtů, které není zcela účinné.
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V současné době provozované sanační práce nejsou zcela efektivní, proto je
navrhováno zamezení odtoku kontaminovaných podzemních vod pomocí PTS
s dalšími sanačními zásahy. Clona je vedena v půdorysném oblouku v poloze kolmé
na směr proudění podzemní vody a částečně zasahuje do sousedního areálu
Bioferm- Lihovar Kolín. Oba konce těsnící stěny jsou zavázány do nepropustného
podloží v místech, kde toto podloží vystupuje k terénu.
Předkládaným záměrem „Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv“ nedojde žádným
způsobem k ovlivnění nebo omezení probíhajících sanačních prací.

C. 1. 8 Extrémní poměry v dotčeném území
V zájmovém území nejsou známy žádné extrémní poměry. Zájmové území není
ohroženo erozí, sesuvy půdy, záplavami ani jinými přírodními vlivy.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území je součástí teplé oblasti, území charakterizují průměrné roční srážky
550 - 560 mm, celkově se území Kolínska nachází v oblasti charakteristické spíše
vláhovým deficitem.
Klimaticky území náleží podle atlasu podnebí k mírně teplému, mírně suchému
klimatickému okrsku s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,6°C.
Zájmové území LZD je typicky rovinným, otevřeným terénem s minimálním výskytem
celodenních inverzních stavů. Jakékoliv inverze se vyskytují celkem v 56,2%, tj. 205
dní za rok, z toho v zimním období v 90 dnech a v letním období ve 115 dnech za
rok. Nejvyšší četnost výskytu horní hranice přízemních inverzí je ve výšce 175 - 225
m nad zemí, v letním období je druhé maximum ve výškách 100 - 150 m nad zemí.
Toto druhé maximum odpovídá letním přízemním inverzím v ranních hodinách.
V zájmovém území převažují západní větry.
Znečištění ovzduší
Nejbližší imisní stanice je SKOA Kolín SAZ, stanice je provozovaná Zdravotním
ústavem Praha a je klasifikována jako pozaďová městská stanice v obytné zóně.
Umístěná je v rovinném mírně vyvýšeném terénu na menším parkovišti osobních
automobilů v městské zástavbě, cca 100 m od rušné komunikace. Cílem
automatizovaného měřícího programu je stanovení reprezentativních koncentrací pro
osídlené části území.
Protože posuzovaný záměr není zdrojem emisí, není v této popisné části
dokumentace nutné uvádět podrobnější
údaje o celkovém imisním pozadí
zájmového území. Je tak uveden pouze údaje o rozhodující měřené škodlivině, a to
PM10.
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Imisní pozadí PM10
Rok:
2010
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Látka:
PM10 - částice PM10
3
Jednotka:
µg/m
Denní LV:
50,0
Denní MT:
0,0
Denní TE:
35
Roční LV:
40,0
Roční MT:
0,0
Organizace
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
Čtvrtletní hodnoty
Typ měřicího programu
Kód MP Identifikace ISKO
Max.
95% Kv 50% Kv Max.
36 MV VoL 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q.
Lokalita
Metoda
Datum
99.9% Kv 98% Kv Datum Datum VoM 98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q.
SKOAA
~
61,5
21,0
92,1
42,1
23
22,1
30,7
21,5
26,3
ZÚ Praha
Automatizovaný měřicí program
(1191)
TEOM
~
01.01.
83,5
27.01.
24.02.
23
66,4
89
79
92
91
Kolín SAZ
25526
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Roční hodnoty
X
S
N
XG
SG
dv
24,9
14,52
351
21,5

1,73
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C.2.2. Voda
Povrchové vody
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín leží na levém břehu Labe, zájmové území
spadá do dílčího povodí 1-03-04. Řeka Labe vytváří osu širokého údolí. Koryto Labe
tvoří místní erozní bázi, drénuje podzemní vody kvartéru. Vlastní trasa toku Labe
byla v minulosti antropogenně ovlivněna. Průtoky v Labi jsou usměrňovány v zájmu
udržení lodní dopravy na toku. Labe je v celé své délce (370,7 km) vodním tokem s
vodárenským odběrem. Jakost vody je pravidelně sledována na profilech státní sítě
sledování jakosti povrchových vod. Nejbližším profil pro sledování jakosti vod se
nachází v obci Veletov. Katastrální území Sendražice u Kolína je vyhlášeno
zranitelnou oblastí.
Dle platného územního plánu města Kolín se areál LZD nachází mimo záplavové
území Labe, hranici záplavového území tvoří násep železničního koridoru Praha –
Kolín – viz mapový podklad na následující straně.
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V následujícím mapovém podkladu jsou dokladovány širší územní vztahy z hlediska
vodohospodářských zájmů.
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Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, jak je patrné
z následujícího výřezu vodohospodářské mapy:
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Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického je území reprezentováno kvartérními sedimenty Labe
a jeho přítoků. Daná oblast je podle Hydrogeologické rajonizace ČR zařazena do
rajónu 11, do hydrogeologického subrajónu 115. Tento subrajón zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty přehloubeného koryta Labe, které se vyznačují převahou drobně
psefitického až středně psamitického materiálu. Propustnost kolektoru je průlinová,
hladina podzemní vody je obvykle volná a je hydraulicky spjatá s hladinou v řece
Labe. Hydrogeologické podmínky zájmové lokality jsou složité, zásadním způsobem
ovlivněné zásahem do přirozeného řežimu podzemních vod.
Nejvýznamnějšími přirozenými vodními plochami na levé (jižní) straně toku Labe jsou
Pekelský rybník a slepá ramena původního toku Labe. Na pravé straně jsou
význačnými vodními plochami slepá ramena Labe. Na pravé straně jsou význačnými
vodními plochami slepá ramena Labe, tůně a mimo katastr města zatopené prostory
po těžbě písku v okolí Hradišťka I.
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Kolín je zásobován pitnou vodou z jímacích vrtů, které jsou umístěné v jímacích
objektech Kolín – Tři Dvory, Kolín – Nová vodárna, Kolín – Nová Ves I, Kolín –
Štítary. Jímací oblast Kolín – Nová vodárna jímá vodu z cenomanských pískovců,
jímací oblast Kolín – Tři Dvory, Kolín – Nová Ves I. a Kolín – Štítary z kvartérních
fluviálních sedimentů Labe.
Kvartérní fluviální sedimenty Labe dosahují maximální mocnosti 20 m a vysoký
index transmisivity. Jsou tvořeny labskými terasami, na které jsou vázány
vodárenské jímací objekty s největší vydatností. Kvartérní naplaveniny levobřežní
terasy jsou vzhledem ke své mocnosti do 8 m a nižší propustnosti hydrogeologicky
méně významné. Z hlediska zásob podzemní vody vytváří spolu s okrajovými částmi
křídových hornin hlavní akumulaci podzemní vody. Podzemní voda kvartérních
fluviálních naplavenin je nejvíce náchylná k znečištění.
Do předmětného území zasahující z jihu horniny kutnohorského krystalinika, které
jsou převážně tvořeny rulami, se vyznačují nízkou propustností, která se zvyšuje
v pásmu připovrchového rozpojení hornin. Jako zdroje podzemní vody jsou málo
vydatné a náchylné ke kontaminaci vzhledem k mělkému oběhu vody.
Křídové sedimenty zasahující do území ze severu tvoří okraj vodohospodářsky a
hydrogeologicky nejvýznamnější struktury v Čechách – české křídové tabule. Na
Kolínsku jsou zastoupeny průlinově – puklinovo propustnými pískovci cenomanu.
V jejich nadloží směrem k severu (do centra pánve) vystupují slínovce spodního
turonu, které tvoří prakticky nepropustný strop podložních pískovců. Z hlediska zásob
podzemních vod jsou cenomanské pískovce, zejména v oblastech tektonického
porušení, významným kolektorem podzemních vod. Často zde vzniká významná
akumulace vod, jež je využívána v jímacím území Kolín – Nová vodárna. Na Kolínsku
tvoří navíc infiltrační čelo poděbradské lázeňské struktury.
V zájmovém území jde o podzemní vodu průlinovou , vyplňující propustné písky teras
a propustné polohy holocenní akumulace. Hladina podzemní vody není neměnná a
její stav závisí na množství vodních srážek a stavu vody v Labi. V období normálních
stavů má hladina podzemní vody spád k vodoteči. Nejvyšší hladina podzemní vody je
v literatuře popisována v sondách nejvzdálenějších od říčního toku.
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Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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C.2.3. Půda
Realizací záměru budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Kolín:
obec
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín

katastrální území
Kolín
Kolín
Kolín
Kolín

parcelní č.
6465/2
6466/3
6477/8
6477/1

druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra
Zastavěná plocha a nádvoří
4280
Zastavěná plocha a nádvoří
172
Zastavěná plocha a nádvoří
2418
Zastavěná plocha a nádvoří
8922

Zábor ZPF
Z uvedených podkladů je patrné, že s posuzovaným záměrem není spojen žádný
dočasný nebo trvalý zábor ZPF. Není tedy nezbytné se v rámci této složky životního
prostředí věnovat podrobnějšímu popisu.
Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není realizovaná
v ochranném pásmu lesa.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické poměry
Lokalita se nachází ve 198 m n.m. Lokalita patří k oblasti sedimentace české křídové
pánve. Skalní pohoří je tvořeno turonskými vápenitými pískovci. Kvartérní pokryv je
tvořen jemnozrnnými zeminami, nejvyšší část geologického profilu byla v minulosti
tvořena vrstvami orničních hlín a podorničí.
Geologické poměry
Lokalita je situována na jižním okraji České křídové tabule. V okolí Kolína vystupují
horniny kutnohorského krystalinika z polabské nížiny, v nápadných kamýcích.
Krystalinikum je zde representováno dvojslídnými, středně až hrubě šupinatými
rulami. Výchozy těchto rul je možno pozorovat v lomu, který je situován v přírodních
výchozech u železničního mostu na Zálabí. Tyto horniny také tvoří v předmětném
území souvislé skalní podloží. Povrch ruly není rovinný a vytváří pahorky a deprese.
V místních depresích a na rulách krystalinika jsou uloženy sedimenty křídového stáří,
representované spodnoturonskými šedými písčitými slínovci a slíny, které při své
bázi obsahují příměs částic slídy a úlomků silně zvětralých podložních rul. Tyto
polohy mají charakter slinutých slidnatých písků s úlomky podložních rul a
k horninám spodního turonu jsou zařazeny pro svoji vápnitou příměs, kterou se liší
od eluvií podložních rul. Mocnost těchto bazálních poloh byla v sondách ověřena
v rozmezí 20-140 cm. Ve východní části území, tj. v území spodního terasového
stupně, je uložena pleistocenní písčitá terasa. Je budována středními písky,
převážně stejnozrnnými, které v hlubších polohách obsahují příměs hrubších, místy
až štěrkových zrn. Tato terasa již patří údolní labské nivě, avšak místy je již
nahrazena holocenní akumulací. Holocenní sedimenty, které se usazovaly
v odstavených ramenech a při povodních v zaplaveném území jsou typické střídáním
písčitých a jílovitých poloh s bohatou organickou příměsí. Tyto vrstvy jsou
representované jíly, jílovitými hlínami, šedými písky a hlinitými písky.
Území údolní nivy bylo překryto nesourodými navážkami volně sypanými, které
dosahují mocnosti až 3,6 m. štěrkopísky staropleistocénní terasy, vyplňující staré
vltavské údolí.
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Výřez geologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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Seismicita území
Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou sesmickou aktivitou ve smyslu ČSN
73 0036 Seismické zatížení staveb. Seismické poměry resp. seismicita nevybočuje z
hodnot běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou stavbou ovlivněny.
Přírodní zdroje
Podle mapového podkladu GEOFONDU mapy ložiskové ochrany – Surovinový
informační systém (SURIS) není navrhovaný záměr v kolizi s vymezenými ložisky
nerostných surovin.
V širším okolí zájmového území jsou nejvýznamnější surovinou štěrkopísky
terasových sedimentů Labe. Dobývací prostor byl stanoven pro ložiska Hradištko a
Poděbrady - Kluk. Dále jsou v širším okolí zájmového území v Bilanci zásob ČR
evidována ložiska Nová Ves u Kolína, Poděbrady - Libice, Veltruby, Dománovice a
Jelen. Surovinu lze charakterizovat jako písky, štěrkopísky a štěrky, s převahou
štěrkovitých písků.
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východně od území od území:

severně od území od území:
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jižně od území:
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severně od území:

východně od území:

jihozápadně od území:

jižně od území:

Radonové riziko
Ovlivnění lidského organizmu radonem může pocházet ze 3 zdrojů:




z půdního vzduchu
z podzemní vody
ze stavebních materiálů

61

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv – SO 81

Jedná se o plyn, který je nepostižitelný smysly. Po přeměně na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poločas rozpadu radonu je 3,8 dne), které mají schopnost vázat se
na prachové částice v ovzduší, mohou být vdechovány do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (téměř 30% všech onemocnění rakoviny je způsobeno radonem).
Kategorie
rizika
nízké
střední
vysoké

222

Objemová aktivita Rn

-3

(kBg.m ) v půdním vzduchu v základních půdách propustných pro plyny a vodu

nízká
méně než 30
30 - 100
více než 100

střední
méně než 20
20 – 70
více než 70

vysoká
méně než 10
10 – 30
více než 30

Podle „Mapy radonového indexu“ (Česká geologická služba) se zájmové území
nalézá v oblasti převažujícího radonového indexu (rizika) geologického podloží
přechodného – tj. v oblasti nízkého až středního radonového indexu (kvartérní
sedimenty). Tento údaj má však pouze pravděpodobnostní charakter.
Výřez mapy radonu na území ČR je patrný z následujícího podkladu:
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C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění

Bioregion leží v termofytiku a zaujímá fytogeografický okres Střední Polabí.
Vegetační stupeň je planární až kolínní. Potencionální přirozenou vegetací říčních
niv jsou lužní porosty podsvazu Ulmenion, které se na nejvlhčích místech střídaly s
ostrůvky vrbin svazu Salicion alboe. Přirozená náhradní vegetace vlhkých luk je
představována různými typy, které náležejí svazům Calthion a Molinion.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Zájmové území záměru je prosté mimolesních porostů dřevin.
Flora

Jak je patrné z lokalizace záměru a fotodokumentace uvedené v příslušné části
dokumentace, nejsou v zájmovém území vhodné podmínky pro vznik přirozených
společenstev flóry.
Fauna

Jak je patrné z lokalizace záměru a fotodokumentace uvedené v příslušné části
dokumentace, nejsou v zájmovém území vhodné podmínky pro vznik přirozených
společenstev fauny.
Lesní porosty

Nejsou v dosahu zájmového území.
NATURA

Jak vyplývá z vyjádření KÚ Středočeského kraje č.j. 077544/2011/KUSK, (Příloha
č.1) lze vyloučit vliv jakékoliv stavby realizované v areálu závodu na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
C.2.6. Ekosystémy, krajina a krajinný ráz
Areál LZD je situován v rovinné plošině na levém břehu Labe, s nadmořskými
výškami terénu od 194 do 200 m n.m. Terén je rovinný s mírným úklonem k severu
do údolí Labe. V převážné části zájmového území jsou malé výškové rozdíly.
V prostoru mezi areálem provozovatele a řekou je zbudován železniční násep o šířce
cca 250 m, který vytváří plochou, avšak dobře propustnou vyvýšeninu. Vzdálenost
mezi hranicí areálu a řekou je cca 300 - 450 m.
Geografický potenciál krajinné oblasti je vysoký a většinou s možností komplexního
využití v celém rozsahu socioekonomické sféry.
Realizace nových objektů krajinný ráz nijak neovlivní a nezmění.
C.2.7. Ostatní charakteristiky
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci
pro územní řízení.

63

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv – SO 81

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci je patrný z vyjádření, které je
doloženo v Příloze č.1 předkládané dokumentace.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Lokalita, kde je plánován záměr „Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv“ je situována
v průmyslové čtvrti města Kolína v areálu LZD. Funkčně toto území spadá do zóny
průmyslové výroby, výrobních služeb a skladování.
Sídelní útvary, které jsou rozmístěny na severozápad od areálu, mají charakter
nízkopodlažního bydlení městského typu, které je ovlivněno sousedstvím s
průmyslovou zónou.
Zájmové území posuzovaného záměru lze celkově hodnotit jako lokalitu silně
ovlivněnou antropogenními faktory a industriálními aktivitami. Vlivem antropogenních
aktivit došlo k redukci rozmanitosti krajiny a druhové pestrosti fauny a flory, k
celkovému ovlivnění kvality životního prostředí.
Souhrnně lze na základě charakteristik zájmového území uvedených v předchozích
kapitolách konstatovat, že zájmové území a okolí není zatěžováno nad únosnou
míru.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Výstavba

Lze předpokládat, že v průběhu stavby bude docházet k zásahům do terénu a dalším
stavebním pracím, při kterých budou zvýšené emise prašných částic. Proto je nutné
provést všechna možná opatření na snížení prašnosti. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou
formulována následující doporučení:
 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

 zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

 v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Provoz
Hluková zátěž

Vzhledem k tomu, že se areál výrobny SAM nachází cca 250 metrů od nejbližšího
objektu obytné zástavby, nemohou tyto nové zdroje hluku ovlivnit stávající akustickou
situaci u nejbližších objektů obytné závody vně areálu LZD.
Znečištění vody a půdy a havarijní stavy

Stávající systém nakládání s odpadními vodami se realizací hodnoceného záměru
nezmění. Stejně tak nedojde k úpravám stávajících zařízení pro předčištění
odpadních vod. Uvedené vlivy v této oblasti tedy nenastávají
Vlivy na obyvatelstvo, ochrana veřejného zdraví

Součástí předkládané dokumentace je Příloha č.5, která byla vypracována
autorizovanou osobou pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Z uvedené studie
vyplývá, že se nepředpokládá, že by hodnocený záměr nové výroby průmyslových
hnojiv mohl mít reálný nepříznivý vliv na akustickou a imisní situaci okolí výrobního
areálu LZD.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví se proto jen teoreticky zabývalo situací při
dodržení hlukových limitů pro hluk z výrobních areálů z hlediska obtěžování obyvatel
a současným stavem znečištění ovzduší v zájmovém území záměru s použitím dat
z blízké monitorovací stanice Zdravotního ústavu.
Současná úroveň znečištění ovzduší v lokalitě záměru je podle výsledků imisních
měření za poslední 3 roky na podmínky měst ČR relativně příznivá. Přesto lze
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předpokládat, že i tato podlimitní úroveň expozice škodlivinám z ovzduší, zejména
pokud jde o suspendované částice PM10 a PM2,5, představuje určité zdravotní riziko
pro obyvatele. Podle orientačního kvantitativního odhadu může znečištění ovzduší
v této lokalitě zvyšovat celkovou úmrtnost dospělé populace cca o 4 %. V ukazateli
let ztráty života u dospělé populace vychází orientační odhad na cca 1,5 dne za rok
na jednoho obyvatele. U ukazatele chronické respirační nemocnosti u dětí vychází
vlivem imisního pozadí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší relativní
zvýšení nemocnosti cca o 3,3 %.
Posuzovaný záměr výroby průmyslového hnojiva nebude mít podle poskytnutých
podkladů na současnou imisní situaci lokality prakticky žádný vliv a z hlediska
zdravotního rizika znečištění ovzduší je tedy bezproblémový.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Z nové výrobny SAM budou do ovzduší vyvedeny dva výduchy:
Odvzdušnění sil močoviny

Močovina bude do závodu dovážena výhradně v granulích a do sil dopravována
pneumatickou dopravou. Dle zkušeností oznamovatele je obsah prachu v granulích
močoviny minimální.
Provedeme li kategorizaci tohoto zdroje dle §3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. za podmínek: Emisní limit TZL = 200 mg/m3,
FPD zdroje = 8760 hod/rok, množství vzdušniny z pneudopravy 1 000 m3/hod lze
stanovit teoretické emise TZL ve výši: 200 x 8760 x 1000 x 10-9 = 1,752 tun/rok. Jak
je z výpočtu a z dikce nařízení vlády zřejmé, jedná se o malý zdroj znečišťování
ovzduší.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že emise uváděné v předcházejícím
odstavci lze označit za teoretické, sloužící k zařazení zdroje. Reálné emise budou,
vzhledem k velmi omezené délce provozu tohoto zdroje (pouze ve fázi plnění sil
z autocisteren) a minimálnímu obsahu prachu v granulované močovině, zcela
zanedbatelné.
Odvzdušnění reaktorů

Jak již bylo uvedeno, může při míchání a ohřevu náplně reaktorů na 50 0C docházet
vlivem hydrolýzy síranu amonného k uvolňování stopových množství čpavkových par
(dle sdělení oznamovatele v úrovni jednotek ppm). Odvzdušnění z obou reaktorů
bude zavedeno do vodní pračky s náplní Raschigových kroužků. Ze zásobníku
pračky cirkuluje pomocí čerpadla přes pračku voda, která je na hlavě pračky
rozstřikována po celém obvodu pračky. Zbytkové podíly čpavku se tak absorbují do
vody. Vzhledem k tomu, že do reaktoru se při výrobě nasazuje kromě síranu
amonného a močoviny i 10 m3 vody denně, tj. cca 1 m3 vody na jednu šarži
v reaktoru, bude v provozním řádu uvedeno, že tato voda bude do reaktoru
odebírána z vodní pračku a do vodní pračky bude následně dopouštěna čerstvá
voda. Tímto opatřením bude ve vodní pračce trvale téměř čistá voda a pračka bude
dosahovat maximální účinnost.
Množství vzduchu odcházejícího odvzdušněním do ovzduší nelze stanovit, jedná se
pouze o volné dýchání, vzduch nebude odsáván ventilátorem. Množství tohoto
vzduchu, stejně tak jako emise čpavku do ovzduší budou zcela minimální a
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zanedbatelné a nemohou v žádném případě ovlivnit imisní situaci čpavku mimo areál
závodu.
Jak je patrné z hlediska bilance emisí, související s nově generovanou dopravou
záměrem, jsou tyto emise malé a málo významné.
Na základě uvedených skutečností zpracovatelský tým dokumentace zastává názor,
že vlivy na ovzduší není nezbytné vyhodnocovat s využitím rozptylové studie.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro stáčení dovezeného síranu a expedici SAM bude použito stávající zařízení,
včetně čerpadel. U výdejových čerpadel se vzhledem k nárůstu expedovaného
množství prodlouží pouze jejich provozní doba.
Kompresor na tlakový vzduch bude umístěn v samostatné místnosti výrobního
objektu, která bude protihlukově zabezpečena. Provoz kompresoru nevyžaduje
trvalou přítomnost obsluhy.
Reaktory a čerpadla pro čerpání produktu z reaktorů do zásobníků budou rovněž
umístěny uvnitř objektu.
Novými zdroji hluku tak bude pouze občasný provoz čerpadel spojených s provozem
zásobníků v nové havarijní jímce, občasný provoz mechanického dopravníku pro
dopravu močoviny ze sil do reaktorů a pneumatická doprava při dopravě močoviny
z autocisterny do sil.
Vzhledem k tomu, že se areál výrobny SAM nachází cca 250 m od nejbližšího
objektu obytné zástavby, nemohou tyto nové zdroje hluku, které jsou cloněny i
stávající zástavbou v areálu, ovlivnit stávající akustickou situaci u nejbližších objektů
obytné závody vně areálu LZD.
Ve vztahu k nově generované dopravě zpracovatelský tým dokumentace považuje za
vhodné prezentovat aktuální údaje o sčítání dopravy na nejbližším komunikačním
systému:
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Sčítání dopravy na silnici I/38 – Havlíčkova, profil 1 - 0944

Roční průměr denních intenzit
dopravy
RPDI - všechny dny
voz/den

LN

1 300 677 148 186 139
LN

RPDI - pracovní den (PoPá)
RPDI - volné dny (mimo
svátky)

voz/den
voz/den

SN SNP TN TNP

SN SNP TN TNP

1 614 841 191 231 179
514 268

41

74

39

Hodinová intenzita dopravy
Padesátirázová intenzita
voz/h
dopravy
Špičková hodinová
voz/h
intenzita dopravy

NSN

A

1 144 141
NSN

A

1 474 165
319

80

AK

TR

0
AK

TRP
7

TR

12
TRP

TV
3 754
TV

O

M

13 066
O

SV
95 16 915

M

SV

0

9

15

4 719

13 853

84 18 656

0

3

5

1 343

11 098

122 12 563

TV

SV

458

2 064

491

1 878

Těžká nákladní vozidla - TNV
Hodnota TNV
voz/den

TNV
4 257

Intenzita dopravy pro hlukové a
emisní výpočty
Roční průměr intenzit, den voz/den

OA
10 355
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NA

NS

Celkem

1 965

1 130 13 450
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(06-18)
Roční průměr intenzit,
voz/den
večer (18-22)
Roční průměr intenzit, noc
voz/den
(22-06)
Emise
Roční špičková hodinová
intenzita dopravy

OA
voz/h

LNA

1 882 186

Koeficienty nerovnoměrnosti
dopravy
Koeficient
nerovnoměrnosti dopravy

1 790

128

135

2 053

1 016

230

166

1 412

TNA
126

alfa
1.12

NS

BUS

205

beta

20

gama

1.00

1.11

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava
cyklo/den

2 419

PS
67:33
C
126

Navýšení dopravy o 6 pohybů TNA představuje 0,04% z celkové intenzity dopravy,
což je zcela zanedbatelný nárůst dopravy.
Na základě všech výše uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že vlivy
posuzovaného záměru na hlukovou situaci lze označit za malé a málo významné a
není nezbytné tento vliv vyhodnocovat s využitím hlukové studie.
Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
 v dalších stupních projektové přípravy po výběru dodavatele technologických celků doložit
orgánu ochrany veřejného zdraví akustické parametry nových stacionárních zdrojů hluku

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stávající systém nakládání s odpadními vodami se realizací hodnoceného záměru
nezmění. Stejně tak nedojde k úpravám stávajících zařízení pro předčištění
odpadních vod. Rovněž tak zůstanou v platnosti hodnoty stanovené v integrovaném
povolení z hlediska množství vypouštěných odpadních vod do recipientu a stanovené
ukazatele povoleného znečištění.
Bilance splaškových vod v areálu LZD se realizací hodnoceného záměru nezmění –
nedochází k nárůstu pracovních sil. Nové sociální zázemí na výrobně SAM bude
napojeno kanalizační přípojkou na stávající kanalizaci splaškových vod, která je
zakončena podnikovou BČOV.
Technologické odpadní vody na výrobně SAM nevznikají. Odpadní voda z vodní
pračky bude periodicky přečerpávána do výrobních reaktorů a využita ve výrobním
procesu.
Srážkové vody

Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení vzniknou
v areálu LZD následující nové zastavěné nebo zpevněné plochy:
SO-81.1 – výroba SAM
SO-81.2 – záchytná jímka
SO-81.3 – zásobníky močoviny
SO-81.4 – sklad bigbagů
SO-81.8 – nové komunikace

Celkem

140 m2
169 m2
43 m2
312 m2
155 m2
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Při respektování výše uvedených hodnot o zastavěných a zpevněných plochách,
průměrné intenzitě srážek ve výši 600 mm a intenzitě přívalového deště ve výši 151
l/s.ha jsou množstevní údaje o vzniku srážkových vod uvedeny v tabulkách:
Popis plochy
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

2

Koeficient
0,9
0,7

Množství (m /rok)
359
65
424

2

Koeficient
0,9
0,7

Odtok [l/s]
9,02
1,64
10,66

Plocha (m )
664
155
819

3

a
Popis plochy
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
664
155
819

3

Odtok (m /15 min)
8,12
1,47
9,59

Vypočtené příspěvky jak ročního objemu srážkových vod, tak i odtokových poměrů
v době přívalových dešťů jsou malé a z hlediska celkového hodnocení v rámci LZD
zcela nevýznamné a není nutné proto přijímat žádná nová opatření.
Výrobní zařízení bude umístěno uvnitř objektu, jehož podlaha tvoří nepropustnou
havarijní jímku potřebného objemu. Stejně tak ve společné havarijní jímce budou
umístěny nové zásobníky síranů a SAM. Pro stáčení dovezeného síranu a plnění
SAM do silničních a železničních cisteren bude využito stávající zařízení, které je dle
sdělení oznamovatele řádně zkolaudováno a zabezpečeno v souladu s platnou
legislativou. Ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel atesty nepropustnosti všech
jímek (stávajících i nových), které souvisí s provozem výrobny SAM.
Veškeré nakládání s látkami nebezpečnými vodám bude prováděno na vyhrazených
a zabezpečených plochách, které budou vybaveny nepropustnou bezodtokovou
havarijní jímkou, nebo budou tyto látky skladovány v přenosných ocelových vanách
příslušného objemu.
Pro výrobnu SAM bude vypracován a předložen ke schválení tzv. havarijní plán
v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující doporučení:


ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel atesty nepropustnosti všech jímek (stávajících i
nových), které souvisí s provozem výrobny SAM



ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel schválený havarijní plán dle vyhlášky č.
450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý a dočasný zábor ZPF

Tento vliv nenastává. S posuzovaným záměrem není spojen žádný vliv na ZPF.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
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provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit.
Doporučení pro etapu výstavby:


v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství



v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění



dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití



ke kolaudačnímu řízení předloží oznamovatel specifikaci druhů a množství odpadů z
výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

Provoz

Provozem hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových druhů odpadů, jedná se
o rozšíření kapacity stávající výroby. Vlastní technologický proces výroby lze
považovat za bezodpadovou technologii. Dle sdělení oznamovatele se u big-bagů na
močovinu předpokládá zpětný odběr. Údržba strojního zařízení je nenáročná a
nebudou při ní vznikat žádné nové druhy odpadů, které by nebyly uvedeny v platném
IP.
Povinnosti provozovatele ve vztahu k odpadům vznikajícím v rámci posuzovaného
záměru vyplývají z příslušného složkového zákona a nejsou tak specifikovány
v podmínkách zpracovatelského týmu dokumentace.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Záměr nepředstavuje změnu v místní topografie. Vliv nenastává.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a
rozsahu vlastního zájmového území tato interakce nenastane.
Trvalý a dočasný zábor PUPFL

Předkládaný záměr negeneruje žádné trvalé nebo dočasné nároky na PUPFL. Dle
podkladů oznamovatele záměr nebude realizován v ochranném pásmu lesa. Vliv
nenastává.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci realizace předkládaného záměru vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
nenastává.
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D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr nepředstavuje kácení dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.
Vlivy na floru

Vzhledem k situování záměru a s odkazem na fotodokumentaci lze vyslovit závěr, že
vlivy na floru nenastávají.
Vlivy na faunu

Vzhledem k situování záměru a s odkazem na fotodokumentaci lze vyslovit závěr, že
vlivy na faunu nenastávají.
Vlivy na ekosystémy

Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou
nebo ptačí oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000
na území ČR ovlivnit.
Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Středočeského kraje podle § 45 i zák. č.
114/1992 Sb. v platném znění, uvedené v Příloze č.1 předkládané dokumentace.
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předložené dokumentace, týkající se
územního systému
ekologické stability krajiny vyplývá, že posuzovaný záměr se prvků ÚSES přímo
nedotýká. Nejsou dotčeny funkčně významné ekologicky stabilní krajinné segmenty,
které jsou dle metodiky integrální součástí NRBK, pokud jsou lokalizovány v jeho
ochranném pásmu.
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na významné krajinné prvky

Jak je patrné z popisné části dokumentace, uvedený vliv nenastává.S ohledem na
polohu záměru nejsou očekávány přímé vlivy na VKP „ze zákona“ ani VKP
registrované, nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány ani žádné další
vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území VKP.
Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Realizace záměru a jeho následný provoz nebude znamenat žádný zásah do reliéfu
krajiny. Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
nad rámec výše popsaných vlivů ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů či
způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly
zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a
ukládání živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření
neofytních a invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších
enkláv a prostorů v okolí zájmového území.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze
všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné,
že se jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této
skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předložené dokumentace je patrné, že vlivy z hlediska velikosti a významnosti
lze na jednotlivé složky životního prostředí označit za malé a málo významné.
D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládanou dokumentací nenastávají.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Nový technologický provoz výroby SAM bude součástí stávajících provozů a bude do
nich organizačně zapojen. Obsluhu výroby SAM bude nutné proškolit a poučit jak
nové zařízení obsluhovat a řídit. Bude nutné vytvořit základní provozní předpisy a
postupy. Na základě podkladů od dodavatele budou nové předpisy do zahájení
zkušebního provozu sestaveny, obsluha proškolena a jejich znalosti přezkoušeny.
Pro zajištění bezpečnosti budoucího provozu výroby SAM budou realizována
následující opatření:







Provedení potřebných blokačních a bezpečnostních vazeb dané výroby,
skladování a návazných provozů prostřednictvím řídícího systému se světelnými
a zvukovými alarmy
V prostoru výroby v místech s manipulací resp. přítomností chemikálií budou
osazena umyvadla s havarijní sprchou
Používání vhodných ochranných pomůcek (oděv, rukavice, obuv, ochrana zraku,
ochrana sluchu, respirátory apod.)
Vypracované směrnice a postupy pro obsluhu na řešení provozních stavů, které
se mohou vyskytnout během provozu
Vyvěšené kontaktní telefonní čísla a jména odpovědných osob včetně čísel
veřejného záchranného systému
Pracoviště a zařízení opatřené vhodnými bezpečnostními značkami a tabulkami
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
 v dalších stupních projektové přípravy po výběru dodavatele technologických celků doložit
orgánu ochrany veřejného zdraví akustické parametry nových stacionárních zdrojů hluku

 v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

 v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací

 zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

 v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch

 dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

 ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel atesty nepropustnosti všech jímek (stávajících i
nových), které souvisí s provozem výrobny SAM

 ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel schválený havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005
Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

 ke kolaudačnímu řízení předloží oznamovatel specifikaci druhů a množství odpadů z
výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:




literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Seznam použité literatury a podkladů
1) ALIMOPROJEKT spol. s r.o. Praha - Rozpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení
stavby „Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv SO 81.
2) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P. [eds.],
Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února 1999 na
fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
3) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:174
7) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování
Při zpracování dokumentace se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a
technologii zásadní nedostatky ve znalostech nevyskytly.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
dokumentace, zejména pro etapu přípravy a výstavby, jejichž respektováním lze
negativní vlivy na životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznamovatel nepředkládá v rámci procesu EIA variantní řešení.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládané dokumentace byl posuzovaný záměr posouzen ze všech
podstatných hledisek. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné
kapitole formulována odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za možný.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládané dokumentace je záměr: „Zařízení k výrobě průmyslových
hnojiv – SO 81“
Dle zpracovatele předkládané dokumentace lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:


kategorie I: bod 7.5. - Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových
hnojiv.

Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Oznamovatel využívá zákonné možnosti, dané ustanovením § 6 odstavec 5)
platného znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy pro záměr,
odpovídající dikci ustanovení § 4 odstavec 1) písmeno a) citovaného zákona
předkládat přímo dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí.
Projektovaná výrobní kapacita průmyslového hnojiva SAM 19N + 5S (dále jen SAM)
je 40 000 tun/rok, 250 tun/den. Vzhledem k následné aplikaci se jedná o sezónní
výrobu v období od cca října do května, tj. cca 160 dní. Výroba hnojiva SAM bude
šaržovitá, ve dvou reaktorech o objemu 2 x 25 m3.
Areál LZD Kolín se nachází na jihovýchodním okraji města Kolín. Příjezd do závodu
je z ulice Havlíčkova, která po výjezdu z města následně přechází v silnici I/38 Kolín
– Kutná Hora. V současné době byly zahájeny stavební práce na obchvatu této části
Kolína. Areál LZD je dále napojen železniční vlečkou na síť ČD.
V současné době tvoří hlavní výrobní program společnosti LZD výroba syntetického
kyanovodíku (HCN) a jeho následné zpracování na:



Kyanid sodný (NaCN) – pro těžbu zlata a galvanotechniku
Diphenylquanidin (DPG) – urychlovač vulkanizace v gumárenském průmyslu.

Dalším nosným výrobkem nekyanové chemie je chlorcholinchlorid (RTC), který se
vyrábí sezónně a používá se jako morforegulátor růstu v zemědělství.
Tyto výrobky tvoří téměř 95% celkové výroby společnosti.
Výroba SAM je tudíž z hlediska celkové produkce výroby ve společnosti LZD
nevýznamná, ale vzhledem k již zmiňované vazbě na výrobu kyanovodíku a
Syntronů, kde vzniká jako vedlejší produkt síran amonný, který je hlavní složkou
průmyslového hnojiva SAM, má svůj význam.
Výstavba výrobny SAM bude realizována ve stávajícím areálu LZD a nevyžaduje
zábor dalších pozemků mimo areál podniku.
Stavební řešení

Dle podkladů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení je stavba
z hlediska stavebního řešení členěna na následující stavební objekty, které jsou
popsány v příslušné části předkládané dokumentace:
SO-81.1
SO-81.2
SO-81.3
SO-81.4

Výroba SAM
Záchytná jímka nádrží
Zásobníky močoviny
Sklad big-bagů

77

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle § 6, odst.5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Zařízení k výrobě průmyslových hnojiv – SO 81

SO-81.5
SO-81.6
SO-81.7
SO-81.8

Venkovní dešťová kanalizace
Splašková kanalizace
Venkovní rozvody nn
Nové komunikace

Celková situace areálu LZD, situace výrobny a dispoziční rozmístění jednotlivých SO
je zřejmé z výkresové dokumentace, která je uvedena v Příloze č. 2 předkládané
dokumentace.
Výroba průmyslového hnojiva SAM se bude provádět ve dvou reaktorech (každý
objem 25m3), které jsou umístěny uvnitř výrobního objektu. Reaktory jsou ocelové
nerezové válcové stojaté nádoby s konickými dny a temperančním duplikátorem na
plášti. Reaktory jsou osazeny na tenzometrech a jsou vybaveny míchadlem,
měřením hladiny a teploměrem.
Do reaktoru se podle stanovené receptury nejprve načerpá příslušné množství síranu
amonného, který se přečerpává ze skladovacího zásobníku ve výrobně. Následně se
připustí stanovené množství vody z řádu nebo vodní pračky (viz dále). Nakonec se
systémem vodorovných a svislých dopravníků a uzávěrů nadávkuje ze sila
požadované množství močoviny. Po přípravě náplně se obsah pomocí parního
ohřevu zahřeje asi na 50°C a za stálého míchání se provádí výroba SAMu.
Jak je z uvedeného popisu zřejmé, při uvedené výrobě hnojiva SAM nedochází
k žádným chemickým reakcím, jedná se pouze o rozpouštění granulí ve vodě a
promísení obou složek hnojiva. Po uplynutí stanovené doby míchání se odebere
vzorek a vyhovující analýze lze vyrobené hnojivo SAM čerpat do skladovacích
nádrží.
Při míchání a zvýšené teplotě se vlivem hydrolýzy síranu amonného mohou
uvolňovat stopová množství čpavkových par (dle sdělení oznamovatele v úrovni
jednotek ppm). Aby se zamezilo emisím čpavku jsou reaktory navrženy jako těsná
zařízení a odvzdušnění reaktorů bude vyvedeno do společné vodní pračku, která
bude umístěna vně objektu. Vodní pračka bude naplněna výplní (Raschigovy
kroužky) a odcházející vzduch z reaktoru bude protiproudně zkrápěn vodou, která
bude na průřez pračky rozváděna tryskami. Cirkulaci vody přes vodní pračku bude
zajišťovat oběhové čerpadlo. Vzhledem k tomu, že technologický proces výroby SAM
vyžaduje při plném výkonu dodávku cca 10 m3 vody denně (cca 1 m3 na šarži), bude
se tato voda do reaktoru přednostně dodávat z vodní pračky a odebrané množství
vody z pračky bude v pračce nahrazeno čerstvou vodou. Tímto řešením se zajistí
minimální koncentrace čpavkové vody v pračce a maximální účinnost vodní pračky.
Emise čpavku lze proto pokládat za zcela minimální a nevýznamné.
Ohřev reaktorů bude prováděn nízkotlakou parou ze stávajících rozvodů páry
v areálu. Vznikající kondenzát se bude vracet na podnikovou kotelnu.
Potřebné množství vzduchu (zejména pro potřeby měření a regulace) bude zajišťovat
kompresor, který bude umístěn v samostatné místnosti výrobního objektu.
Předpokládá se kompletní dodávka, včetně příslušenství.
Pro potřeby technologie bude do objektu zavedena vodovodní přípojka, která bude
napojena na stávající rozvod vody.
Skladování a expedice

Hnojivo SAM vyhovující kvality se z reaktoru přečerpá do skladovacích zásobníků.
K dispozici budou tyto skladovací zásobníky:
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zásobník 150 m3 umístěný v havarijní jímce ve výrobně SAM
stávající zásobníky H 806, H 807 a H 808 o objemu 3 x 1100 m3 umístěné ve
stávajícím SO 50 – sklad SAM a síranových louhů

Všechny zásobníky SAM a síranu amonného jsou opatřeny nezávislými cirkulačními
čerpadly, které zajišťují homogenitu skladované kapaliny a dále kontinuálním a
limitním měřením hladiny. Zásobníky budou opatřeny nad víky obslužnými lávkami
Přístup na jednotlivé plošiny bude zajištěn po samostatném vnějším ocelovém
schodišti.
Expedice produktu SAM se bude provádět především autocisternami a v omezené
míře i železničními cisternami (v závislosti na možnostech odběratelů). Plnění
cisteren se bude provádět na stávajících plništích.
Vzhledem k tomu, že se areál výrobny SAM nachází cca 250 metrů od nejbližšího
objektu obytné zástavby, nemohou tyto nové zdroje hluku ovlivnit stávající akustickou
situaci u nejbližších objektů obytné závody vně areálu LZD.
Močovina bude do závodu dovážena výhradně v granulích a do sil dopravována
pneumatickou dopravou. Dle zkušeností oznamovatele je obsah prachu v granulích
močoviny minimální.
Provedeme li kategorizaci tohoto zdroje dle §3 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. za podmínek: Emisní limit TZL = 200 mg/m3,
FPD zdroje = 8760 hod/rok, množství vzdušniny z pneudopravy 1 000 m3/hod lze
stanovit teoretické emise TZL ve výši: 200 x 8760 x 1000 x 10-9 = 1,752 tun/rok. Jak
je z výpočtu a z dikce nařízení vlády zřejmé, jedná se o malý zdroj znečišťování
ovzduší.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že emise uváděné v předcházejícím
odstavci lze označit za teoretické, sloužící k zařazení zdroje. Reálné emise budou,
vzhledem k velmi omezené délce provozu tohoto zdroje (pouze ve fázi plnění sil
z autocisteren) a minimálnímu obsahu prachu v granulované močovině, zcela
zanedbatelné.
Jak již bylo uvedeno, může při míchání a ohřevu náplně reaktorů na 50 0C docházet
vlivem hydrolýzy síranu amonného k uvolňování stopových množství čpavkových par
(dle sdělení oznamovatele v úrovni jednotek ppm). Odvzdušnění z obou reaktorů
bude zavedeno do vodní pračky s náplní Raschigových kroužků. Ze zásobníku
pračky cirkuluje pomocí čerpadla přes pračku voda, která je na hlavě pračky
rozstřikována po celém obvodu pračky. Zbytkové podíly čpavku se tak absorbují do
vody. Vzhledem k tomu, že do reaktoru se při výrobě nasazuje kromě síranu
amonného a močoviny i 10 m3 vody denně, tj. cca 1 m3 vody na jednu šarži
v reaktoru, bude v provozním řádu uvedeno, že tato voda bude do reaktoru
odebírána z vodní pračku a do vodní pračky bude následně dopouštěna čerstvá
voda. Tímto opatřením bude ve vodní pračce trvale téměř čistá voda a pračka bude
dosahovat maximální účinnost.
Množství vzduchu odcházejícího odvzdušněním do ovzduší nelze stanovit, jedná se
pouze o volné dýchání, vzduch nebude odsáván ventilátorem. Množství tohoto
vzduchu, stejně tak jako emise čpavku do ovzduší budou zcela minimální a
zanedbatelné a nemohou v žádném případě ovlivnit imisní situaci čpavku mimo areál
závodu.
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Jak je patrné z hlediska bilance emisí, související s nově generovanou dopravou
záměrem, jsou tyto emise malé a málo významné.
Na základě uvedených skutečností zpracovatelský tým dokumentace zastává názor,
že vlivy na ovzduší není nezbytné vyhodnocovat s využitím rozptylové studie.
Součástí předkládané dokumentace je Příloha č.5, která byla vypracována
autorizovanou osobou pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Z uvedené studie
vyplývá, že se nepředpokládá, že by hodnocený záměr nové výroby průmyslových
hnojiv mohl mít reálný nepříznivý vliv na akustickou a imisní situaci okolí výrobního
areálu LZD.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví se proto jen teoreticky zabývalo situací při
dodržení hlukových limitů pro hluk z výrobních areálů z hlediska obtěžování obyvatel
a současným stavem znečištění ovzduší v zájmovém území záměru s použitím dat
z blízké monitorovací stanice Zdravotního ústavu.
Současná úroveň znečištění ovzduší v lokalitě záměru je podle výsledků imisních
měření za poslední 3 roky na podmínky měst ČR relativně příznivá. Přesto lze
předpokládat, že i tato podlimitní úroveň expozice škodlivinám z ovzduší, zejména
pokud jde o suspendované částice PM10 a PM2,5, představuje určité zdravotní riziko
pro obyvatele. Podle orientačního kvantitativního odhadu může znečištění ovzduší
v této lokalitě zvyšovat celkovou úmrtnost dospělé populace cca o 4 %. V ukazateli
let ztráty života u dospělé populace vychází orientační odhad na cca 1,5 dne za rok
na jednoho obyvatele. U ukazatele chronické respirační nemocnosti u dětí vychází
vlivem imisního pozadí proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší relativní
zvýšení nemocnosti cca o 3,3 %.
Posuzovaný záměr výroby průmyslového hnojiva nebude mít podle poskytnutých
podkladů na současnou imisní situaci lokality prakticky žádný vliv a z hlediska
zdravotního rizika znečištění ovzduší je tedy bezproblémový.
Stávající systém nakládání s odpadními vodami se realizací hodnoceného záměru
nezmění. Stejně tak nedojde k úpravám stávajících zařízení pro předčištění
odpadních vod. Rovněž tak zůstanou v platnosti hodnoty stanovené v integrovaném
povolení z hlediska množství vypouštěných odpadních vod do recipientu a stanovené
ukazatele povoleného znečištění.
Bilance splaškových vod v areálu LZD se realizací hodnoceného záměru nezmění –
nedochází k nárůstu pracovních sil. Nové sociální zázemí na výrobně SAM bude
napojeno kanalizační přípojkou na stávající kanalizaci splaškových vod, která je
zakončena podnikovou BČOV.
Technologické odpadní vody na výrobně SAM nevznikají. Odpadní voda z vodní
pračky bude periodicky přečerpávána do výrobních reaktorů a využita ve výrobním
procesu.
Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení vzniknou
v areálu LZD následující nové zastavěné nebo zpevněné plochy:
SO-81.1 – výroba SAM
SO-81.2 – záchytná jímka
SO-81.3 – zásobníky močoviny
SO-81.4 – sklad bigbagů
SO-81.8 – nové komunikace

140 m2
169 m2
43 m2
312 m2
155 m2
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Při respektování výše uvedených hodnot o zastavěných a zpevněných plochách,
průměrné intenzitě srážek ve výši 600 mm a intenzitě přívalového deště ve výši 151
l/s.ha jsou množstevní údaje o vzniku srážkových vod uvedeny v tabulkách:
Popis plochy
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

2

Koeficient
0,9
0,7

Množství (m /rok)
359
65
424

2

Koeficient
0,9
0,7

Odtok [l/s]
9,02
1,64
10,66

Plocha (m )
664
155
819

3

a
Popis plochy
Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
664
155
819

3

Odtok (m /15 min)
8,12
1,47
9,59

Vypočtené příspěvky jak ročního objemu srážkových vod, tak i odtokových poměrů
v době přívalových dešťů jsou malé a z hlediska celkového hodnocení v rámci LZD
zcela nevýznamné a není nutné proto přijímat žádná nová opatření.
Výrobní zařízení bude umístěno uvnitř objektu, jehož podlaha tvoří nepropustnou
havarijní jímku potřebného objemu. Stejně tak ve společné havarijní jímce budou
umístěny nové zásobníky síranů a SAM. Pro stáčení dovezeného síranu a plnění
SAM do silničních a železničních cisteren bude využito stávající zařízení, které je dle
sdělení oznamovatele řádně zkolaudováno a zabezpečeno v souladu s platnou
legislativou. Ke kolaudaci stavby předloží oznamovatel atesty nepropustnosti všech
jímek (stávajících i nových), které souvisí s provozem výrobny SAM.
Veškeré nakládání s látkami nebezpečnými vodám bude prováděno na vyhrazených
a zabezpečených plochách, které budou vybaveny nepropustnou bezodtokovou
havarijní jímkou, nebo budou tyto látky skladovány v přenosných ocelových vanách
příslušného objemu.
Pro výrobnu SAM bude vypracován a předložen ke schválení tzv. havarijní plán
v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
S posuzovaným záměrem není spojen žádný vliv na ZPF. Předkládaný záměr
negeneruje žádné trvalé nebo dočasné nároky na PUPFL. Dle podkladů
oznamovatele záměr nebude realizován v ochranném pásmu lesa. Vliv nenastává.
Provozem hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových druhů odpadů, jedná se
o rozšíření kapacity stávající výroby. Vlastní technologický proces výroby lze
považovat za bezodpadovou technologii. Dle sdělení oznamovatele se u big-bagů na
močovinu předpokládá zpětný odběr. Údržba strojního zařízení je nenáročná a
nebudou při ní vznikat žádné nové druhy odpadů, které by nebyly uvedeny v platném
IP.
V rámci realizace předkládaného záměru vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
nenastává.
Záměr nepředstavuje kácení dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.
Vzhledem k situování záměru a s odkazem na fotodokumentaci lze vyslovit závěr, že
vlivy na floru a faunu nenastávají.
Realizace záměru a jeho následný provoz nebude znamenat žádný zásah do reliéfu
krajiny. Vzhledem k charakteru záměru tento vliv nenastává.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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Vyjádření o souladu stavby s územním plánem, stanovisko orgánu ochrany
přírody k hodnocení záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Situace záměru
Vlastnosti vyráběného produktu
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