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Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů - vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí                   

k doplnění 

 

Dne 23. 4. 2020 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I jako 

příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  

ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci vlivů záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna 

Kolín a změna palivového mixu“ na životní prostředí zpracovanou podle § 6 odst. 5  

cit. zákona, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit. zákonu. Dokumentace byla rozeslána 

příslušným úřadem dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům  

ke zveřejnění a vyjádření. Dne 25. 6. 2020 byl příslušným úřadem pověřen zpracováním 

posudku Ing. Libor Obal. 

Na základě doporučení zpracovatele posudku a na základě obdržených vyjádření k dokumentaci 

příslušný úřad konstatuje, že dokumentace neobsahuje některé údaje podstatné  

pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a je proto nutné její přepracování a doplnění.  

Dokumentaci je třeba dopracovat na základě všech reálných připomínek a případných 

relevantních požadavků obsažených v doručených vyjádřeních k výše uvedenému záměru. 

Vzhledem k dalšímu posouzení a s ohledem na charakteristiky životního prostředí v území  

a technických hodnocení zpracovatel posudku doporučuje dořešit následující témata a připojit 

doplnění dalších významných informací a to: 

1. Doplnit bližší specifikaci TAP vyrobeného z ostatního odpadu a specifikaci čistírenských kalů 

(složení, obsah sušiny apod.) a v případě čistírenských kalů (rozbory vstupu versus rozbory 

výstupu).  

2. Doplnit dokumentaci o způsob nakládání s TAP a čistírenskými kaly (přijímání, uskladnění, 

následná úprava, zacházení) a nastínit možná opatření proti obtěžování zápachem v případě 

nakládání s TAP a čistírenskými kaly včetně nástinu řešení pomocí zařízení ke snižování 

emisí.  

3. Popsat varianty řešení či nastavení emisních limitů v případě, že rekonstruované kotle ať už 

fluidní nebo roštové budou považovány za nové zdroje znečišťování ovzduší.  

Veolia Energie Kolín, a.s. 

Tovární 21 

280 63 Kolín V   
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4. Vypočíst emisní limity všech znečišťujících látek v případě spoluspalování uhlí nebo biomasy 

společně s TAP nebo čistírenskými kaly, a to v souladu kdy se uplatní vzorec pro výpočet 

směsného emisního limitu dle platné legislativy, a který stanoví část 6 Rozhodnutí komise 

EU 2017/1442, kterým se stanoví závěry o BAT pro LCP pro spoluspalování odpadu  

v uvažovaném minimálním a maximálním rozsahu spoluspalování odpadů, tedy TAP  

a čistírenských kalů.  

5. V případě popsaných variant čištění spalin a konstrukce kotlů (fluidní x roštové) vyhodnotit 

a jednoznačně doporučit v rámci přepracované dokumentace jednu z technických variant  

a to tu, která bude mít nejnižší vliv na životní prostředí.  

6. V přepracované dokumentaci uvažovat vypouštění spalin pomocí stávajícího komína (výška 

117 m) a popsat případné technické úpravy stávajícího komína pro možnosti vypouštění 

spalin z kotlů K5 a K8.  

7. V případě technické nemožnosti vypouštění spalin do stávajícího komína provést výpočet 

ideální výšky komína tak, aby došlo ke zlepšení imisní zátěže vzhledem k významnému 

snížení teploty spalin hlavně v případě použití mokrého čištění spalin.  

8. V přepracované dokumentaci opravit zjevné překlepy v jednotkách koncentrací v případě 

stanovení emisních limitů u rtuti (Hg).  

9. V případě hluku doplnit o zhodnocení vlivu hluku emitovaného novými zdroji, a to tedy 

skladovacími kapacitami a jejich technologiemi (uzavřený hangár na zbytkovou hmotu  

z těžby dřeva v lese a rozšířený sklad biomasy) na stávající hlukovou situaci v nejbližších 

chráněných venkovních prostorech staveb.  

10. Dále vyhodnotit vliv na hlukovou situaci nejen v jednom bodě z hlediska stacionárních 

zdrojů hluku, ale přidat další kontrolní body na ulici Tovární 44 a Tovární 1231, kde  

z vykreslených izofon může docházet k překračování hygienických limitů zejména v noční 

době.  

11. Nastínit v přepracované dokumentaci informaci k plánovaným opatřením v případě úniku 

nebezpečných závadných látek do okolí z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.  

12. V přepracované dokumentaci deklarovat technickou nemožnost vypouštění spalin plynového 

kotle K6 společným komínem pro kotle K5 a K8.  

13. V přepracované dokumentaci provést bilanci nakládání s technologickou vodou.  

14. Provést stručné hodnocení BAT v rámci referenčního dokumentu pro snižování emisí ze 

skladování.  

Dále zpracovatel posudku doporučuje, aby přepracování dokumentace respektovalo i ostatní 

relevantní připomínky z došlých vyjádření k záměru a přepracovaná dokumentace by měla 

respektovat i jejich vypořádání. 
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Na základě doporučení zpracovatele posudku jako příslušný úřad vracíme 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k doplnění v souladu  s § 8 odst. 5  

cit. zákona. Doplněná dokumentace se musí zejména zaměřit na výše uvedené oblasti  

a vypořádat všechny požadavky uvedené zpracovatelem posudku, případně zohlednit 

připomínky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci. 

Přepracování a doplnění dokumentace požadujeme předložit ve 2 vyhotoveních. Po předložení 

bude dokumentace předána neprodleně zpracovateli posudku. Přepracování a doplnění 

dokumentace bude rozesláno ke zveřejnění a vyjádření dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným orgánům. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Kuklík 

ředitel odboru výkonu státní správy I 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:    

1. vyjádření zpracovatele posudku Ing. Libora Obala 

2. kopie vyjádření k dokumentaci pro oznamovatele: 

 - kopie vyjádření Města Kolín 

 - kopie vyjádření Krajského úřadu Stč. kraje - odboru životního prostředí a zemědělství  

 - kopie vyjádření Městského úřadu Kolín - odboru životního prostředí a zemědělství 

 - kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, úz. pracoviště v Kolíně 

 - kopie vyjádření České inspekce životního prostředí - Oblastního inspektorátu Praha 

 - kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší 

 - kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod 

 - kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů 

- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí  

 a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ 
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Na vědomí: 

Zpracovatel dokumentace: Zpracovatel posudku:                                                                                                        

Mgr. Alan Kašpar Ing. Libor Obal 

E-expert, spol. s r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ  

Mrštíkova 883/3 OSTRAVA spol. s r.o. 

709 00 Ostrava Mariánské Hory Janáčkova 1020/7 

 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

    

Dotčené územní samosprávné celky: 

Středočeský kraj, hejtmanka, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Město Kolín, starosta, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín 1 

 

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545,  

280 12 Kolín II 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,  

územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín 1 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 

160 00 Praha 6 

Povodí Labe, Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

 

Odbory MŽP: 

odbor ochrany ovzduší  

odbor ochrany vod  

odbor odpadů 

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ 

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

 

Městský úřad Kolín, Odbor výstavby - stavební úřad, Zámecká 160, 280 12 Kolín I 
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