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Praha dne 31.3.2021 
Č. j.: MZP/2021/500/793 
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/500/189 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(dále jen „závazné stanovisko“)

podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

I. Povinné údaje

Název záměru: Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna 
palivového mixu

Kapacita (rozsah) záměru: Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě 
Kolín na břehu řeky Labe elektrárnu o stávajícím celkovém 
instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW. Jedná se o 
teplárenský provoz, který zajišťuje dodávku tepla včetně 
výroby elektrické energie. Součástí stávajícího zdroje jsou 
výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné 
prostory, především však kotle K5, K6 a K8. Kotle K5 a K8 
jsou uhelné (palivem je hnědé uhlí a biomasa do 10%), 
kotel K6 je kotel plynový (palivem je zemní plyn). Kotle K5 
a K8 jsou přitom, co se týká odkouření, napojeny na jeden 
společný komín, kotel K6 je pak odkouřen samostatným 
komínem. V současné době je v rámci technologie 
Elektrárny Kolín instalována a provozována technologie 
odsíření spalin pomocí hydrogenuhličitanu sodného u obou 
uhelných kotlů K5 a K8, které slouží jako preventivní 
opatření pro zajištění platného emisního limitu pro oxid 
siřičitý (1650mg/Rm3). 
Záměr představuje změnu záměru uvedeného v kategorii II 
bod 4. Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od 
stanoveného limitu 50 MW, která by mohla mít významný 
vliv na životní prostředí, kdy dochází k významné změně 
jeho technologie a řízení provozu. V zařízení bude s uhlím a 
biomasou spoluspalováno nově tuhé alternativní palivo 
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vyrobené z odpadu kategorie ostatní odpad a zároveň 
vysušené kaly z komunálních čistíren odpadních vod 
(kategorie odpadu O), záměr je zařazen do kategorie I bod 
54 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů 
spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou 
od stanoveného limitu 100 t/den.
Vlivem řešeného záměru dojde ke změně retrofitu kotle K8, 
kdy stávající kotel bude přestavěn na fluidní (popřípadě 
roštové) spalování a upraven pro spoluspalování biomasy, 
tuhého alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů 
a hnědého uhlí.
Dále dojde k retrofitu kotle K5 se zachováním roštového 
spalování (popřípadě fluidní spalování), kdy bude stávající 
kotel upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého 
alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a 
hnědého uhlí.
U obou kotlů K5 a K8 se společným komínem dojde od roku 
2023 k úpravě mixu paliv, zejména ve prospěch vyššího 
podílu spoluspalování biomasy (až 100%) a zároveň 
k možnosti spoluspalování tuhého alternativního paliva (do 
30%) a čistírenských kalů (10 %). Stávající palivo hnědé 
uhlí bude spoluspalováno v rozsahu do 50%. Zároveň dojde 
k úpravě stávajícího společného komínu, a to jeho snížení 
koruny od paty z původních 117 m na 107 m.
Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. 
optimalizací spalovacího procesu. V případě kotlů K8 a K5 
bude aplikováno sekundární opatření pro snižování emisí 
oxidů dusíku prostřednictvím instalace technologie 
selektivní nekatalytické redukce. 
Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů 
z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno instalací odsiřovací 
technologie. Investor zvažuje jako plnohodnotné varianty 
polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem a metodu 
mokré vápencové vypírky pro oba kotle K5 a K8. V případě 
obou odsiřovacích technologií dále dojde k jejich 
intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro 
efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při 
spoluspalování odpadů. Vyčištěné spaliny budou vedeny do 
společného stávajícího komína. 
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V případě kotle K6 (o výkonu 58 MWt a příkonu 62 MWt) se 
samostatným komínem na zemní plyn dojde k instalaci 
nízkoemisních hořáků zajišťující snížení emisí oxidů dusíku. 
Z důvodu změny palivového mixu a technických úprav kotlů 
K8 a K5 dojde ke snížení jejich tepelných příkonů a výkonů. 
Konkrétně u kotle K8 z původního výkonu 89,57 MW na 66 
MWt a původního výkonu v hodnotě 99,52 MW na 73 MWt. 
V případě kotle K5 dojde ke změně výkonu z původní 
hodnoty 33,61 MW na 20 MWt a původního příkonu ze 
42,544 MW na 25 MWt. Celkový jmenovitý tepelný výkon 
záměru bude po realizaci činit 144 MW. 
Z pohledu kapacity spalování odpadu bude spoluspalováno 
tuhé alternativní palivo v množství max. 29,1 kt/rok a 
vysušené čistírenské kaly v množství max. 14,2 kt/rok. 
Celkové maximální množství spoluspalovaného odpadu tedy 
činí 43,3 kt/rok. 
Projektovaná kapacita spoluspalování odpadu činí průměrně 
cca 5 t/hod. a 119,5 t/den, maximální projektovaná 
kapacita spoluspalování odpadů činí 8,8 t/hod. a 211,2 
t/den.
Projektované množství provozních hodin záměru činí 8 700 
h/rok, což představuje 362,5 dní/rok.
Provoz či počet zaměstnanců nebude oproti stávajícímu 
stavu vlivem záměru pozměněn.

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.:
Kategorie II, bod 4 - Zařízení ke spalování paliv s tepelným 
výkonem od stanoveného limitu – 50 MW
Kategorie I, bod 54 – Zařízení k odstraňování nebo 
využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-
chemickou úpravou s kapacitou od stanoveného limitu (100 
t/den)

Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Kolín
katastrální území: Kolín

Obchodní firma oznamovatele: Veolia Energie Kolín, a.s.

IČ oznamovatele: 45148091

Sídlo oznamovatele: Tovární 21, 280 63 Kolín V.
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona 
za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu

vydává

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O

k záměru

„Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového 
mixu“

s následujícími podmínkami:

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru:

1. Provést akreditované (autorizované) měření hluku v chráněných prostorech pro zjištění 
stávající hlukové zátěže v posuzovaných bodech dokumentace a pro následné vyhodnocení v 
rámci provozu zdroje.

2. Aktualizovat rozptylovou studii s ohledem na použití dvou různých zařízení ke snižování 
emisí (polosuché a mokré odsíření spalin) v souvislosti s rozdílnými vystupujícími teplotami 
spalin a vlhkosti a doplnit výpočet pro obě varianty pro vyhodnocení vlivu benzo(a)pyrenu 
včetně zahrnutí dopravy.

3. Provést měření emisí pachových látek pro určení pozadí pachových látek a pro budoucí 
porovnání s provozem záměru, který souvisí hlavně se skladovacími kapacitami pro biomasu, 
tuhá alternativní paliva (dále jen „TAP“) a vysušené čistírenské kaly. Body měření budou 
stanoveny akreditovaným subjektem pro měření pachových látek.

4. Podrobně vyhodnotit nejen ekonomické a provozní varianty rozdílů mokrého a polosuchého 
odsíření, ale také zejména vlivy na životní prostředí (hlavně ovzduší, hluk, nakládání 
s odpady či možnými výrobky).

5. Podrobně vyhodnotit i možnost instalace SCR (selektivní katalytické redukce) v případě 
snižování oxidů dusíku (NOx) vyjádřených jako oxid dusičitý (NO2) oproti SNCR (selektivní 
nekatalytická redukce) i s ohledem na další provoz zdrojů kotlů K5 a K8 s ohledem na další 
možný tlak pro snižování oxidů dusíku.

6. V rámci změny integrovaného povolení navrhnout směsné emisní limity při spoluspalování 
odpadů tak, aby nebylo stanoveno pouze rozmezí mezi minimálním a maximálním 
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zastoupením odpadů, ale naopak aby byl určen v jeho rozmezí. případně byly určeny na 
základě technických možností dodavatelů rekonstrukce kotlů a technologie čištění spalin.

7. Zpracovat podrobné zásady organizace výstavby, aby byly maximálně eliminovány 
nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí, ale hlavně vliv na minimální vlivy 
rušení a ovlivnění nejbližší zástavby a jejich obyvatel.  

II. Podmínky pro fázi realizace záměru:

8. V rámci stavby bude dodavatel stavby povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech minimum škodlivin maximálně v množství 
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory musí omezovat na 
nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. Zvláštní ohled v rámci eliminace prašnosti při návozu sypkých materiálů 
se musí brát na sousední objekty, které se nachází v bezprostřední blízkosti stavby.

9. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty

10. Těkavé kapaliny – v případě jejich užívání - budou skladovány v uzavřených obalech 
(soudcích, kanystrech, případně v lahvích).

11. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit 
apod.).

12. Průběh výstavby bude organizačně a technicky zabezpečen tak, aby byl minimalizován vliv 
na okolní obyvatelstvo dle zpracovaných zásad organizace výstavby.

13. Zhotovitel stavebních prací bude povinen používat stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. V průběhu realizace stavby musí být prováděna taková protihluková opatření, 
aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil ve venkovním chráněném prostoru staveb 
hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. Při 
výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a 
zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno 
dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních 
přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Během provádění všech prací je 
nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení.

14. V době nočního klidu (22.00 – 06.00) nebudou stavební práce (s výjimkou bezhlučných) 
prováděny. Stavební a montážní práce budou prováděny v době od 07.00 do 19.00 hod. 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 
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zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, 
nejpozději při předání staveniště.

15. Minimalizovat prašnost při výstavbě a demolicích vhodnými technicko – provozními 
opatřeními (zkrápění, zaplachtování apod.) i vzhledem k umístění záměru.

16. U instalovaných technologických zařízení (v případě kotlů K5 a K8) budou dodrženy 
maximální hladiny hluku uvedené v hlukové studii případně nižší.

17. Zajistit výstavbu všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí (odsíření, 
snižování oxidů dusíku a snižování PCDD/F, rtuti a těžkých kovů) tak, aby jak technicky, tak 
i kapacitně byly schopny plnit svůj účel včetně všech zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 
písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. zákon o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

III. Podmínky pro fázi provozu záměru: 

18. Zajistit dodávky TAP a čistírenských kalů vždy s protokoly o kvalitativním složení těchto 
odpadů a zajistit u nestranné laboratoře ověření výsledků kvalitativního složení cca 1 x 
měsíc.

19. Provést měření ekvivalentní hladiny hluku ze všech technologických zařízení dle hlukové 
studie pro zabezpečení plnění hlukových limitů v chráněném prostoru staveb.

20. Provést měření ekvivalentní hladiny hluku v chráněném prostoru staveb (obytné zástavbě) 
pro prokázání výsledků hlukové studie na místech vyznačených hlukovou studií.

21. Zajistit provedení měření pachové zátěže pro porovnání se stavem před realizací záměru 
v bodech, které byly určeny akreditovaným subjektem v rámci vstupního měření.

22. Instalovaná zařízení budou řádně udržována (upevnění krytů, servis ložisek apod.) vč. 
tlumičů hluku.

23. Plynové hořáky plynového kotle K6 a technologická zařízení kotlů K5 a K8 budou pravidelně 
kontrolována a seřizována tak, aby byly zajištěny minimální emise znečišťujících látek.

24. Nákladní automobilovou dopravu, která bude případně zajišťovat dopravu paliv (biomasa, 
TAP a vysušených čistírenských kalů) a odpadů či produktů z provozu kotlů K5 a K8 
zajišťovat pouze v denní době, tedy od 6:00 – 22:00 mimo sobot, nedělí a svátků.

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru:

25. Zajistit konečný monitoring půdy a podzemních vod pro zajištění vyhodnocení nutnosti 
dekontaminace území, pokud k ní vůbec došlo.

V. Podmínky kompenzační:

Nejsou stanoveny.
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VI. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí:

26.Při zjištění, že dodávky odpadů a TAP nejsou s nízkým a stabilním obsahem rtuti, zajistit 
instalaci pro kontinuální měření rtuti a jejích sloučenin.

II. Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění 
stanovených podmínek:

Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“) vycházelo při formulování závazného 
stanoviska z následujících podkladů:

- Přepracovaná dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., záměru 
„Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“, kterou zpracoval Mgr. Alan 
Kašpar, E-expert, spol. s.r.o., držitel autorizace dle § 19 a § 24 zákona č. 100/2001 Sb. 
(rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 10645/1333/OPVŽP/98, s posledním prodloužením 
autorizace pod č. j. 1805/ENV/16 s platností do 31. 12. 2021), (dále jen „dokumentace 
EIA“). 

- Vyjádření k dokumentaci záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového 
mixu“.

- Posudek s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., „Ekologizace 
zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“, který vypracoval Ing. Libor Obal, 
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s.r.o., autorizovaná osoba ke 
zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb. (osvědčení č.j.: 
1633/279/OPV/93, s posledním prodloužením autorizace na 5 let
pod č.j.: 43311/ENV/16), v červenci 2020 (dále jen „posudek“).

Předmětem posuzovaného záměru je realizace opatření u stávajícího energetického zdroje 
Elektrárna Kolín vedoucí k ekonomickému provozu a současně ke schopnosti plnění hodnot 
emisních limitů dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a zároveň k souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ovzduší, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o průmyslových 
emisích a Prováděcím rozhodnutím Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se 
stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení. Záměr zahrnuje retrofit stávajících uhelných 
kotlů K5 a K8 a změnu palivového mixu u obou uvedených kotlů. V případě kotlů K5 a K8 bude 
stávající palivo v podobě hnědého uhlí potlačeno ve prospěch spalování biomasy a v menší míře 
tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. V rámci obou kotlů K5 a K8 bude 
instalována nově technologie selektivní nekatalytické redukce ke snižování emisí oxidů dusíku a 
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technologie metody odsíření spalin ke snižování emisí oxidů síry a dalších polutantů. Odsiřovací 
technologie bude dále intenzifikována dávkováním aktivního uhlí do spalin, pro efektivnější 
odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. Plynový kotel označený K6 bude 
osazen nízkoemisními hořáky.

Dne 15. 4. 2020 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence dokumentaci EIA v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb. a dne 15. 4. 2020 byl proces EIA převeden na Ministerstvo životního prostředí, odbor 
výkonu státní správy I (dále také „příslušný úřad“). Dne 7. 5. 2020 MŽP zveřejnilo MŽP podle § 
16 dokumentaci záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 
zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 a téhož dne rozeslalo informaci o dokumentaci 
s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. 
Dokumentaci s rozsahem dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zpracoval Mgr. Alan Kašpar. 

K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 8 vyjádření dotčených orgánů. Zástupci veřejnosti 
(občané a zapsané spolky) se k dokumentaci nevyjádřili. Zpravidla se jedná o vyjádření 
s požadavkem na doplnění dokumentace či její přepracování. Současně bylo pověřeným 
zpracovatelem posudku Ing. Liborem Obalem na základě prostudování dokumentace a 
doručených vyjádření dopisem dne 15. 7. 2020 s č. j.: MZP/2020/500/1589 navrženo vrácení 
dokumentace záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 
k přepracování. V návaznosti na uvedené byla v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., 
dokumentace vrácena oznamovateli k přepracování a doplnění prostřednictvím dopisu ze dne 
20. 7. 2020 č. j.: MZP/2020/500/1589.

Dne 13. 10. 2020 obdrželo MŽP dokumentaci EIA a následně ji dne 31.3.2021 rozeslalo 
dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření a ke zveřejnění. 
Dokumentace byla zpracována opět oprávněnou osobou Mgr. Alanem Kašparem.  

K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 8 vyjádření, z nichž bylo 8 vyjádření dotčených 
orgánů. Zástupci veřejnosti (občané a zapsané spolky) se k dokumentaci nevyjádřili. Zpravidla 
se jedná o vyjádření souhlasná. Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou komentována v 
části V. posudku. Všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly 
odpovídajícím způsobem převzaty do podmínek závazného stanoviska a jsou do tohoto 
závazného stanoviska zapracovány.

Příslušný úřad v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., nenařídil veřejné projednání, neboť 
neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci.

Dne 11. 1. 2021 bylo zpracovatelem posudku požádáno o prodloužení zpracování posudku 
k záměru, jež bylo dne 14. 1. 2021 dopisem č. j.: MZP/2021/500/132 vyhověno. 

Dne 24. 2. 2021 byl na příslušný úřad předložen posudek. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se 
závěry dokumentace v tom smyslu, že posuzovaný záměr je z hlediska ochrany životního 
prostředí akceptovatelný při splnění podmínek navrženého souhlasného závazného stanoviska. 
Zpracovatel posudku doporučuje Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko 
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ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna 
palivového mixu“ a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, který je 
součástí posudku a současně s tím, že bude v dalších fázích vyhodnocena technologická varianta 
typu odsíření při respektování navržených opatření.

Z hodnocení provedených v dokumentaci EIA vyplývá, že realizace záměru nebude představovat 
významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde 
v důsledku výstavby a provozu záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového 
mixu“ k výrazným negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými 
opatřeními a které by bránily realizaci stavby. S tímto hodnocením se ztotožnil rovněž 
zpracovatel posudku a po vyhodnocení dokumentace EIA a na základě obdržených vyjádření 
doporučuje záměr při respektování podmínek uvedených v návrhu závazného souhlasného 
stanoviska realizovat s tím, že bude v dalších fázích vyhodnocena technologická varianta typu 
odsíření při respektování navržených opatření. Specifikace vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí jsou podrobněji popsány v následující části „Souhrnná charakteristika předpokládaných 
vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich významnosti“ tohoto závazného stanoviska.

Na základě výše uvedené dokumentace EIA a vyjádření uplatněných k dokumentaci se příslušný 
úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru 
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr lze s tím, že 
bude v dalších fázích vyhodnocena technologická varianta typu odsíření při respektování 
podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Do podmínek navržených v posudku ani do podmínek závazného stanoviska nebyly zahrnuty 
podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy, nebo 
ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru, naopak byly zahrnuty některé další 
podmínky, které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rámci dokumentace 
a jsou stanoveny za účelem eliminace vlivů na konkrétní složky životního prostředí. 
Do podmínek tohoto závazného stanoviska byly zahrnuty podmínky, které zákonnou povinnost 
zpřesňují a specifikují.

Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru 
a z vlastností prostředí, do kterého je umístěn. V podmínkách je kladen důraz na přípravu 
záměru a jeho vlastní provoz.

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru

V případě podmínky č. 1 se vychází z toho, že znalosti o hlukovém pozadí nejsou úplně přesné a 
z dokumentace nevyplývá, že by byly zcela aktuální. I vzhledem k tomu, že je deklarováno 
současné překračování hlukových limitů (pokud nezahrneme korekci pro starou hlukovou 
zátěž), tak je třeba mít před realizací záměru informaci pro budoucí posouzení po realizaci 
záměru.
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Aktualizace rozptylové studie z podmínky č. 2 vychází jak z požadavků vyjádření MŽP, odboru 
ochrany ovzduší (vyhodnocení vlivu benzo(a)pyrenu), tak z požadavku zpracovatele 
posudku, kdy rozdílné teploty spalin a vlhkostí mohou významně měnit dopad emisí hlavně 
z kotlů K5 a K8.

Aplikace podmínky č. 3 vyplývá z vyjádření, kdy je obava, že sklady biomasy, TAP a vysušených 
čistírenských kalů mohou být zdrojem nepříjemného zápachu. V dokumentaci je 
deklarováno, že sklady budou vybaveny vzduchotechnikou s instalací zařízení pro 
snižování těchto látek, proto je vhodné zjistit stav pachových látek před realizací záměru 
pro srovnání po realizaci záměru.

Podmínky č. 4 a 5 vyplývají z toho, že situace ohledně rozdílných technologií odsíření i snižování 
oxidů dusíku nebyla v dokumentaci úplně dopodrobna vyhodnocena a je předpoklad, že 
další tlak na snižování emisí bude vyšší a nedá se úplně vyloučit v budoucnu i vyšší 
zastoupení spoluspalování TAP.

Podmínka č. 6 vyplývá z požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství s tím, že i ze zkušeností zpracovatele posudku vyplývá, že měnit 
průběžně emisní limit v poměru zastoupeného spoluspalování odpadů se jeví jako obtížné 
a možná i technicky nereálné.

Podmínka č. 7 vyplývá z obecných zkušeností při výstavbách různých záměrů a mají sloužit pro 
omezení krátkodobého, avšak významného vlivu na životní prostředí a obyvatele, které 
mohou zasahovat hlavně do narušení faktorů pohody.

II. Podmínky pro fázi realizace záměru

Prostřednictvím podmínky č. 8 je nutné zajistit výstavbu tak, aby v co největší míře byl omezen 
krátkodobý významný vliv na životní prostředí a obyvatele. Důležitým předpokladem k 
omezování znečišťování ovzduší je výborný technický stav vozového a strojního parku, 
dostupnost prostředků k omezování negativních vlivů a znalost jejich použití. Podmínka je 
stanovena z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví vedoucí ke snížení produkce emisí 
škodlivých látek ze spalovacích motorů a hluku ze stavebních strojů na minimum a 
zároveň omezení negativních účinků emisí a prašnosti z výstavby.

Podmínka č. 9 -  je navržena zejména z důvodu, že významným zdrojem emisí TZL jsou 
dopravou resuspendované prachové částice z vozovek znečištěnými výjezdy nedostatečně 
neočištěných nákladních vozidel ze staveniště. Podmínka je stanovena k zajištění řádného 
očištění nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště na komunikace a tím ke snížení 
produkce emisí TZL v době výstavby záměru, tzn. na ochranu veřejného zdraví. Transport 
sypkých stavebních materiálů bez patřičného zakrytí vede k jeho úletům a je zdrojem 
emisí TZL. Podmínka je stanovena ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby záměru.
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Podmínka č. 10 zajišťuje zamezení úniku těkavých kapalin ohrožujících životní prostředí. Je 
stanovena k zajištění maximálního omezení působení negativních vlivů záměru na 
obyvatele a pro zabránění případných úniků kapalin do ovzduší, půd, povrchových a 
podzemních vod.

Podmínka č. 11 je navržena za účelem ochrany ovzduší a veřejného zdraví. Dále je stanovena k 
zajištění maximálního omezení působení negativních vlivů záměru na obyvatele obytných 
zón, které mohou zasahovat především do narušení faktorů pohody.

Podmínka č. 12 zajišťuje minimalizaci vlivu na okolní obyvatelstvo dle zpracovaných zásad 
organizace výstavby.

Podmínka č. 13 je navržena na ochranu veřejného zdraví vedoucí ke snížení produkce emisí 
škodlivých látek ze spalovacích motorů a hluku ze stavebních strojů na minimum. Z 
hlediska omezení hluku je důležité zabránit kumulaci hlučných procesů do jednoho místa 
stavby. Chod motorů nákladních automobilů a stavebních strojů na volnoběh bezdůvodně 
zvyšuje příspěvek škodlivých emisí do atmosféry a současně je zdrojem hluku. Podmínka 
je stanovena z důvodu snížení emisí hluku ze stavenišť záměru do okolí v době jeho 
realizace na minimum. 

Podmínka č. 14 je stanovena k zajištění maximálního omezení působení negativních vlivů 
záměru na obyvatele obytných zón, které mohou zasahovat hlavně do narušení faktorů 
pohody.

Podmínka č. 15 vedoucí k zajištění ochrany ovzduší v dotčené lokalitě, konkrétně se jedná o 
účinné opatření podstatně snižující znečištění ovzduší prachovými částicemi.

Podmínka č. 16 vyplývá z předložené hlukové studie, kde jsou tyto limity u zařízení uvedeny a je 
tedy vhodné tyto limity dodržet při výběru dodavatele technologie a také možné vybrat 
takového dodavatele, který bude mít tyto limity hluku zařízení co nejnižší hlavně pro 
možnost snížení stávající hlukové zátěže.

V rámci podmínky č 17 je nutné zajistit a zkontrolovat výstavbu těchto zařízení tak, aby nedošlo 
k výpadkům technologií pro snižování emisí z důvodu nedostatku surovin pro snižování 
emisí. 

III. Podmínky pro fázi provozu záměru

Podmínka č. 18 je stanovena na základě přesnění způsobu zjišťování vlastností přijímaných 
odpadů předpokládaných odběrů kontrolních sesypávaných směsných vzorků v měsíčních 
intervalech a provádění jejich rozborů v nezávislé laboratoři.

Podmínka č. 19 souvisí přímo s podmínkou č. 16 s tím, že deklarace dodržení hladin hluku u 
technologických zařízení by měla být porovnána se skutečným stavem a tyto hodnoty by 
měly složit pro vstup do hlukové studie pro porovnání uskutečněného záměru s původním 
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stavem a mělo by dojít k prokázání nenavyšování hlukové zátěže, která je by měla být 
prokázána právě stanovením podmínky č. 21.

Podmínka č. 20 je navržena z důvodu prokázání výsledků hlukové studie na místech 
vyznačených hlukovou studií.

Podmínka č. 21 přímo souvisí s podmínkou č. 3 a slouží k prokázání a porovnání vlivu pachových 
látek po realizaci záměru a pro další případné technologické úpravy v rámci skladu 
biomasy, TAP a vysušených čistírenských kalů.

Podmínky č. 22 a 23 vyplývají z obecných požadavků na provoz a servis technologických 
zařízení. Je zřejmé, že bez tohoto servisního zabezpečení by mohlo docházet ke zhoršování 
emisí znečišťujících látek a případně i k překračovaní stanovených emisních limitů.

Podmínka 24 vyplývá z požadavků snížení vlivu hlukové zátěže v noční době, což je deklarováno 
i ve zpracované dokumentaci.

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru 

Podmínka č. 25 vyplývá z požadavků zákona o integrované prevenci, které by mely být 
zapracovány do podrobného plánu pro ukončení provozu zařízení.

V. Podmínky kompenzační

Nejsou stanoveny.

VI. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí

Podmínka č. 27 bodu VI. vyplývá z požadavků Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
ochrany životního prostředí a zemědělství a je upravena v souladu se závěry o BAT pro 
spalování odpadů. 

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti:

V současné době společnost Veolia Energie Kolín a.s. provozuje v rámci svého energetického 
zdroje Elektrárna Kolín nacházející se v Kolíně ve Středočeském kraji dva uhelné kotle K5 a K8 a 
plynový kotel K6. Záměr řeší realizaci opatření vedoucích k ekonomickému provozu a současně 
schopnosti plnit hodnoty emisních limitů nové platné legislativy. 

Jako podstatné pro provoz záměru byly vyhodnoceny vlivy:

- Na kvalitu ovzduší, kdy prostřednictvím zpracované rozptylové studie bylo provedeno 
modelování v rámci maximálních hranic emisních limitů vystupujících hlavně z kotlů K5 a K8. 

- Na hlukovou situaci, které byly vzhledem k umístění a korekci na starou hlukovou zátěž 
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odhadnuty a zároveň vyhodnoceny jako minimální, za předpokladu podmínek uvedených v 
dokumentaci a za dodržení podmínek a jenž jsou součástí tohoto stanoviska.  

Ostatní vlivy (možné ovlivnění vod, nakládání s odpady apod.) lze označit za malé nebo dokonce 
nulové. K prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků těchto vlivů byla v rámci posuzování záměru 
navržena opatření, která jsou uvedena ve stanovisku. S ohledem na fakt, že záměr si vyžádá i 
provedení určitých stavebních úprav, jsou navržena i opatření pro fázi výstavby a dále pro fázi 
provozu záměru.

Veškeré vnější vlivy záměru lze označit za minimální a v některých aspektech pozitivní. Hluk 
vlivem záměru nebude přesahovat bezprostřední okolí areálu, současně vzhledem k umístění 
areálu dotčeného záměrem byly vlivy hluku vyhodnoceny jako minimální s tím, že byly navrženy 
prostřednictvím posudku podmínky, které by měly zabezpečit budoucí stav beze změny nebo 
s nulovým příspěvkem. Vlivy na kvalitu ovzduší jsou taktéž minimální a v některých 
parametrech pozitivní, jako jsou hodnoty TZL, SO2 a NOx, zdravotní rizika v rámci realizace 
záměru jsou akceptovatelná. Rozptylová a hluková studie budou aktualizovány a posouzeny 
v následných správních řízeních, a to především v oblasti ochrany ovzduší a vyhodnocením další 
znečišťující látky (benzo(a)pyren) nebo možnostmi snížení hluku z dodaných zařízení.
Posuzovaná Dokumentace EIA hodnotí vlivy záměru zahrnující retrofit stávajících uhelných kotlů 
K5 a K8 a změnu palivového mixu u obou uvedených kotlů. V případě kotlů K5 a K8 bude 
stávající palivo v podobě hnědého uhlí potlačeno ve prospěch spalování biomasy a v menší míře 
tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. V rámci obou kotlů K5 a K8 bude 
instalována nově technologie selektivní nekatalytické redukce ke snižování emisí oxidů dusíku a 
technologie polosuché nebo mokré metody odsíření spalin ke snižování emisí oxidů síry a dalších 
polutantů. Odsiřovací technologie bude dále intenzifikována dávkováním aktivního uhlí do spalin, 
pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. Plynový kotel 
označený K6 bude osazen nízkoemisními hořáky. U obou kotlů K5 a K8 se společným komínem 
dojde od roku 2023 k úpravě mixu paliv, zejména ve prospěch vyššího podílu spoluspalování 
biomasy (až 100%) a zároveň k možnosti spoluspalování tuhého alternativního paliva (do 30%) 
a čistírenských kalů (10 %). Stávající palivo hnědé uhlí bude spoluspalováno v rozsahu do 50%. 
Zároveň dojde k úpravě stávajícího společného komínu, a to v podobě snížení jeho koruny od 
paty z původních 117 m na 107 m. Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. 
optimalizací spalovacího procesu. V případě kotlů K8 a K5 bude aplikováno sekundární opatření 
pro snižování emisí oxidů dusíku prostřednictvím instalace technologie selektivní nekatalytické 
redukce. Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno 
instalací odsiřovací technologie. Investor zvažuje jako plnohodnotné varianty polosuchou 
metodu odsíření s CFB absorbérem a metodu mokré vápencové vypírky pro oba kotle K5 a K8. 
V případě obou odsiřovacích technologií dále dojde k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního 
uhlí do spalin pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. 
Vyčištěné spaliny budou vedeny do společného stávajícího komína. 
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Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Významný negativní vliv záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 
lze vyloučit.

V závislosti na době působení lze eventuální vlivy provozu záměru soustředit pouze do jeho 
provozu. V souvislosti s řešeným záměrem je rozhodující vliv na kvalitu ovzduší a na akustické 
charakteristiky prostředí záměru. 

Řešený záměr ve svém důsledku přinese z pohledu základních škodlivin TZL, SO2 a NOx snížení 
emisních toků vnášených do ovzduší vyjma emise CO, u které může dojít k teoretickému 
navýšení. V reálném provozu lze ovšem předpokládat, že výstupní emise CO budou nižší než do 
výpočtu zahrnutá hodnota emisního limitu. Na druhé straně dojde ke snížení výšky komína ze 
stávajících 117 m na min. výšku 107 m a snížení teploty spalin v důsledku instalace odsiřovací 
technologie. Uvedené změny se promítnou i přes snížení množství emisí u některých polutantů 
do mírného zvýšení imisní zátěže v bezprostředním okolí elektrárny. Vyvolané zvýšení imisní 
zátěže je však možné hodnotit jako nevýznamné a lze konstatovat, že nezpůsobí překračování 
stanovených imisních limitů. V celkovém pohledu území města Kolína naopak dojde k poklesu 
imisní zátěže u základních škodlivin, s výjimkou CO, na drtivé části území města. Příspěvek 
ostatních škodliviny Cd, Hg, HCI, HF, PCDD/F, As lze označit za prakticky zanedbatelný bez 
překročení stanovených imisních limitů nebo RBC koncentrací jako vztažných hodnot, pokud 
nejsou imisní limity stanoveny. Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje 
předkládaný záměr pro hodnocené škodliviny významné riziko ohrožení veřejného zdraví. 
Samotný imisní příspěvek hodnoceného záměru, z hlediska očekávaného vlivu modelovaných 
škodlivin v potenciálně dotčených osídlených lokalitách v okolí záměru, bude nepatrný, případně 
nepatrně záporný, a významná změna podmínek se z hlediska ochrany veřejného zdraví 
v modelované oblasti nepředpokládá. Při zohlednění vlivu současného provozu Elektrárny Kolín 
se pro mnohé škodliviny očekává nepatrné a zanedbatelné snížení zdravotního rizika. Z hlediska 
vlivů na veřejné zdraví se očekává (s výjimkou SO2) v podstatě zachování současné úrovně 
zdravotního rizika. Očekávané změny vlivů na veřejné zdraví v důsledku realizace záměru 
„Elektrárna Kolín” v budoucím období jsou v praxi zanedbatelné, i přes očekávaný příznivý 
trend. Riziko krátkodobých imisí SO2 se po realizaci záměru významným způsobem sníží, 
provedený model tím dostatečně dokumentuje očekávanou příznivou imisní změnu a pozitivní 
vliv na podmínky ochrany veřejného zdraví. Nejvyšší hodnoty ILCR ze škodlivin emitovaných 
provozem Elektrárny Kolín budou v oblasti společensky přijatelného rizika rakoviny, event. o 
několik řádů nižší a nebudou proto představovat riziko pro veřejné zdraví.

V souvislosti s vlivem záměru na chráněný venkovní prostor při realizaci protihlukových opatření 
navržených prostřednictvím hlukové studie nedojde k překročení hygienického limitu hluku v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk, ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších 
hodinách v denní době, a současně nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v době noční. Z hlediska vlivu 
provozu na okolních komunikacích nedojde k překročení hygienického limitu s uplatněním 
korekce na starou hlukovou zátěž. Současně je prostřednictvím podmínek stanoviska požadavek 
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na komplexní hlukové vyhodnocení vlivů záměru v rámci změny integrovaného povolení a 
provedení měření hluku u nejbližší obytné zástavby v souvislosti s provozem nových 
technologických celků. V dokumentaci jsou vyjmenována opatření, a to v podobě kontrolního 
měření hlukové zátěže u bytových domů č.p. 44 a č.p. 1231 pro zjištění stávající hlukové zátěže 
v chráněném venkovním prostoru staveb s ohledem na provoz Elektrárny Kolín před zahájením 
realizace záměru. A dále v rámci realizace záměru bude kolem ventilátorů provedeno jejich 
odhlučnění prostřednictvím stěn včetně nadstřešení s neprůzvučností cca 20 – 25 dB. Po 
realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližší obytné zástavby 
prokazující dodržení nejvýše přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném 
venkovním prostoru staveb.

V rámci tohoto stanoviska je stanovena podmínka pro komplexní hlukové vyhodnocení vlivů 
záměru v rámci změny integrovaného povolení a pro provedení měření hluku u nejbližší obytné 
zástavby v souvislosti s provozem nových technologických celků.

Vliv realizace záměru je akceptovatelný.

Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí s tím, že v rámci vyhodnocení hluku nebylo 
zohledněno přesné hlukové pozadí v blízkosti záměru a je odkázáno na uplatnění korekce staré 
hlukové zátěže, s čímž lze sice souhlasit, ale v rámci určitých kompenzací by bylo vhodné se 
zkusit zaměřit na vyhodnocení takové, jako by se jednalo o standardní plnění podmínek hlukové 
zátěže.

Vlivy na ovzduší a klima

Významný negativní vliv záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 
lze vyloučit.

Z provedených modelových výpočtů pro všechny výhledové stavy a porovnání s pětiletými 
průměry koncentrací znečišťujících látek vyplývá, že ve výchozím stavu (bez vlivu záměru) lze 
očekávat plnění imisních limitů pro krátkodobé i roční koncentrace částice PM10, PM2.5, oxidu 
siřičitého, oxidu dusičitého (No2), kadmia či arsenu. 

Imisní limit částice PM10 je 50 μg.m-3/24 hodin a 40 μg.m-3/rok, přičemž byla, v rámci 
výchozího stavu, naměřena maximální hodnota 40,1 μg.m-3/24 hodin a 23,3 μg.m-3/rok. Imisní 
limit částice PM2.5 je 25 μg.m-3, v zájmové lokalitě řešené záměrem byla naměřena maximální 
hodnota 17,7 μg.m-3/rok. Oxid siřičitý s imisním limitem 125 μg.m-3/ 24 hodin, v řešené lokalitě 
byla naměřena maximální hodnota 16,4 μg.m-3/24 hodin. Dále oxid dusičitý (NO2) o imisním 
limitu 40 μg.m-3/rok, zatímco v zájmové lokalitě byla naměřena maximální hodnota 18,8 μg.m-

3/rok. Kadmium s imisním limitem 5 ng.m-3/rok, maximální hodnota v území byla naměřena 
v hodnotě 0,4 μg.m-3/rok. Arsen s imisním limitem 6 ng.m-3/rok, kdežto maximální hodnota 
výchozího stavu byla naměřena v hodnotě 1,6 ng.m-3/rok.

Z pohledu vyhodnocení vlivů předkládaného záměru na kvalitu ovzduší jsou rovněž významné 
údaje o hodinových maximech NO2, hodinových maximech SO2, maximálních osmihodinových 
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imisních koncentracích CO a z důvodu spoluspalování TAP a kalů o imisním pozadí z hlediska 
rtuti, chlorovodíku, fluorovodíku a dioxinů.

Imisní pozadí z pohledu maximálních hodinových hodnot NO2 bylo stanoveno na základě 
monitoringu ČMHU, a to 19. nejvyšší naměřená hodinová koncentrace NO2 30,6 μg/m3 a 
průměrná roční naměřená koncentrace NO2 8,7 μg/m3. Průměrná hodnota průměrné roční 
koncentrace přímo v lokalitě záměru je stanovena na 11,1 μg/m3 a v místě monitorovací stanice 
je to 8,7 μg/m3, je tedy možné stanovit poměr imisní zátěže v místě záměru a v místě 
monitorovací stanice. V místě záměru je imisní zátěž na úrovni cca 127,6 % imisní zátěže v 
místě monitorovací stanice. V případě, že bude tento poměr aplikován na hodinové koncentrace 
NO2, pak je možné 19. nejvyšší hodnotu hodinových koncentrací v lokalitě záměru odhadnout 
průměrně na 39,0 μg/m3. Takto stanovená hodnota je dále považována za imisní pozadí z 
pohledu hodinových koncentrací NO2 pro každý referenční bod. Porovnání s 19. nejvyšší 
měřenou hodnotou je prováděno proto, že imisní limit pro koncentrace NO2 smí být překročen 
18 x ročně.

Imisní pozadí z pohledu maximálních hodinových hodnot SO2 bylo stanoveno rovněž na základě 
monitoringu ČHMÚ, přičemž 25. nejvyšší naměřená hodinová koncentrace SO2 je 17,0 μg/m3 a 
4. nejvyšší denní naměřená koncentrace SO2 je 10,3 μg/m3. 

Průměrná hodnota 4. nejvyšší denní koncentrace přímo v lokalitě záměru (průměr) je stanovena 
na 14,8 μg/m3 a v místě monitorovací stanice je to 10,3 μg/m3, je tedy možné stanovit poměr 
imisní zátěže v místě záměru a v místě monitorovací stanice. V místě záměru je imisní zátěž na 
úrovni cca 143,7 % imisní zátěže v místě monitorovací stanice. V případě aplikace tohoto 
poměru na hodinové koncentrace SO2, je možné 25. nejvyšší hodnotu hodinových koncentrací v 
lokalitě záměru odhadnout průměrně na 24,4 μg/m3. Takto stanovená hodnota je dále 
považována za imisní pozadí z pohledu hodinových koncentrací SO2 pro každý referenční bod. 
Porovnání s 25. nejvyšší měřenou hodnotou je prováděno proto, že imisní limit pro hodinové 
koncentrace SO2 smí být překročen 24 x ročně.

Imisní pozadí z pohledu maximálních 8-hodinových hodnot CO bylo stanoveno na základě 
monitoringu ČHMÚ. Jako pozadí byly brány hodnoty z nejbližší vhodné monitorovací stanice 
(HHKB – Hradec Králové – Brněnská). Naměřená hodnota maximální osmihodinové koncentrace 
CO na této stanici v roce 2018 byla na úrovni 962,5 μg/m3. Tato hodnota je dále považována za 
imisní pozadí z pohledu maximálních osmihodinových koncentrací CO pro celou zájmovou 
lokalitu. Imisní limit (10 000 μg/m3) tedy není překračován.

Průměrná roční koncentrace plynné rtuti v ovzduší, vypočtená z dostupných výsledků v období 
2006–2015 na OBK (1,57 ng/m3), je v souladu s obecným vědeckým konsensem současných 
pozaďových koncentrací na severní hemisféře (mezi 1,5 až 1,7 ng/m3). Ve sledovaném období 
nebyl detekován žádný trend a ani meziroční variabilita nevykazuje sezonní rozdíly. Hodnota 
1,57 ng/m3 je dále považována za imisní pozadí.

Na kvalitu ovzduší bylo v rámci zpracované rozptylové studie provedeno modelování na 
maximální hranici emisních limitů vystupujících hlavně z kotlů K5 a K8. Z pohledu základních 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10  Praha 10

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

(+420) 26712-1111 
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz

17/35

škodlivin (TZL, SO2, NOx, CO) přinese posuzovaný záměr ve svém důsledku celkové snížení 
emisních toků vnášených do ovzduší. Vlivem záměru dojde k celkovému snížení emisí oproti 
výchozímu stavu u TZL přibližně o 1,74 tuny/rok, v případě SO2 přibližně o 652,3 tun/rok a 
v případě NOx přibližně o 118,1 tun/rok. Výjimku tvoří emise CO, u nichž může dojít 
k teoretickému navýšení o 47 tun za rok. V reálném provozu lze ovšem předpokládat, že 
výstupní emise CO budou nižší než do výpočtu zahrnutá hodnota emisního limitu. Současně 
dojde ke snížení výšky komína ze stávajících 117 m na min. výšku 107 m a snížení teploty 
spalin v důsledku instalace odsiřovací technologie, což bude promítnuto přes snížení množství 
emisí u některých polutantů do mírného zvýšení imisní zátěže v bezprostředním okolí elektrárny. 
Vyvolané zvýšení imisní zátěže je však možno hodnotit jako nevýznamné a je možno 
konstatovat, že nezpůsobí překračování stanovených imisních limitů. Na většině území města 
naopak dojde k poklesu imisní zátěže z pohledu základních škodlivin, s výjimkou CO. Co se týká 
ostatních škodlivin, konkrétně Cd, Hg, HCl, HF, PCDD/F a As, které mohou být emitovány 
provozem zdroje ve výhledovém stavu, je možné konstatovat, že lze konstatovat, že příspěvek 
vlivem záměru ke stávající imisní zátěži je nízký a prakticky zanedbatelný a nezpůsobí 
překročení stanovených imisních limitů nebo RBC koncentrací jako vztažných hodnot, pokud 
nejsou imisní limity stanoveny. Současně jsou v dokumentaci vyjmenována konkrétní opatření, 
a to v případě kotlů K5 a K8 bude instalována technologie selektivní nekatalytické redukce 
(SNCR). Jako redukční činidlo bude použit hydroxid amonný nebo močovina. Dále bude 
instalována nová odsiřovací technologie společná pro kotle K5 a K8, přičemž jako odsiřovací 
technologie bude použita mokrá vápencová vypírka nebo polosuchá metoda odsíření s CFB 
absorbérem. Pro snižování dalších polutantů ve spalinách bude realizována jako nedílná součást 
odsiřovací technologie dávkování aktivního uhlí do spalin. V rámci nového palivového mixu bude 
potlačeno stávající fosilní palivo – hnědé uhlí ve prospěch biomasy, tuhého alternativního paliva 
a granulovaných čistírenských kalů pro snížení emisí CO2 nově vnášených do ovzduší a tím 
snížení vlivu zdroje na klima.

Příspěvky provozu záměru k imisním koncentracím u nejbližší obytné zástavby budou vlivem 
záměru dosahovat za nejnepříznivějších rozptylových podmínek hodnot do 1,3 μg.m-3 pro 
průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10, pro průměrnou roční koncentraci PM10 se tyto 
příspěvky budou pohybovat v řádu setin μg.m-3 a pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 v 
řádu tisícin μg.m-3. U průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého se tyto příspěvky budou 
pohybovat v řádu setin μg.m-3. U průměrných ročních koncentrací pro kadmium a arsen 
dosahují vypočtené příspěvky hodnot v řádu setin, resp. tisícin ng.m-3.

Stanovené imisní limity pro modelované znečišťující látky nebudou vlivem provozu záměru 
překračovány, a to ani v součtu se stávající úrovní znečištění ovzduší daného území.

V rámci návrhu stanoviska je stanovena podmínka, aby v rámci řízení o změně integrovaného 
povolení byla zpracována aktualizovaná rozptylová studie již se zohledněním skutečně navržené 
technologie odsíření a s projektovanou teplotou spalin a vlhkostí spalin. 

Vliv realizace záměru je akceptovatelný.
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Rovněž zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí. Zároveň je nutné upozornit na to, že pokud 
jsou uvažovány dvě varianty technologie odsíření spalin, tak v rámci každé technologie jsou 
významně jiné teploty spalin a vlhkosti spalin (významně nižší v případě technologie mokrého 
odsíření), což má významný vliv na tepelnou vydatnost spalin a tedy i na fiktivní výšku komína, 
která je v případě nižší teploty a vlhkosti nižší a dochází i k jinému rozvrstvení imisní zátěže 
oproti technologii polosuchého odsíření, kde je teplota spalin podstatně vyšší. Z hlediska vlivů 
na klima dochází ke snížení emisí CO2 po uskutečnění záměru. Je to dáno hlavně snížením 
zastoupení uhlí v rámci spalování na zdrojích a zřejmě i zvýšením účinnosti spalovacího procesu. 

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Významný negativní vliv záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 
lze vyloučit.

Pro posouzení vlivu hluku stávajícího a budoucího stavu na akustické charakteristiky okolního 
prostředí byla zpracována hluková studie. Dalším významným zdrojem hluku v řešené lokalitě je 
silniční doprava, zejména v ulici Ovčárecká a železniční doprava na trati č. 231. 

Významný stávající stacionární zdroj hluku v Elektrárně Kolín představuje sklad paliva, který je 
proveden jako nosná ocelová konstrukce s opláštěním sendvičovými panely Kingspan. Sklad 
paliva bude po realizaci předkládaného záměru využit pro skladování hnědého uhlí jako v 
současnosti, zároveň i pro skladování rostlinných pelet, granulovaných čistírenských kalů a 
tuhého alternativního paliva. Ve skladu paliva jsou v současnosti v provozu tyto zdroje hluku: 2 
x pásový dopravník s akustickou hladinou hluku v hodnotě 84 dB, 2 x strmý dopravník s 
hodnotou 91 dB, vyhrnovací vůz o 88 dB, řetězový dopravník o 93 dB, ventilátor Mixvent TD 
500/160 o 67,3 dB, ventilátor HCFT/6-630H o 81,5 dB a ventilátor TCBT/4-500H o hodnotě 81,7 
dB. Maximální akustický výkon na obvodových konstrukcích zmíněného skladu paliva na 
severozápadní fasádě dosahuje maximální hodnoty 75,18 dB, na jihozápadní fasádě hodnoty 
76,92 dB a jihovýchodní fasádě 75,2 dB.

Nový sklad biomasy – zbytků z těžby dřeva v lese bude přiléhat k severovýchodní fasádě 
stávajícího skladu paliva. Jeho konstrukce bude obdobná, jako u skladu stávajícího. V novém 
skladu budou instalovány následující zdroje hluku: jeřábový manipulátor o 80 dB, šnekový 
dopravník o 81 dB, pásový dopravník o 83 dB, hvězdicový třídič o 92 dB, magnetický separátor 
o 89 dB. Akustické výkony na obvodových konstrukcích dosahuje severozápadní fasádě 
maximální hodnoty 68,79 dB, na jihovýchodní fasádě hodnoty 68,79 dB a severovýchodní 
fasádě 68,18 dB. Na severozápadní straně skladu bude instalován centrální vysavač o akustické 
hladině hluku 84 dB a filtrační jednotka o 80,6 dB.

Po realizaci záměru bude odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a 
K8 řešeno instalací nové odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako 
plnohodnotné varianty polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem, případně metodu mokré 
vápencové vypírky. Obě zvažované technologie budou společné pro kotle K5 a K8. V případě 
obou odsiřovacích technologií dojde dále k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do 
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spalin pro efektivnější odstraňování polutantů při spoluspalování odpadů. Oba kotle budou 
odkouřeny stávajícím komínem, jehož výšky bude snížena na min. 107 m. Hladina akustického 
výkonu na hlavě komína bude 82 dB. Bodové zdroje hluku po realizaci záměru budou 
produkovat následující maximální akustické hladiny hluku: dmychadlo o 86 dB, 2x 
elektroodlučovač o 88 dB, dopravní ventilátor o 92 dB, podpůrný kouřový ventilátor o 96 dB, 
ventilátor oxidačního vzduchu o 92 dB. Technologie SNCR nepřináší významné zdroje hluku.

Za liniové zdroje hluku záměru je označován odvoz produktu odsíření a popelovin vznikajících v 
souvislosti s provozem zařízení, který bude prováděn, stejně jako v současnosti, po stávajících 
komunikacích nákladními automobily nebo železniční dopravou. Záměrem oznamovatele je 
využívat pro zásobování závodu biomasou železniční dopravu, která je využívána pro dopravu 
uhlí. V hlukové studii je počítáno s nejhorší možnou variantou z hlediska vlivu na životní 
prostředí, tj. dopravou veškeré biomasy nákladními automobily. 

Veškerá doprava hnědého uhlí je v současnosti prováděna po železnici. Po realizaci záměru se 
počítá se zachováním dopravy uhlí po železnici a rovněž dopravou TAP po železnici. Rostlinné 
pelety budou dopravovány podle možností po železnici nebo automobilovou dopravou. Pro účely 
výpočtu je počítáno s automobilovou dopravou. Doprava biomasy – zbytků z těžby v lese a 
vysušených čistírenských kalů bude realizována automobilovou dopravou. Pro výpočet je 
kalkulována autocisterna/kamion o nosnosti 25 t. 

Maximální vyvolaná automobilová doprava v zájmovém území byla uvažována pro nejhorší 
možnou variantu z hlediska přesunu hmot, která představuje variantu při minimu uhlí v 
palivovém mixu.

V případě silniční dopravy sorbentu a odvozu produktu odsíření a popílku cisternou pro přepravu 
sypkých materiálů lze při zachování současného stavu počítat s dopravou ve výši 506 nákladních 
automobilů za rok. Po realizaci záměru, při silniční dopravě biomasy, vysušených čistírenských 
kalů, všech sorbentů a odvozu produktu odsíření a popílku autodopravou (nejhorší možná 
varianta z hlediska přesunu množství hmot po silnici) lze počítat s dopravou ve výši až 4 534 
nákladních autocisteren/kamiónů za rok (varianta, kdy v palivovém mixu nebude používáno 
hnědé uhlí). To znamená nárůst nákladní dopravy v území o 4 028 nákladních automobilů za rok 
a v konečném důsledku o cca 1 nákladní automobil za hodinu.

Při 250 pracovních dnech, při kterých je možno realizovat silniční dopravu nákladními 
automobily, představuje nárůst cca 16 nákladních automobilů za den. Příjem kamionů bude 
směrován výhradně na dobu od 6:00 do 22:00 hod. Z výše uvedeného vyplývá, že se 
předkládaný projekt projeví v navýšení dopravy na komunikacích o cca 1 nákladní automobil za 
hodinu.

V rámci areálu elektrárny Kolín vznikne nová druhá vjezdová brána. Dispozičně bude brána 
umístěna na místo stávající hasičské zbrojnice. Nákladní automobily s palivem budou do areálu 
elektrárny vjíždět z ulice Tovární.
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Stávající vjezdová brána bude zachována a touto bránou budou projíždět všechna nákladní auta, 
která převážejí a odvážejí suroviny (popílek, škvára, chemické látky, železný šrot a běžný 
odpad). Nově touto bránou budou přiváženy a odváženy sorbenty a produkty nové technologie 
čištění spalin.

Doprava vyvolaná provozem bude vedena po komunikaci Ovčárecká, dále bude pokračovat 
sjezdem ulicí Na Louži a Tovární přímo do areálu teplárny. Hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích byl hodnocen na ulicích Na Louži a Tovární. Maximální ekvivalentní hladina 
dopravního hluku výchozího stavu na pozemních komunikacích odpovídá maximální hodnotě 
64,8 dB, tato hodnota nebude vlivem provozu záměru navýšena. Z výsledků výpočtu vyplývá, 
že k 1.1.2001 byl hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk z provozu na 
pozemních komunikacích ve venkovním prostoru staveb již překročen. Od té doby nedošlo ke 
zvýšení hladiny akustického tlaku o více než 2 dB a na lokalitě nedošlo ani ke změnám 
směrového, ani výškového vedení silnice. Lze tedy, v tomto případě použít korekci na „starou 
hlukovou zátěž“. Doprava biomasy bude probíhat pouze v denní době.

Vliv hluku v lokalitě po realizaci záměru byl posuzován pro chráněný venkovní prostor. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro stacionární zdroje byla stanovena pro nejhlučnějších 
8 hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční, zároveň pro stanovení LAeq,T se 
předpokládal nejhorší možný stav za provozu všech zdrojů hluku provozované v hodnoceném 
areálu, včetně dopravy po účelových komunikacích. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly 
vypočteny pro venkovní chráněný prostor v pěti bodech, které jsou předpokládány jako 
eventuální problémová místa, a to víceúčelová stavba č. p. 1567, rodinný dům č. p. 951, 
rodinný dům č. p. 162, bytový dům č. p. 44 a bytový dům č. p. 1231. Dle Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 12, odst. 3, se 
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo 
noční dobu a místo podle přílohy č. 3 (korekce -10 dB....noční doba, +20 dB…stará hluková 
zátěž). Na základě hlukové studie lze konstatovat, že v současné době nedochází a realizací 
záměru nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. V rámci výchozího 
stavu je pravděpodobně překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době u vyšších nadzemních podlaží u 
výpočtových bodů č. 4 a 5. Současně po realizaci protihlukových opatření nedojde k překročení 
hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v 
nejhlučnější hodině v noční době. Zároveň nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích a nedojde k překročení 
hygienického limitu s uplatněním korekce na starou hlukovou zátěž.

Vliv realizace záměru je akceptovatelný.

Rovněž zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody

Významný negativní vliv záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 
lze vyloučit.

Stávajícím zdrojem technologické vody je řeka Labe, odkud je voda odebírána jako surová voda 
na základě stávajícího povolení k odběru povrchových vod stanoveném v rámci platného 
integrovaného povolení v povoleném množství max. 0,805 m3/s, 69 600 m3/den, 17 500 000 
m3/rok. Jedná se o vodu přivedenou kanálem, přes hrubé česle z řeky Labe. Tato voda, která se 
dle potřeby dohřívá na 15 °C, se dále upravuje. Slouží rovněž pro napájení hydrantové sítě. 
Vlivem provozu záměru dojde v případě realizace odsíření procesem mokré vápencové vypírky 
pro snižování emisí, kdy bude voda využívána jako rozpouštědlo jemně mletého vápence, 
k navýšení spotřeby vody o 133 411 m3/rok oproti výchozímu stavu. V případě použití polosuché 
metody odsíření bude navýšení spotřeby vody nižší. Ostatní spotřeba vody pro výrobu páry a 
zejména pro průtočné chlazení, které představuje její dominantní spotřebu, zůstává beze 
změny. Zdrojem surové vody bude po realizaci záměru stejně jako v současnosti řeka Labe. 
Stávající povolení k odběru povrchových vod (v množství max. 0,805 m3/s, 69.600 m3/den, 
17.500.000 m3/rok) v rámci integrovaného povolení nebude záměrem nijak dotčeno, zároveň 
současné povolení k odběru vody z Labe a vypouštění odpadních vod do Labe má povolené 
hodnoty významně vyšší, než je skutečnost stávajícího odběru i vypouštění.

Z hlediska odběru a spotřeby pitné vody pro sociální zázemí zaměstnanců lze konstatovat, že 
nedojde k žádné změně, jelikož množství zaměstnanců se nezmění.

Vliv realizace záměru je akceptovatelný.

Rovněž zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

Vlivy na půdu 

Vlivy na půdu jsou považovány za nulové i vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci záměru 
v rámci stávající budovy pouze se stavebními úpravami v rámci areálu Elektrárny Kolín, 
současně se neuvažuje se o nové výstavbě.

Vliv realizace záměru na půdu lze vyloučit.

Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

Vlivy na přírodní zdroje 

Předmětný záměr nezasahuje do dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a do území 
bilancovaných výhradních a nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.

Vliv realizace záměru na přírodní zdroje lze vyloučit.
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Rovněž zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Řešený záměr bude realizován v rámci stávajícího areálu. Vlivy na krajinu jsou považovány za 
nulové i vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci záměru prostřednictvím stávající budovy 
pouze se stavebními úpravami v rámci areálu Elektrárny Kolín, současně se neuvažuje se o nové 
výstavbě. Současně záměr nebude představovat významné terénní úpravy nebo zásah do 
krajiny.

Vzhledem k charakteru záměru lze negativní vliv na krajinu vyloučit, záměr je akceptovatelný.

Rovněž zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a zvláště chráněná území

Předkládaný záměr představuje instalaci nového technologického zařízení a změnu stávajícího 
zařízení v rámci stávajícího areálu investora. Předkládaný záměr nevyvolává žádné požadavky 
na vstupy týkající se biologické rozmanitosti. Veškeré demontážní, demoliční, stavební a 
montážní práce související s předkládaným záměrem budou realizovány ve stávajících budovách 
a na zpevněných plochách areálu.

Vzhledem k charakteru záměru lze negativní vliv vyloučit, záměr je akceptovatelný.

Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví

Pro realizaci záměru nebudou nutné zábory pozemků, v této souvislosti záměr nebude mít 
dopad na hmotný majetek a kulturní dědictví.

Přeshraniční vlivy

Přímé negativní vlivy přesahující státní hranice lze vyloučit.

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 
pokud jde o znečišťování životního prostředí: 

V současné době společnost Veolia Energie Kolín a.s. provozuje v rámci svého energetického 
zdroje Elektrárna Kolín o celkovém instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW nacházejícího se 
v Kolíně ve Středočeském kraji na břehu řeky Labe  dva uhelné kotle K5 a K8 a plynový kotel 
K6. Kotel K5 má jmenovitý tepelný výkon 33,61 MW a kotel K8 má jmenovitý tepelný výkon 
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89,57 MW. Jedná se o teplárenský provoz, který zajišťuje dodávku tepla včetně výroby 
elektrické energie. Palivem pro oba uhelné kotle je nízkosirnaté hnědé uhlí ze severočeského 
uhelného revíru – hruboprach a biomasa ve formě rostlinných pelet (spoluspalování v rozsahu 
do 10%). Součástí zdroje jsou výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné 
prostory, především plynový kotel K6 se jmenovitým tepelným výkonem 57,56 MW. Kotle K5 a 
K8 jsou, co se týká odkouření, napojeny na jeden společný komín o výšce 117 m, kotel K6 je 
pak odkouřen svým samostatným komínem o výšce 28 m. Kotel K5 má jmenovitý tepelný výkon 
33,61 MW a kotel K8 89,57 MW. V rámci technologie Elektrárny Kolín je v současnosti 
instalována a provozována technologie odsíření spalin pomocí hydrogenuhličitanu sodného u 
obou uhelných kotlů K5 a K8. Odsiřovací zařízení slouží jako preventivní opatření pro zajištění 
plnění platného emisního limitu pro oxid siřičitý (1650 mg/Rm3), což nebude splňovat nové 
emisní limity.

V rámci předkládaného záměru dojde v Elektrárně Kolín k následujícím změnám:

 Retrofitu kotle K8, při kterém bude stávající kotel K8 přestavěn na fluidní (popřípadě 
roštové) spalování a upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého alternativního paliva, 
vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí.

 Retrofitu kotle K5, při kterém bude stávající kotel K5 upraven pro spoluspalování biomasy, 
tuhého alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí. V případě kotle 
K5 zůstane zachováno roštové spalování (popřípadě bude kotel upraven na fluidní 
spalování).

 U obou uhelných kotlů K5 a K8 dojde od roku 2023 k úpravě mixu paliv zejména ve 
prospěch vyššího podílu spoluspalování biomasy (až 100 %) a zároveň k možnosti 
spoluspalování tuhého alternativního paliva (do 30 %) a čistírenských kalů (do 10 %).  
Stávající palivo, tj. hnědé uhlí, bude spoluspalováno v rozsahu do 50 %.  

 Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací spalovacího 
procesu. Zároveň bude v případě obou kotlů K8 a K5 aplikováno sekundární opatření pro 
snižování emisí oxidů dusíku, kterým bude instalace technologie selektivní nekatalytické 
redukce (SNCR). 

 Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno 
instalací odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako plnohodnotné 
varianty polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem a metodu mokré vápencové vypírky. 
Obě zvažované technologie budou společné pro kotle K5 a K8. V případě obou odsiřovacích 
technologií dojde dále k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro 
efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. Vyčištěné 
spaliny budou vedeny do společného stávajícího komína (původně byl zamýšlen nový komín, 
který by byl při realizaci varianty mokré vápencové vypírky napojen přímo na odsiřovací 
reaktor, v případě polosuché metody byl uvažován nový komín v blízkosti odsiřovací 
jednotky s předřazeným tkaninovým filtrem). 
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 V případě kotle K6 na zemní plyn dojde k instalaci nízkoemisních hořáků, pro snížení emisí 
oxidů dusíku.

Předkládaný záměr řeší realizaci opatření u stávajícího energetického zdroje Elektrárny Kolín, 
aby byl tento schopen dále ekonomického provozu a zároveň byl schopen plnit hodnoty emisních 
limitů nově požadované legislativou, tj. zákonem o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 
Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o 
průmyslových emisích a Prováděcím rozhodnutím Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 
2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení. 

Záměr zahrnuje retrofit stávajících uhelných kotlů K5 a K8 a změnu palivového mixu u obou 
uvedených kotlů, kdy stávající palivo, kterým je hnědé uhlí, bude potlačeno ve prospěch 
spalování biomasy a v menší míře tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. 
V případě obou kotlů K5 a K8 bude instalována nově technologie selektivní nekatalytické 
redukce ke snižování emisí oxidů dusíku a technologie polosuché nebo mokré metody odsíření 
spalin ke snižování emisí oxidů síry a dalších polutantů. Odsiřovací technologie bude dále 
intenzifikována dávkováním aktivního uhlí do spalin, pro efektivnější odstraňování polutantů 
sledovaných při spoluspalování odpadů.

Plynový kotel K6 v Elektrárně Kolín bude osazen nízkoemisními hořáky.

V případě zdroje EKO II (kotle K5 a K8) bude realizováno kontinuální měření emisí NH3, NOx, 
CO, SO2, HCl, HF, TZL, TVOC. Ostatní všechny uvedené polutanty budou měřeny 
v požadovaných intervalech.

V případě kotle K6 bude realizováno kontinuální měření emisí NOx a CO.

Záměr si vyžádá zvýšení požadavků na elektrickou energii v souvislosti s provozem nových 
technologií na snižování emisí oproti výchozímu stavu 8 681 MWh/rok na projektovanou 
spotřebu po realizaci záměru ve výši 9 845 MWh/rok. Navýšení spotřeby elektrické energie tedy 
bude činit maximálně 1.164 MWh/rok. Maximální projektovaná výroba tepla po realizaci záměru 
bude činit 1.173.165 GJ/rok, projektovaná výroba elektřiny pak 25 GWh za rok, což odpovídá 
stávajícímu stavu. 

Projektovaná spotřeba hnědého uhlí se ze stávajícího množství 73 165 t/rok sníží na max. 37 
884 t/rok, spotřeba zemního plynu se také sníží oproti výchozímu stavu 616 000 m3/rok na 359 
000 m3/rok. Záměr nově projektuje spotřebu paliva v podobě biomasy – zbytková hmota z 
těžby v lese v maximálním ročním objemu 80 884 t/rok, dále biomasy – rostlinné palety v 
maximálním objemu 29 129 t/rok a dále vysušené granulované čistírenské kaly v maximálním 
objemu 14 186 t/rok.
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4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr nebyl zpracován variantně z hlediska možného umístění. Z hlediska umístění záměru 
nebylo možno vůbec hledat jiné umístění než stávající, kde proběhne rekonstrukce kotlů K5 a K8 
včetně instalace nových nízkoemisních hořáků na plynový kotel K6, a proto není záměr řešen 
variantně z hlediska umístění záměru. Lokalita je hodnocena jako nevýznamná z pohledu 
ochrany přírody a krajiny. Technické řešení záměru bylo již v minulosti zpracováno na určité 
technické úrovni, odpovídající danému druhu aktivity, s důrazem na ochranu životního prostředí 
a na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo.

V rámci variantního řešení bylo hodnoceno tedy řešení technologické, a to v případě použití 
různých druhů odsíření spalin u provozu technologie rekonstruovaných kotlů K5 a K8, a to o 
odsíření polosuchou metodou a mokrou metodou. Negativem tohoto vyhodnocení je však to, že 
bylo provedeno pouze na ekonomické bázi a provozní bázi, a ne na vlivu hlavně na ovzduší, kdy 
v případě mokrého odsíření je teplota spalin významně nižší a emise relativně nižší, a naopak 
v případě polosuchého odsíření. Toto může mít vliv na rozprostření imisní zátěže ze zdrojů 
znečišťování ovzduší. Taktéž nebylo vyhodnoceno použití technologií ke snižování emisí NOx, a 
to v případě možnosti využití SNCR nebo SCR. Mokrá vypírka může mít také pozitivní vliv na 
emise NH3 z procesu SNCR nebo i SCR (při použití technologie High Dust), kdy emise NH3 jsou 
v mokré pračce eliminovány v podstatě na nulovou koncentraci. Bohužel v případě použití 
polosuché vypírky toto neplatí.  

V současnosti je známo několik připravovaných projektů instalací kotlů, které by byly 
konstruovány pro spoluspalování pevných paliv s TAP (jak průmyslové, tak i komunální), kdy 
poměr spoluspalování paliv (přednostně biomasy) s TAP dosahuje zastoupení až 100 % TAP, 
tedy upraveného odpadu.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 8 vyjádření dotčených orgánů. Zástupci veřejnosti 
(občané a zapsané spolky) se k dokumentaci nevyjádřili. Všechny požadavky a připomínky 
obsažené ve vyjádřeních byly detailně vypořádány v posudku v kapitole V. Požadavky 
vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentovány, resp. ve formě podmínek navrženy do závazného stanoviska (viz výše). Příslušný 
úřad se ztotožňuje se závěry zpracovatele posudku a níže uvádí všechna vyjádření k 
dokumentaci obdržená podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a jejich vypořádání. Posudek je 
zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního 
prostředí (http://www.mzp.cz), kód záměru OV1235, v části Posudek.  

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
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1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 
151896/2020/KUSK, ze dne 23. 11. 2020.

2. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, č.j.: ČIŽP/41/2020/12486 ze 
dne 18. 11. 2020.

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j.: KHSSC 53809/2020 
ze dne 22. 10. 2020.

4. Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 
112987/20-Ch ze dne 24. 11. 2020.

5. Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů, č.j.: MŽP/2020/720/2206 ze dne 25. 11. 
2020.

6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší, č.j.: MZP/2020/780/2366 ze dne 
24. 11. 2020.

7. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, č.j.: MZP/2020/740/1224 ze dne 10. 
11. 2020.

8. Ministerstvo životního prostředí, Odbor 710 oddělení integrované prevence a IRZ, č.j.: 
U88977/20-3-1-1 ze dne 27. 11. 2020.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“) uvádí, že zmiňovaný rámec 
konce skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu tak, jak je uveden v současné 
legislativě, je možný, zároveň upozorňuje na nový zákon o odpadech, kde je konec skládkování 
neupraveného směsného komunálního odpadu odkládán. Dle dotčeného orgánu lze tedy 
očekávat, že nemusí nastat výrazný nárůst rozvoje výroby TAP ze směsných komunálních 
odpadů, jak je očekáváno. V případě kvalitních odpadů z průmyslové výroby o vysoké 
výhřevnosti je jejich odbyt a náhrada za primární suroviny v současné době běžný. Na základě 
toho se KÚSK domnívá, že lze oprávněně očekávat, že by případný nedostatek TAP byl vykrýván 
zdroji ze zahraničí. Takovýto postup by nepřispíval ke snižování množství odpadů ukládaných na 
skládky ve Středočeském kraji, potažmo v České republice, tedy nepřispíval by k plnění Plánu 
odpadového hospodářství Středočeského kraje. I vzhledem k popisovanému záměru požaduje 
zapracovat podmínku, že budou preferovány TAP z lokálních zdrojů v Kolíně a Středočeském 
kraji. 

KÚSK postrádá uvedení kvalitativních požadavků na přijímané TAP, přičemž je v dokumentaci 
uveden pouze obecný odkaz na příslušnou normu (EN 15359), která sleduje tři parametry paliva 
- výhřevnost, obsah chloru a obsah rtuti, na základě kterého je palivo zařazeno do jednotlivých 
tříd (1 až 5). V této souvislosti by bylo vhodné uvést, že přijímané TAP musí vyhovovat této 
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normě, musí se jednat o výrobek a v jakých třídách ve sledovaných parametrech budou 
přijímané TAP. Zároveň postrádá informaci o tom, jakým způsobem a jak často budou tyto 
parametry u TAP či kalů sledovány, přičemž je toto uvedeno pouze u silniční dopravy, nikoliv u 
dopravy železniční. V dokumentaci je uvedeno, že jsou předpokládány odběry kontrolních 
sesypávaných směsných vzorků v měsíčních intervalech a provádění jejich rozborů v nezávislé 
laboratoři. Vzhledem k tomu, že v případě příjmu odpadů je nutné znát jejich vlastnosti, 
požaduje KÚSK uvést, jakým způsobem budou v případě přijímaných odpadů jejich vlastnosti 
zjišťovány a v jakém intervalu.

Jelikož budou do zařízení přijímány odpady - kaly, musí být zařízení oprávněno k přijímání 
těchto odpadů, tedy být oprávněnou osobou ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Dále 
dotčený orgán upozorňuje, že v případě vzniku odpadů ze spalování je nutné v souladu s § 16 
odst. 1 písm. d) zákona o odpadech ověřovat jejich vlastnosti a dle toho s nimi nakládat.

Veškeré výše uvedené připomínky KÚSK požaduje zohlednit v dalším stupni projektové 
dokumentace.

Z hlediska zákona zákon o integrované prevenci k navrženým ročním emisním limitům dle 
závěrů o BAT pro kotle K5 a K8 KÚSK uvádí, že z důvodu vysokého podílu spalovaných tuhých 
alternativních paliv TAP (až 30%) a granulovaných čistírenských kalů (až 10%) požaduje 
zpřísnění ročních emisních limitů dle závěrů o BAT. Současně prostřednictvím svého vyjádření 
KÚSK uvádí a navrhuje emisní limity.

V souvislosti s navrhovaným monitoringu emisí znečišťujících látek a s ohledem na závěry o BAT 
pro spalování odpadu KÚSK požaduje vzhledem k vysokému podílu spoluspalování odpadů 
měření emisí rtuti kontinuálně.

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší s ohledem na zatím nedostatečně známé složení 
zejména TAP a granulovaných kalů, kdy i v předkládané dokumentaci je uvedeno mnohem vyšší 
zastoupení kovů, zejména Hg, požaduje KÚSK zařazení kontinuálního monitoringu pro Hg a 
jejích sloučenin.

S ohledem na umístění v obytné zástavbě a v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, KÚSK 
prostřednictvím svého vyjádření navrhuje a uvádí přísnější emisní limity pro kotle K5 a K8. 
Navrhované hodnoty jsou buď dle návrhu, nebo u horní hranice uváděných ročních průměrů ze 
závěrů BAT. Rovněž bylo posuzováno uvažované složení paliv, kdy lze očekávat řádové navýšení 
hmotnostního podílu zejména u kovů (Hg, Pb) nebo látek, jako Cl-. Proto lze očekávat, že dojde 
k navýšení emisí těchto látek do ovzduší. Další způsob jejich snižování/odstraňování není řešen 
samostatnou technologií, je uvedeno, že vedlejším spoluefektem např. mokrého odsiřování nebo 
dávkováním aktivního uhlí, dojde také ke snížení emisí i těžkých kovů.

KÚSK s ohledem na příjezd TNA a umístění areálu u obytné zástavby preferuje dopravu nových 
druhů paliva po železnici.
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Závěrem KÚSK konstatuje, že uvažovaný záměr není významný z hlediska životního prostředí. 
Pokud budou instalovány kotle se záchytovými technologiemi, které budou plnit navrhované 
emisní limity, bude upřednostňována železniční doprava a příjem odpadů z blízkého okolí (místo 
jeho skládkování), s jeho dostatečnou kontrolou při příjmu, pak jej lze akceptovat.

Podmínky preference spalování TAP z lokálních zdrojů v Kolíně nebo Středočeském kraji je příliš 
obecnou podmínkou bez možnosti její přímé kontroly a s největší pravděpodobností i její 
vymahatelnosti. Obdobně je tomu při eventuálním stanovením podmínky dovozu TAP ze 
zahraničí. 

Kvalitativní požadavky na přijímané TAP je předpokladem pro předložení každé smluvní dodávky 
s tím, že bude vyžadováno předložení složení přijímaného TAP v souladu s normou EN 15359, 
přičemž požadavek na kontrolu kvalitativních požadavků je součástí tohoto stanoviska. 
Současně je uvažováno o nahodilých interních kontrolách u akreditované laboratoře složení TAP 
pro ověření deklarovaného kvalitativního složení dodavatelem. Intenzita kontroly, ať už měsíční 
či kratší, je předmětem navazujícího řízení o změně integrovaného povolení. Předpokládá se, že 
technologie čištění spalin by měla splňovat takové parametry, aby byla schopna spalovat 
odpady a TAP v různém složení, čemuž bude pro kontrolu sloužit automatizovaný měřicí systém 
(dále jen AMS) včetně vyhodnocení, tedy emisního monitorovacího systému (EMS). 

Povinnost oprávnění zařízení k přijímání odpadů – kalů plyne z platné legislativy ze zákona o 
odpadech. MŽP současně připomíná, že zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech byl nahrazen 
zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, v platném znění, který rovněž uvedenou povinnost 
obsahuje. Stejně tak povinnost v případě vzniku odpadů ze spalování ověřovat jejich vlastnosti a 
dle toho s nimi nakládat. Současně tyto připomínky budou řešeny prostřednictvím navazujícího 
řízení o změně integrovaného povolení.

Požadavek na zpřísnění emisních limitů je předmětem navazujícího řízení v rámci změny 
integrovaného povolení. Současně je nutno zmínit, že by v první řadě bylo vhodné stanovit 
jednotné emisní limity, které budou respektovat možnosti dodavatelů technologie čištění spalin 
a budou určitým kompromisem tak, aby nebylo zatěžováno životní prostředí, tedy ovzduší a 
zdraví obyvatel nad únosnou míru, než stanovovat emisní limity pro minimální spalování odpadů 
a maximální spalování odpadů. V opačném případě emisní limity pro spalování biomasy a uhlí 
budou respektovat závěry o BAT pro velké spalovací zdroje. 

V případě požadavku na kontinuální měření rtuti by bylo vhodné vycházet z platných závěrů o 
BAT pro velké spalovací zdroje a spalování odpadů, kde není zcela taxativně stanoveno, že musí 
probíhat kontinuální měření rtuti. Pokud se prokáže, že spalované TAP či čistírenské kaly mají 
prokázaný nízký a stabilní obsah rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením) lze 
kontinuální monitorování emisí nahradit dlouhodobým odebíráním vzorků (pro dlouhodobé 
odebírání vzorků Hg není norma EN k dispozici) nebo pravidelným měřením s minimální 
frekvencí jednou za šest měsíců. Ve druhém případě je příslušnou normou EN 13211. Tato 
podmínka je zapracována v rámci tohoto stanoviska.
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Výše uvedené pláti i pro požadavek na kontinuální monitoring pro Hg a jejích sloučenin. 
Současně je tato podmínka specifikována prostřednictvím tohoto stanoviska.

Navrhované zpřísnění emisních limitů pro kotle K5 a K8 je předmětem navazujícího řízení změny 
integrovaného povolení. Současně toto stanovisko specifikuje podmínku, aby v rámci změny 
integrovaného povolení byly navrženy směsné emisní limity při spoluspalování odpadů.

Požadavek na preferenci železniční dopravy je těžko realizovatelná podmínka, jelikož železniční 
doprava je závislá na kapacitě provozovatelů železniční dopravy. Co se týká dopravy uhlí, je 
zřejmé, že je dopravován jeden druh od jednoho dlouhodobého dodavatele a v případě naplnění 
kapacity vlakové soupravy je převezen na skládku uhlí provozovatele zdroje. Naopak v případě 
odpadů (TAP a kalů) se pravděpodobně bude jednat o více výrobců TAP a více producentů kalů, 
s čímž souvisí složitost logistika železniční dopravy. Na základě toho je vhodnější, aby nákladní 
automobilová doprava dbala na to, aby v případě dovozu TAP či kalů zajistí následné i odvoz 
odpadů vznikajících provozem kotlů K5 a K8. Požadavek pro naprostou preferenci železniční 
dopravy tedy není zahrnut do podmínek tohoto stanoviska.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší nemá dotčený orgán připomínky.

Z hlediska vodního zákona nemá dotčený orgán připomínky.

Z hlediska zákona o odpadech ČIŽP neuvádí žádné připomínky.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

KHS souhlasí s dokumentací k záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového 
mixu“ bez připomínek.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska nakládání s odpady nemá dotčený orgán připomínky, zároveň však upozorňuje, že 
přebírání odpadů do zařízení za účelem jejich energetického využití je možné pouze s platným 
souhlasem krajského úřadu k provozu zařízení v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Z hlediska vodoprávního úřadu neuplatňuje žádné připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší se očekává, za současného stupně zátěže ovzduší a obecně 
životního prostředí v dané lokalitě, spíše pozitivní vliv na ovzduší po realizaci záměru při 
respektování energetické politiky ČR i nižších stupňů řízení státu a potenciálního rizika ze 
zachování velkého spalovacího energetického zdroje v blízkosti obytné zástavby při současném 
omezení spalování energetického uhlí. Současně nemá k předložené dokumentaci připomínky. 
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Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu neuvádí žádné připomínky.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny neuplatňuje žádné připomínky.

Z hlediska státní správy lesů a myslivosti nemá k předložené dokumentaci připomínky.

Dotčený orgán upozorňuje na podmínky plynoucí z původní legislativy zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb., o odpadech, nahrazeným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, v 
platném znění, který rovněž uvedenou povinnost obsahuje. Zároveň nemá k dokumentaci 
záměru připomínky.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů

Prostřednictvím svého vyjádření požaduje doplnění do tabulky připomínek (str. 8 - 13) k 
původní dokumentaci vyjádření MŽP, odboru odpadů č.j. MŽP/2020/720/2206, ze dne 2. června 
2020. Dále požadujeme zapracovat do textu následující připomínku z výše uvedeného 
stanoviska: B.III.3 Odpady, str. 66, 67 - u zde uvedených katalogových čísel nebezpečných 
odpadů je tyto nutno označit symbolem * dle platné legislativy - vyhláška č. 93/2016 Sb., 
Katalog odpadů. V textu se jedná konkrétně o katalogová čísla 15 01 10*. 15 02 02*, 17 09 
03*, 10 01 14*, 10 01 16*.

Přepracovaná dokumentace sice přímo neuvádí vypořádání zmíněných připomínek dotčeného 
organu, zároveň však z hlediska posouzení EIA je tato oblast dostatečně zpracována. V rámci 
dokumentace je vždy uvedeno, zda se jedná o odpad kategorie O nebo N, označení 
nebezpečných odpadů pomocí hvězdičky, ač tento požadavek vyplývá z platné legislativy, je 
z pohledu EIA formální záležitostí.

Závěrem dotčený orgán konstatuje, že je záměr akceptovatelný.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší

V předložené dokumentaci postrádá uvedení zemního plynu v jedné z tabulek shrnující paliva 
spalovacích stacionárních zdrojů po realizaci záměru, přestože je u uváděn jako stabilizační 
palivo pro zajištění minimální teploty 850 °C ve spalovací komoře. Dále v Tabulce 9 na straně 
48 dokumentace není mezi parametry charakterizace paliv uvedeno zjišťování kobaltu (Co) v 
černém a hnědém uhlí, což je v rozporu s BAT 9 prováděcího rozhodnutí komise, současně je 
chybné číselné označení závěrů o BAT, kdy je nesprávně uvedeno „rozhodnutí 217/1442“.

Současně zdůrazňuje také skutečnosti, kterou již dokumentace obsahuje, ale je zásadní pro 
budoucí provoz zdroje. Dále upozorňuje na fakta plynoucí z platné legislativy. 

Z hlediska posouzení vlivu předmětného záměru na kvalitu ovzduší požaduje doplnit hodnocení 
imisních příspěvků rovněž pro benzo[a]pyren z provozu záměru a související dopravy, a to i s 
ohledem na skutečnost, že v současné době dochází v předmětné lokalitě k překračování 
imisních limitů pro tuto znečišťující látku.
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Zároveň upozorňuje, že imisní limit pro částice PM2,5, platný od 1. 1. 2020, je 20 μg.m-3, nikoliv 
25 μg.m-3, jak je nesprávně uvedeno v rozptylové studii a dále v dokumentaci v příslušných 
kapitolách o ovzduší. Tato chyba ovšem nemá vliv na výsledky posuzování.

Závěrem konstatuje, že z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší se jedná o akceptovatelný záměr. S 
ohledem na umístění elektrárny v centru města a v blízkosti železničního koridoru požaduje 
preferování železniční dopravy v maximální možné míře.

Prostřednictvím přepracované dokumentace bylo skutečně uvedení použití zemního plynu jako 
stabilizačního paliva opomenuto. Ovšem s ohledem na to, že v rámci kotle K5 není tato 
informace z hlediska emisí spalování zemního plynu zcela rozhodující, nemá významný vliv na 
vyhodnocení z hlediska vlivů na ovzduší a veřejné zdraví. Chybné číselné značení rozhodnutí 
komise lze považovat za překlep a není v řízení EIA rozhodující.

V podmínkách tohoto stanoviska je vyhodnocení v rámci dalších navazující správních řízení, 
konkrétně změny integrovaného povolení včetně podmínky samostatného hodnocení vlivu 
benzo(a)pyrenu na veřejné zdraví.

V případě chybného uvedení imisního limitu v dokumentaci pro částice PM2,5 25 μg.m-3 namísto 
správného 20 μg.m-3 lze označit za formální chybu bez přímého vlivu na výsledky posouzení.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod

Demonstruje, že připomínky OOV MŽP ve vyjádření č.j.: MZP/2020/740/566 ze dne 26. května 
2020 nebyly kompletně do přepracované dokumentace zapracovány, podle dotčeného orgánu 
schází informace potvrzující, že při provozování záměru bude nakládáno s nebezpečnými 
závadnými látkami (amoniak, močovina, resp. jejich vodné roztoky) dle platné legislativy 
ochrany vod, tedy příslušných ustanovení § 39 vodního zákona a vyhláškou č. 450/2005 Sb. o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve 
znění pozdějších předpisů.

Dále postrádá zejména definovanou povinnost provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. 
d) a na ustanovení § 39 odst. 4 písm. f) vodního zákona ve věci hasebních vod. Obecné odkazy 
na BAT ve věci skladování a manipulace se závadnými a nebezpečnými závadnými látkami (viz 
tabulka č. 11) a informace ve věci charakteristiky rizik životní prostředí při možných nehodách, 
katastrofách a nestandardních stavech uvedené v kapitole D.II nepovažuje dotčený orgán za 
dostačující.

Zmíněné připomínky vyplývají z platných právních předpisů a budou přímo řešeny v rámci 
navazujících řízení, konkrétně v rámci změny integrovaného povolení či změny havarijního 
plánu. Odkazy v dokumentaci na soubor opatření zajišťující minimalizaci negativních dopadů na 
životní prostředí ve výrobě (BAT) ve věci skladování a manipulace se závadnými a 
nebezpečnými závadnými látkami jsou závazné a jejich plnění bude v souladu s platnou 
legislativou nutné prokázat a současně v rámci provozu plnit.
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Ministerstvo životního prostředí, Odbor 710 oddělení integrované prevence a IRZ

K přepracované dokumentaci nemá připomínek. Současně pro další řízení upozorňuje, že nejsou 
vyřešeny pochybnosti o tom, zda po uskutečněné rekonstrukci kotle K8, resp. také K5, bude 
splněna definice stávajícího zařízení ve smyslu definice v úvodní kapitole závěrů o BAT dle 
tvrzení oznamovatele. V této souvislosti konstatuje, že pochybnost nemůže být odstraněna, 
dokud nebude vybrán konkrétní způsob rekonstrukce a jednoznačně definovány všechny změny, 
které budou na obou kotlích uskutečněny. Dále upozorňuje, že při vstupu do technologie mokré 
vápencové vypírky nebo polosuché metody odsíření se předpokládá navýšení spotřeby vody 
oproti stávajícímu stavu v množství cca 133 tisíc m3/rok. Po výběru konkrétní technologie je 
nutné doplnit bilanci vodního hospodářství také o případné odpadní vody. V rámci navazujících 
řízení dotčený orgán doporučuje uvést jak hodinové, tak zejména roční maximální projektované 
množství spoluspalovaného odpadu. Dále ze spoluspalování TAP vyloučit případné využití TAP 
vyrobených z komunálních odpadů. V neposlední řadě upozorňuje, že při povolování různých 
TAP od různých výrobců bude nutné vždy provést spalovací zkoušku a popř. nastavit podmínky 
provozu pro konkrétní typ použitého paliva. 

Dále postrádá v případě nového uzavřeného skladu pro biomasu z těžby dřeva upřesnění, 
jakého typu bude instalována technologická vzduchotechnika, která bude osazena zařízením pro 
snižování emisí tuhých znečišťujících látek a látek způsobujících zápach, případně, zda nebude 
využito svedení odpadní vzdušiny do technologie skladu ostatních paliv nebo přes spalinové 
cesty kotlů.

Z hlediska rekonstrukce kotle K8 či K5 a související otázkou, zda se bude jednat o stávající zdroj 
nebo nový zdroj, z dokumentace jasně plyne, že se bude jednat i po rekonstrukci, respektive 
retrofitu, o stávající zdroj a stanovil tedy pro tyto zdroje emisní limity. V případě, že po 
rekonstrukci budou kotle K8 a K5 definovány jako nový zdroj, budou emisní limity stanoveny 
přísněji a vlivy na ovzduší a veřejné zdraví budou v této souvislosti nižší.

V rámci navazujícího řízení prostřednictvím změny integrovaného povolení bude provedena 
bilance vodního hospodářství v souvislosti s vybranou koncovou technologií čištění spalin.

Požadavek na uvedení hodinového a zejména ročního maximálního projektovaného množství 
spoluspalovaného odpadu vyplývá přímo z legislativy v oblasti integrované prevence.

Požadavek na vyloučení spalování TAP vyrobených z komunálních odpadů dle názoru 
zpracovatele posudku je zcela nereálný a jde přímo proti záměru. Právě v souvislosti s novou 
legislativou v oblasti odpadů a nemožnosti dalšího skládkování komunálních odpadů a nároků na 
vytřídění komunálních odpadů se v rámci ČR připravují tyto projekty právě na využití spalování 
TAP právě vyrobených z komunálních odpadů. Případný požadavek na vyloučení spalování TAP 
je doporučujícího charakteru a současně je předmětem navazujících řízení, stejně tak možnost 
stanovení emisního limitu v rozsahu hodnot BAT-AEL tak, aby horní hranice nebyla překročena.

Požadavek na provádění spalovací zkoušky při změně dodavatele TAP je předmětem 
navazujícího řízení, konkrétně změny integrovaného povolení. Je nutno podotknout, že v rámci 
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zákona o ochraně ovzduší je TAP považován za odpad a na základě toho je zpracována 
dokumentace EIA. Veškeré dodávky TAP musejí splňovat normu EN 15359 Tuhá alternativní 
paliva – Specifikace a třídy, ze které plynou požadavky na kvalitativní složení jednotlivých druhů 
TAP. Navržený systém spalování a zařízení ke snižování emisí by měl zvládnout plnit navrhované 
emisní limity stanovené v rámci přepracované dokumentace, které budou garantované 
dodavatelem technologie.

Pro eliminace pachových látek ze skladování biomasy a odpadů v souvislosti novým skladem 
osazeným vzduchotechnickou jednotkou s koncovými zařízeními pro eliminaci TZL jsou 
v dokumentaci uvedeny primární opatření pro snížení pachových látek, a to úpravou odpadů 
(peletizace, hygienizace apod.), což povede ke snížení pachového vjemu již při vlastním 
zpracování. Dále je ve skladu odpadů navrženo zařízení pro snížení pachových látek v rámci 
instalace vzduchotechniky, a to technologiemi typu fotokatalytické likvidace zápachu AS-PCO. 
Podmínka instalace této technologie je uvedena v rámci tohoto stanoviska a také je navrženo 
důkladné čištění skladů tak, aby zbytky biomasy či odpadů nepodléhaly různým procesům, které 
by mohly tuto zátěž zvyšovat.

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků 

Středočeský kraj

Město Kolín
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Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle 
§ 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být 
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.

Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu 
s ustanovením § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí 
vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I

podepsáno elektronicky

Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 
zákona o zveřejnění závazného stanoviska na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 
odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné celky 
v souladu s § 16 odst. 2 zákona o vyrozumění (kristina.hicarova@mzp.cz) o dni vyvěšení 
závazného stanoviska na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Do závazného stanoviska a posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz), kód 
záměru OV1235.
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Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

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

Město Kolín, starosta, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

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

Oznamovatel:

Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V. 

Zpracovatel dokumentace:

Mgr. Alan Kašpar, E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

Zpracovatel posudku:

Ing. Libor Obal, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s.r.o., 
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Na vědomí:                                                                                                                                                                
MŽP OPVIP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

odbory MŽP: 
odbor ochrany ovzduší
odbor ochrany vod
odbor odpadů
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ
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