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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní Meziříčko

2. Kapacita (rozsah) záměru
a) 1. etapa
výroba metylesteru z rostlinných olejů v množství 20 000 t/rok
b) 2. etapa
zpracování řepkového semene v množství 30 000 t/rok
výroba řepkových šrotů v množství 20 000 t/rok
výroba řepkového oleje v množství 10 000 t/rok
Dokumentace je zpracována pro 1. etapu, tj. výroba metylesteru z rostlinných olejů v
množství 20 000 t/rok

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

Jihočeský

Obec:

Horní Meziříčko

Katastrální území:

Horní Meziříčko

Výrobní linka bude umístěna do stávajících výrobních objektů bývalé textilní továrny
Partex, která je uzavřená a střežená. Výstavba mimo areál továrny se nepředpokládá.

4. Obchodní firma oznamovatele
STYX JH s.r.o.

5. IČ oznamovatele
251 97 509

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Na holém vrchu 1930/14
143 00 Praha 4 Modřany

7. Oprávněný zástupce
Mgr. Gustav Fiala – jednatel
Záběhlická 136/53, 106 00 Praha 10
tel. 608 220 588
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
Předložený posudek je zpracován dle § 9, v rozsahu přílohy č. 5 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).
Předmětem posouzení je dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona.
Odpovědným zpracovatelem dokumentace je RNDr. Petr Peták, CSc., držitel osvědčení
odborné způsobilosti podle zákona.
Dokumentaci zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, OVSS II (dále jen příslušný
úřad) dopisem ze dne 20. 11. 2007.
Zpracováním posudku k předmětnému záměru byl dopisem příslušného úřadu ze dne
20. 12. 2007 pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc., držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke
zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.o. 69/14/OPV/93 ze
dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 let č.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006.
Posudek zveřejnil příslušný úřad dopisem ze dne 29. 2. 2008. Veřejné projednání,
které se mělo konat dne 10. 4. 2008, příslušný úřad odložil do předložení nového posudku
(viz příloha 4). Důvodem byla potřeba podrobnějšího vyhodnocení obsahu obdržených
vyjádření, které poukazovaly na závažné nedostatky údajů, se kterými bylo pracováno
v dokumentaci, zejména poukaz na nesoulad stávající frekvence dopravy v obci a z toho
plynoucí negativní vlivy. Vypořádání všech připomínek k posudku je součástí přílohy 5.

II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace vlivů záměru „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu
Horní Meziříčko“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu
přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.
Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou RNDr. Petrem Petákem, CSc.,
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 17159/4675/OPV/92 s prodloužením
autorizace č.j. 42245/ENV/06).
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti posoudit
vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Vlastní dokumentace obsahuje 97 stran textu. Jako vložené přílohy jsou
v dokumentaci uvedeny:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa
Mapy
Technologické schéma výroby MEŘO
Situace stavebních objektů
Povolení k nakládání s povrchovými vodami pro malou vodní elektrárnu
Nakládání s odpady
Osvědčení odborné způsobilosti
Chráněná území okresu Jindřichův Hradec
Klasifikace chemických látek
Mapa NATURA Třeboňsko
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11. Mapa evropsky významných lokalit v JČ kraji
12. Fotodokumentace
13. Podpora mikroregionu Dačicko a zastupitelstva obce záměru MEŘO
Jako samostatné přílohy jsou uvedeny:
Hluková studie (Ing. Barillová, červenec 2007)
Rozptylová studie (Ing. Pilát – STAREKO, červenec 2007)
Hodnocení rizik (RNDr. Kos, CSc., září 2007)
Hodnocení vlivů záměru na imisní situaci je zpracováno v rozptylové studii ve formě
imisních příspěvků znečišťujících látek ze stacionárních i mobilních zdrojů znečišťování
ovzduší vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí. Údaje o imisním pozadí byly převzaty
z výsledků imisního měření na imisních stanicích Jihočeského kraje (NO2, CO, benzen a
PM10) a ze stanice Praha-Libuš (organické těkavé látky). Rozptylová studie je zpracována
držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií. Pro výpočet imisních koncentrací byl
použit program SYMOS 97, verze 2003.
V hlukové studii je zpracováno hodnocení vlivu stavebních úprav a provozu záměru
na hlukovou situaci zejména ve vztahu k nejbližší obytné (hlukově chráněné) zástavbě. Dále
je hodnocen vliv navazující dopravy na příjezdových komunikacích, a to vzhledem k stávající
dopravní zátěži na těchto komunikacích. Hluková studie je zpracována držitelem certifikátu
způsobilosti pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí. Pro výpočty hluku
byl použit program HLUK+, verze 7.16. Profi.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno v samostatné studii Hodnocení
rizik. Zdrojem dat byla především rozptylová studie uvedená v přílohové části dokumentace.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti
pro posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje
o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným
způsobem.
Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje
po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola
komentována v další části předkládaného posudku.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve vztahu
k uvažovanému záměru za postačující. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována
v další části předkládaného posudku.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí - obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace:
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a hodnocení
jejich velikosti, složitosti a významnosti

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech

IV.

Charakteristika opatření
nepříznivých vlivů na ŽP

k

prevenci,
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vyloučení,

snížení,

popř.

kompenzaci

V.
VI.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace

Předložená dokumentace obsahuje dále požadovanou E - Porovnání variant řešení
záměru, F – Závěr, kapitolu G. Shrnutí netechnického charakteru a kapitolu H. Přílohy, která
obsahuje vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace a stanovisko
orgánu ochrany přírody podle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992., v platném znění.
Shrnutí stanoviska zpracovatele posudku k úplnosti údajů uvedených v dokumentaci
Dokumentace záměru „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní
Meziříčko“ je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá
požadavkům cit. zákona v rozsahu akceptovatelném zpracovatelem posudku. Z hlediska
celkové úpravy předloženého materiálu lze upozornit na nepřehledné číslování jednotlivých
kapitol. Dále je nezbytné metodicky upozornit na ne zcela přesné dodržení názvů kapitol
podle přílohy č. 4 zákona.
V dokumentaci je věnována odpovídající pozornost všem zásadním aspektům vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným záměrem.
S ohledem na charakter a umístění posuzovaného záměru byla zvýšená pozornost
věnována zejména problematice ochrany ovzduší a ochrany vod, která patří k základním
charakteristikám plánovaného záměru.
Dokumentace odpovídá etapě přípravy záměru a jeho charakteru. Zpracovatel
posudku konstatuje, že z metodického hlediska se dokumentace správně soustřeďuje na
rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že předložená dokumentace odpovídá
po metodické stránce požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví. Celkově lze dokumentaci hodnotit z hlediska jejího rozsahu a kvality jako
standardní.
Obsah a rozsah dokumentace je možno považovat, vzhledem k charakteru záměru
a jeho lokalizaci a s ohledem na vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování
posudku, za dostačující pro posouzení vlivů předmětného záměru na životní prostředí,
formulování návrhu stanoviska pro příslušný úřad a ukončení procesu posuzování záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. Dořešení, zpřesnění nebo doplnění některých skutečností může
být provedeno v rámci další projektové přípravy záměru, a to i na základě požadavků
vyplývajících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Problémy, které byly předmětem vyjádření k dokumentaci, jsou podle názoru
zpracovatele posudku řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných
správních řízeních k povolení předmětného záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí a formulovaných jako podmínky návrhu
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“)
pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí.
Poznámka: Vlastní věcný obsah příslušných částí dokumentace je komentován
posudku v následujících částech posudku.
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zpracovatelem

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
V této části posudku je hodnocen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je
prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace.
Jmenovitě jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel
dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace.
Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace shrnut do krátkého
odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je uvedeno
kurzívou za tímto shrnutím.

A. Údaje o oznamovateli
Uvedeny jsou následující povinné údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo
a oprávněný zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na 9 dílčích podkapitol, jejichž názvy rámcově odpovídají
požadavkům uvedeným v zákoně.
1. Název
Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní Meziříčko
Dokumentace dle přílohy 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí naplňuje dikci bodu 7. 3 (zařízení k výrobě základních organických a anorganických
chemikálií) kategorie I. přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je MŽP.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci.

2. Kapacita záměru
a) 1. etapa
výroba metylesteru z rostlinných olejů v množství 20 000 t/rok
b) 2. etapa
zpracování řepkového semene v množství 30 000 t/rok
výroba řepkových šrotů v množství 20 000 t/rok
výroba řepkového oleje v množství 10 000 t/rok
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Dokumentace je zpracována pro 1. etapu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Předmětem posuzování je I. etapa – tj. výroba metylesteru
z rostlinných olejů. Pokud oznamovatel přistoupí k realizaci II. etapy bude toto předmětem
nového posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.
3. Umístění
kraj
obec
k.ú.

Jihočeský
Horní Meziříčko
Horní Meziříčko

Jedná se o průmyslový areál bývalého textilního závodu Partex.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované údaje.
4. Charakter a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Záměr se týká výroby metylesteru mastných kyselin (dále metylestér řepkového oleje
- MEŘO) z rostlinných olejů, konkrétně z řepkového, případně sojového nebo palmového
oleje. Řepkový, popřípadě jiný rostlinný olej reaguje za přítomnosti katalyzátoru s
metanolem. Chemickou reakcí vzniká metylester mastných kyselin a glycerinová fáze jako
zatím nevyužitelný produkt. Záměr předpokládá spalování glycerinové fáze s následnou
výrobou elektrické energie, to znamená výroby el. energie z obnovitelného zdroje. Ostatní
vedlejší produkty (mastné kyseliny) budou obchodovány.
Použitá technologie na výrobu MEŘO je kontinuální. Výsledný výrobek - MEŘO,
splňuje kvalitativní charakteristiku podle ČSN EN 14 214 Motorová paliva - metylestery
mastných kyselin (MEŘO) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení
(dále jen „ČSN EN 14 214“), a lze jej přidávat do motorové nafty. Dodavatelé
technologických celků včetně licence jsou zahraniční firmy s dlouholetými zkušenostmi v
oblasti výroby MEŘO a doložitelnými referencemi. V současné době probíhají jednání s
následujícími dodavateli technologie: Westfalia, Reinartz, Biorafineria.
Záměr je koncipován jako revitalizace areálu s maximálním využitím stávajících
objektů a stávajících technologických celků. Celý areál je v současné době prázdný.
Uvažovaný záměr je pro daný region ojedinělý, jiné záměry, se kterými by nová výroba měla
kumulativní či synergické účinky, nejsou známy.
Na předmětný záměr vydal Stavební úřad Studená stanovisko, podle kterého je změna
technologie a zprovoznění bývalé textilní továrny v souladu s územním plánem, stejně jako
umístění biologicko-mechanické čistírny odpadních vod v areálu závodu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Není uvedena žádná známá kumulace s jinými záměry.
Pro upřesnění zpracovatel posudku dále uvádí: MEŘO je zkratka pro Metylestery
Řepkového Oleje, současně s touto zkratkou se můžete setkat i s evropskou FAME (Fat Acid
Methylesther, tj. metylestery mastných kyselin).
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Metylestery řepkového oleje jsou základní složkou bionafty a vyrábí se rafinačním
procesem — tzv. esterifikací, kdy se mísí olej vylisovaný z řepkových semen s metanolem za
“spolupráce” dalších katalyzátorů (hydroxid sodný). MEŘO se používá jako základní a
stěžejní složka současné bionafty (2. generace). V té je ho obsaženo minimálně 30 procent
(maximálně 36 procent) a je z velké části zodpovědný za její příznivé ekologické vlastnosti. Je
podle CEC-L 33-T 82 z 98 procent biologicky odbouratelný do 21 dní a tuto velmi příznivou
vlastnost “dává” i celé bionaftě.
MEŘO je čirá kapalina bez jakýchkoliv nečistot, zabarvená do žluta, s vodou
nemísitelná. MEŘO je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti, neobsahuje PCB ani látky
obsahující těžké kovy. Při znečištění půdy se MEŘO samo biologicky odbourá.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně hlavních důvodů (i z hlediska
životního prostředí) pro jejich výběr
Důvody pro volbu linky a její kapacity jsou následující :
•

Do roku 2010 se vytváří v ČR prostor pro nové kapacity ve výši minimálně 100 až
150 000 t/rok.

•

Zakotvená povinnost v legislativě EU o podílu biopaliv a obnovitelných zdrojů

•

Snížení energetické závislosti na nestabilních regionech

•

Nedostatečnost výrobních kapacit jak v rámci ČR, tak i celé EU

•

Volná obchodovatelnost v rámci EU

Technologie se plánuje umístit do stávajícího průmyslového areálu, který byl využíván
k textilní výrobě a je vybaven příslušnou infrastrukturou (energie – vlastní funkční vodní
elektrárna, doprava, údržba, technické a řídící vybavení).
Důvody vedoucí k umístění technologie do stávajících objektů :
•

produkce řepkového semena je dostupná ze zemědělských družstev v okolí

•

blízká dostupnost skladovacích a sušících kapacit

•

areál je situován z větší části mimo obytnou zástavbu, v oblasti, kde není prakticky
žádný provoz

•

v areálu je k dispozici potřebná infrastruktura

•

nebude docházet k rozšiřování areálu, zabírání zemědělské půdy atp., naopak celá
technologie bude umístěna do stávajících objektů.

•

zastupitelstvo obce Horní Meziříčko podpoří podnikatelský záměr, pokud bude
výroba MEŘO splňovat hygienické požadavky a požadavky RŽP.

V České republice byla zahájena výroba MEŘO (MEŘO z řepkového oleje) v roce
1991 v Chemofarmě Ústí nad Labem ve spolupráci s Tukovým průmyslem. V současné době
je v ČR provozováno 17 výrobních jednotek, ve kterých jsou použity různé technologie
českých a zahraničních výrobců, přičemž u všech jednotek je využíván stejný technologický
princip, to je reesterifikace triacylglycerolů (rostlinných olejů) bezvodým metanolem v
přítomnosti alkalického katalyzátoru, hydroxidu draselného nebo hydroxidu sodného a
následná rafinace esterové fáze na MEŘO a případné zpracování glycerinové fáze na surový
glycerin.
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Jako výchozí surovina je používán v převážné většině řepkový olej, který některé
jednotky vyrábějí samy lisováním semen, příp. lisováním a extrakcí semen a nebo z
nakupovaného řepkového oleje. Používá se olej z tzv. studeného lisování nebo odslizený olej.
Příležitostně jsou zpracovávány i jiné rostlinné oleje jako sójový, slunečnicový nebo palmový,
příp. odpadní potravinářské oleje.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Na základě fyzické prohlídky areálu považuje zpracovatel posudku
umístění I. etapy záměru do stávajících nevyužívaných objektů bývalého podniku Partex jako
velmi vhodné.

6. Stručný popis technického a technologického řešení
Základní technologický postup výroby MEŘO je reesterifikace přírodních olejů a tuků
metanolem. Metanol reaguje s řepkovým olejem za přítomnosti alkalických katalyzátorů při
teplotách do 65 °C za vzniku MEŘO a glycerinu, který bude využíván k výrobě elektrické
energie (část se využije v technologickém procesu, zbytek bude do veřejné sítě).
Finální výrobek MEŘO musí svými kvalitativními parametry odpovídat normě ČSN
EN 14 214.
Provozními soubory jsou:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Odslizení surového řepkového oleje (Degumming)
Přípravna katalyzátoru
Esterifikace – výroba MEŘO (20 kt/rok)
Úprava G-fáze (výroba glycerinu)
Kyselá esterifikace
Parní kotelna, s generátorem el.energie
Sklady surovin produktů a výrobků včetně stáčení
Výroba surového řepkového oleje (Lisovna + Extrakce)

Celé zařízení se bude skládat ze 3 hlavních bloků umístěných ve stávajících objektech:
1.
2.
3.

výrobního objektu s technologií,
objektu pro administrativní a pomocná zařízení, obsluhu a laboratoře
skladů a stáčecích a plnících míst

Výroba řepkového oleje bude prováděna mimo areál není předmětem záměru.
Fond pracovní doby:

330 pracovních dnů/rok, kontinuální provoz

Počet zaměstnanců:
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Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Popis technického a technologického řešení je dostatečný. Jedná
se o obdobu již realizovaných projektů v různých lokalitách.
Vedlejším produktem výroby metylesteru je surová glycerínová fáze (GVS), kterou lze
použít dále v chemickém průmyslu, nebo může být spalována jako alternativní zdroj energie.
V daném případě byl zvolen druhý postup.
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V dalším uvádíme příklady některých producentů MEŘO
• KL-OIL s.r.o. – provozovna Lužany u Jičína,
• FABIO Produkt
• Setuza
• Jan Horák – HHcorporation – Česká Třebová
• AGROPODNIK, a.s.
Mezi známé výrobce dále patří Milo Olomouc s kapacitou 30 000 t a Mydlovary
s kapacitou 12 000 t MEŘO ročně.
7. Termín zahájení a ukončení činnosti
Realizace záměru je odvislá od podpisu kontraktu se zhotovitelem díla.
Předpokládané datum zahájení výstavby je cca polovina roku 2008.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Jihočeský kraj
okres Jindřichův Hradec
obec Horní Meziříčko
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dotčeným územně samosprávným celkem je Jihočeský kraj a Obec Horní Meziříčko.
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
- Městský úřad Studená, stavební úřad
- Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Jindřichův Hradec
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, pracoviště Jindřichův Hradec
- Ministerstvo životního prostředí, územní pracoviště České Budějovice
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že činnost dle záměru spadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci (kategorie 4.1.b) „Chemická zařízení na výrobu základních organických
chemických látek, jako jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony,
karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice“) vydá Krajský
úřad - Jihočeský kraj integrované povolení na základě úplné žádosti oznamovatele.
Instituce uvedené v dokumentaci uplatní své podmínky v rámci integrovaného povolení
a následně budou účastníky příslušného územního a stavebního řízení včetně dalších
účastníků státní správy a samosprávy.
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B.II. Údaje o vstupech
1. Půda
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění
funkce lesa, záměr bude umístěn do stávajících průmyslových objektů v bývalé textilní
továrny.
V předmětné lokalitě stavby se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny a chráněná oblast
přirozené akumulace vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

2. Voda
Výstavba
Během výstavby bude voda spotřebovávána pouze ke stavebním pracím a na
sociálním zařízení v areálu. Očekávaná spotřeba vody pro sociální účely během výstavby je
3
celkem cca 40 m .
Provoz
Technologická voda: technologie vyžaduje chladící vodu a v případě instalace
technologie na odslizení surového oleje bude potřeba ještě tzv. procesní voda. Naprostá
většina technologické vody je opětovně použita do procesu. Celková spotřeba provozní vody
3
– cca 700 m /rok
Pitná voda bude odebírána z obecního vodovodního řadu a budou jí zásobována
sociální zařízení a kuchyňka v množství odpovídajícím normě. Bude využívána i pro
úklidovou činnost.
Pro potřeby provozu není navrhována užitková voda. Ostřikování a čištění
technologických zařízení bude prováděno technologickou vodou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě upřesnění investora bude technologická voda odebírána z obecního
vodovodu popř. z dalších zdrojů (Hamerský potok, studny v areálu). V případě odběru vod
povrchových nebo podzemních bude nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu (bude
součástí integrovaného povolení). Přesná specifikace spotřeby vody bude provedena v další
fázi projektové přípravy.
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V této kapitole jsou uvedeny nároky na základní surovinové zdroje pro fázi výstavby a
provozu záměru.
Hlavní surovinami ve fázi provozu bude řepkový olej (popř. sojový olej, palmový olej
atd.), metanol, hydroxid sodný, hydroxid draselný, kyselina sírová, kyselina fosforečná a
dusík.
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Energetickým zdrojem bude tepelná a elektrická energie. Část elektrické energie bude
pokryta ze stávající malé vodní elektrárny v areálu závodu, část bude vyráběna spalováním
zemního plynu (560 000 Nm3/hod) a glycerinu (vedlejší produkt výroby, cca 2 170 t/rok)
s tím, že přebytek el. energie bude dodáván do veřejné rozvodné sítě.
Součástí záměru je provoz parního kotle s kombinovaným hořákem na zemní plyn a
glycerin. Pára vyrobená v nově instalovaném kotli bude sloužit pro ohřev parních spotřebičů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Silniční doprava bude vedena po komunikaci I/23 Jindřichův Hradec – Telč a místní
komunikaci v Horním Meziříčku. Železniční doprava může využívat stávající vlečky, které
jsou v provozu v nedalekém okolí (Jarošov nad Nežárkou).
Autocisterny zajistí dovoz řepkového oleje a metanolu. Kamiony odvoz solí a dovoz
hydroxidu dusíku. Dusík bude dovážen kamionovou dopravou v tlakových lahvích.
Doprava
Název

Objemová
hmotnost

t/ rok

t/ den

Druh dopravy

Počet/ den

Olej

0,914

22 000

66

Autocisterna 10 / 30 t

6/2

MEŘO

0,880

20 000

60

Autocisterna 10 / 30 t

6/2

Metanol

0,791

500

1.5

Autocisterna

1 týdně

Zaměstnanci

Osobní automobil

3

Ostatní

Os/ nákl.aut

1

Osobní doprava zaměstnanců bude souviset s počtem nových pracovníků a bude
záviset na jejich zvoleném způsobu přepravy do zaměstnání.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této kapitole zpracovatel posudku postrádá údaj o stávající frekvenci dopravy na
dotčené komunikací procházející obcí. V hlukové studii v příloze dokumentace je uvedeno 320
automobilů/den. Tento údaj o dopravě v obci je nadhodnocen. Bylo proto v rámci zpracování
nového posudku provedeno sčítání na vjezdu do obce dne 8. 4. 2008 (úterý) s výsledkem cca
144 pohybů motorových vozidel za den
Jednorázové sčítání může být zatíženo chybou ± 25%, přesto však dokládá, že
frekvence dopravy v obci je významně nižší než uvádí dokumentace.
Jedná se o komunikaci III. třídy 40917.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší o tepelném výkonu cca 1,5 MW,
palivem bude směsné biopalivo vznikající při zpracování rostlinného oleje, přičemž jeho
nejdůležitější složkou je glycerol (80 – 90 %).
Tepelné využití glycerolu bude probíhat v certifikovaném kotli. Spaliny budou
odváděny dýmovým zaústěním z kotle přímo do komínového tělesa. Hmotnostní toky
znečišťujících látek ze spalování (NOx, CO, prach, síra) jsou uvedeny v textu dokumentace
v přehledné tabulce.
Veškeré nádrže a přečerpávací místa pro metanol a MEŘO budou vybaveny
rekuperací par s účinností min. 99 % (v souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb.)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hlavním bodovým zdrojem znečišťování ovzduší bude výduch z technologie a kotelna.
Palivem v kotelně bude glycerinový produkt a zemní plyn. Z hlediska zákona o ovzduší
č. 86/2002 Sb., v platném znění se jedná v obou případech o střední zdroje znečišťování
ovzduší. Kategorizace zdroje bude upřesněna v rámci odborného posudku pro povolení
nového středního zdroje znečišťování ovzduší, které vydává Krajský úřad - Jihočeský kraj.
V této souvislosti je nutno upozornit na připravovanou novelu Nařízení vlády
357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Podle
známých informací by však glycerinový produkt měl požadavkům zmiňované novely vyhovět.
Rozptylová studie kvantifikuje emise z navazující automobilové dopravy a dále
z provozu technologie, tj. emise ze spalování glycerinu (NOx 0,9 t/rok, CO 0,1 t/rok, prach 0,9
t/rok) a emise VOC z MEŘO a methanolu z přečerpávání a technologie (1,4 t/rok).
Hlavními znečišťujícími látkami ovzduší z technologie jsou těkavé organické látky
(resp. methanol). Podle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. je methanol zařazen do bodu 6.40
„alkylalkoholy (počet atomů uhlíku v molekule 6 a nižší)“. Pro tyto látky je stanoven obecný
emisní limit: při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 3 kg/hod nesmí být
překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 150 mg/m3 v odpadním plynu.
Podle nařízením vlády č. 615/2006 Sb. je záměr zařazen do bodu 4.7. Rafinérie ropy,
petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků
a jiných kapalných organických látek, pro které jsou dány následující technické podmínky
provozu:
4.7.2. Plyny a páry z výrobních zařízení
a) odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách
technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů,
je třeba odvádět k dostatečnému zpracování nebo spalování, případně využít jiné účinné
opatření ke snížení emisí,
b) ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť
konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry
nebo jiné systémy, jistící zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování,
zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce.
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4.7.1. skladování a manipulace
Technické podmínky provozu:
Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15
K, například při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních
zásobníků ze skladovacích nádrží, je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a
odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99%. Dále je třeba:
1. používat čerpadla bez úniku přečerpávacích látek, například s mechanickou
ucpávkou,
2. alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků uzpůsobit
k plnění mobilních zásobníků spodem. Tento požadavek se netýká
manipulačních zařízení, u kterých by instalací a používáním plnění spodem
došlo ke zhoršení podmínek bezpečnosti práce (např. plnění karcinogenních
a jiných nebezpečných látek),
3. manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem zajistit tak, aby
konec plnícího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku.
Popis stávající imisní situace by měl být v kapitole C Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území.
B.III.2. Odpadní vody
Vznikající technologické odpadní vody z provozu odstředivky, z odvodňování
glycerolu a z rektifikace glycerolu (cca 700 m3/rok), splaškové odpadní vody a dešťové vody
budou odváděny areálovou kanalizací na nově vybudovanou ČOV.
Chemické složení
výrobce (následně budou
ECOCHEM, ANECLAB
v předepsaném rozsahu.
kontaminanty.

technologických odpadních vod – garantované dle podkladů
doloženy aktuálními výsledky z akreditované laboratoře, např.
atd.) v rámci zkušebního provozu, dle platné legislativy,
Odpadní vody neobsahují ropné látky, těžké kovy ani jiné

Chemické složení odpadních vod:

CHSK Cr
BSK5
Rozp. látky
Nerozp. látky
Metanol
pH

1 920 mg / l
1 250 mg / l
205 mg / l
26 mg / l
max 0,5 % hm.
6–7

Pro posouzení kvality odpadních vod z hlediska obsahu metanolu byly vypracované
ekotoxikologické testy v certifikované laboratoři. Výsledky testu neprokázaly toxické účinky
na živé organismy při koncentraci metanolu do 0,5 % hm. Poměr CHSKCr / BSK5 je nízký,
což dokazuje vysoký podíl organických látek biologicky odbouratelných.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr předpokládá vybudování mechanicko – biologické ČOV, která není předmětem
posuzování. Parametry ČOV nejsou v současnosti známy s ohledem na skutečnost, že není
uzavřeno jednání s obcí o čištění obecních splaškových vod. Po dohodě s obcí bude
v projektu uvažováno s čištěním splaškových odpadních vod obce. Před realizací ČOV
investor požádá Krajský úřad Jihočeského kraje o vyjádření, zda předmětná stavba podléhá
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posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – jako
podlimitní záměr (bod 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000
ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové
kanalizace o průměru větším než 500 mm“. Dále se zpracovatel posudku doporučuje, aby
srážkové vody odváděné z ploch, které mohou být potenciálně znečištěny úkapy ropných látek
z dopravních prostředků, byly řešeny přes vhodný odlučovač ropných látek.
Opatření týkající se ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

B.III.3. Odpady
Tato kapitola uvádí druhy odpadů vznikající v období výstavby a provozu záměru.
Jsou rozděleny podle názvu, katalogového čísla a kategorie a způsobu nakládání
v přehledných tabulkách. U odpadů z období realizace jsou uvedena předpokládaná
množství/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci další přípravy záměru zpracovatel posudku doporučuje, aby byla
problematika nakládání s odpady upřesněna s důrazem na předcházení vzniku odpadů a
přednostní využívání odpadů, včetně upřesnění jednotlivých druhů a množství odpadů pro fázi
výstavby a provozu a předpokládaného způsob jejich využití, resp. odstranění. Dále
zpracovatel posudku doporučuje předložit ke kolaudačnímu řízení specifikaci druhů a
množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění a dále
smlouvy zabezpečující využití, resp. odstranění odpadů z provozu výroby metylesteru.
Opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.
B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření
V této kapitole jsou uvedeny zdroje hluku v etapě výstavby (nákladní automobil, mobilní
rypadlo, příkopový válec, autojeřáb, kolový kloubový nakladač, vibrátor na beton) a v etapě provozu.
Zdroje hluku v etapě provozu jsou rozděleny na zdroje liniové (související doprava –
osobní automobily 16 jízd/den a nákladní automobily a autocisterny – 34 jízd/den),
stacionární (z provozu technologie a chlazení a z technického zázemí objektů) a plošné
(čerpadla, míchače, dopravníky, přepouštěcí ventily, odsávací ventilátory, odstředivka,
vývěvy aj.). K jednotlivých zdrojům jsou v tabulkách uvedeny hladiny akustického tlaku v
dB.
Záměr není zdrojem záření. Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl
identifikován.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje o stávající dopravě v obci uvedené v dokumentaci jsou nadhodnocené (320
automobilů/den). Bylo provedeno sčítání na vjezdu do obce dne 8. 4. 2008 (úterý) s výsledkem
89 automobilů/den.
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Jednorázové sčítání může být zatíženo chybou ± 25%, přesto však dokládá, že
frekvence dopravy v obci je významně nižší než uvádí dokumentace. To však ve svém důsledku
znamená, že výsledná hluková zátěž bude rovněž nižší než uvádí dokumentace.
S ohledem na lokalizaci záměru v území určeném pro průmyslovou výrobu a umístění
technologických linek výroby metylesteru v hale nejsou k této části dokumentace zásadní
připomínky.
Zpracovatel posudku doporučuje, aby podle případného požadavku příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví bylo zajištěno k ověření akustické situace akreditované
kontrolní měření hluku z provozu záměru vzhledem k chráněnému venkovnímu prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru a prokázání souladu s příslušnými hygienickými
limity stanovenými v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Doporučení je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
B.III.5 Doplňující údaje
Nejsou potřebné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku považuje za účelné doplnit, že obdobné
technologie výroby metylesteru při správně provozovaném režimu nejsou zdrojem zápachu.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území a stručnou charakteristiku stavu složek životního prostředí v dotčeném
území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této části dokumentace jsou stručně uvedeny podstatné charakteristiky potřebné pro
odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny.
V části týkající se ovzduší by kromě popisu klimatické
charakteristiky
a meteorologických podmínek bylo vhodné uvést stávající imisní situaci zájmového území.
Jedná se pouze o formální připomínku, tato informace je uvedena v rozptylové studii.
Zájmové území neleží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
č. 86/2002 Sb., o ovzduší, vymezených na základě dat za rok 2005 (Věstník MŽP částka
3/2007).
Problematika půd je stručně popsána v kapitole „půda“. Areál bývalé textilní
továrny v Horním Meziříčku se rozkládá na ploše cca 2 ha. V minulosti byl areál využíván
k textilní výrobě. Kvalita půdního prostředí je ovlivněna minulou i stávající průmyslovou
činností v areálu. Areál tvoří stavební parcely a ostatní plochy, zčásti komunikace. Na
lokalitě se vyskytují hnědé půdy kyselé, jde převážně o hlinitopísčité půdy. Půdotvorným
substrátem jsou zvětraliny moldanubika – pararuly a granity.
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Z textu a mapových příloh dokumentace je zřejmé, že se záměr nachází mimo území
chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. Záměr nezasahuje do žádného z prvků USES ani do
registrovaného významného krajinného prvku. Významným krajinným prvkem, „ex lege“ je
Hamerský potok. K potvrzení vyloučení vlivů stavby na ohrožení ekologicko stabilizační
funkce doporučuje zpracovatel posudku požádat o závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody, kterým je OŽPZ Jindřichův Hradec.
Kapitola „voda“ poskytuje stručné informace o místních vodotečích
a o hydrogeologických poměrech. Areálem závodu protéká Hamerský potok, který odvádí
vodu z rybníka Velkomeziříčský situovaného při východní hranici areálu. Zkušenosti
z povodní v roce 2002 (100 letá voda) a 2006 (150 letá voda) ukazují, že ani za těchto
extrémních podmínek se vody z Hamerského potoka do areálu nedostanou. V bezprostředním
okolí lokality se nenacházejí zdroje pitné vody, lokalita není situována v ochranném pásmu
vodního zdroje. Bylo by účelné v dokumentaci doložit hydrogeologickou mapu. Hamerský
potok je významným vodní tokem podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci v uzavřeném průmyslovém areálu,
který se nachází na jižním okraji obce, nejsou v této části dokumentace zásadní připomínky.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika obyvatelstva v okolí výroby MEŘO
Při dodržování bezpečnostních a technologických postupů a dalších legislativních
předpisů při výrobě metylesteru z řepkového oleje nehrozí obyvatelům v okolí areálu žádná
zdravotní rizika a vliv lze hodnotit jako málo významný. Podrobné údaje jsou obsaženy ve
studii Hodnocení rizik, která je nedílnou součástí dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku
Nejbližší obytná zástavba, resp. chráněný venkovní prostor obytných staveb, je
situována severním směrem v těsné blízkosti areálu závodu. Jedná se o rodinný dům se
zahradou a třípodlažní bytové domy. Tyto objekty jsou zároveň referenčními výpočtové body
v rozptylové studii a hlukové studii.
Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví bylo provedeno v samostatné studii
hodnocení rizik (Kos, září 2007), která je uvedena v samostatné příloze dokumentace. Bylo
by účelné uvést v této části dokumentace výsledky studie.
Ve zpracované studii Hodnocení rizik byla hodnocena předpokládaná rizika
způsobená hlukem a příspěvky oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu, tuhých
znečišťujících látek PM10 a VOC (těkavých organických látek) z výroby metylesteru
a z navazující automobilové dopravy. Do výpočtu byly brány hodnoty imisních příspěvků
z rozptylové studie, která je samostatnou přílohou dokumentace. Ze závěrů hodnocení
zdravotních rizik vyplývá, realizace záměru z hlediska zdravotních rizik nepřináší významnou
změnu oproti stávajícímu stavu.
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Z hlediska akustické zátěže je konstatováno, že realizací záměru
nedochází
k významnému nárůstu hluku. Již stávající hluková situace v lokalitě vyžaduje odpovídající
protihluková opatření. Tato však nejsou vázána na provoz zařízení. (Jedná se podle studie
Hodnocení rizik především dopravu na silnici I/23 a náhon - s tímto názorem se zpracovatel
posudku neztotožňuje).
Zřejmě nedopatřením bylo se studii hodnocení rizik citováno již neplatné nařízení
vlády č. 350/2002 Sb. (bylo nahrazeno nařízením vlády č. 597/2006 Sb. s účinností od 31. 12.
2006).
Vlivy na ovzduší a klima
Jako zdroj emisí do ovzduší tato kapitola uvádí emise z parního kotle, kde bude
spalován glycerin a zemní plyn (NOx – 0,9 t/rok, prach – 0,9 t/rok a CO – uvedena hodnota 5
ppm) a emise VOC v množství 1,5 t/rok (zdroj – MEŘO a metanol) a dále obslužná doprava.
Veškeré nádrže a přečerpávací místa pro látky, jejichž napětí par je větší než 1,32 kPa
při 20 oC (metanol, metylester), budou vybaveny rekuperací par s účinností min. 99 %.
V další části této kapitoly jsou citovány výsledky rozptylové studie a studie hodnocení
rizik.
Stanovisko zpracovatele posudku
S uvedeným hodnocením se lze s ohledem na výsledky rozptylové studie ztotožnit.
Komentář k vlivu pachových látek je komentován níže v samostatné kapitole.
Celkově lze uzavřít, že při výrobě metylesteru nebude docházet při dodržení
navržených opatření k ochraně ovzduší k významnému znečištění ovzduší. Opatření k ochraně
ovzduší jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Vlivy na hlukovou situaci
Hluk z vlastního provozu záměru v rámci jeho areálu na hranici chráněného
venkovního prostoru nejbližších obytných staveb nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq = 50/40 dB den/noc).
Nárůst automobilové dopravy vyvolaný provozem záměru vyvolá předpokládaný
nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době až 3,1 dB. Předpokládaný nárůst
hluku však nezpůsobí překročení hygienického limitu ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006
Sb.
Hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienický limit. Výslednou hladinu ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A pro období stavebních prací lze předpokládat na hranici
hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq,T = 65,1 dB) pouze při
běhu všech strojů a zařízení v těsné blízkosti obytné zástavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z měření hluku provedených v rámci hlukové studie vyplývá, že vliv provozu záměru
na stávající hlukovou situaci v lokalitě bude minimální. Je však nutné respektovat navržená
protihluková opatření ve vlastním provozu.
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Zpracovatel posudku konstatuje, že vstupní údaje o stávajícím liniovém zdroji hluku
(doprava) uvedené v hlukové studii jsou nadhodnocené. Na základě připomínek Obce Horní
Meziříčko k posudku bylo provedeno sčítání dopravy na vjezdu do obce dne 8. 4. 2008 s tímto
výsledkem: 82 osobních automobilů, 13 motocyklů, 18,2 TNV ( 2 nákladní automobily do 6 t,
1 nákladní automobil nad 6 tun, 6 traktorů a 11 autobusů). Jednorázové sčítání může být
zatíženo chybou ± 25%, přesto však dokládá, že frekvence dopravy v obci je významně nižší
než uvádí dokumentace. To ve svém důsledku znamená, že výsledná hluková zátěž bude rovněž
nižší než uvádí dokumentace.
Zpracovatel posudku doporučuje, aby podle případného požadavku příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví bylo zajištěno k ověření akustické situace akreditované
kontrolní měření hluku z provozu výrobního zařízení k prokázání souladu s příslušnými
hygienickými limity stanovenými v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Doporučení je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Pro provoz bude potřebná pitná i užitková
minimalizována instalací cirkulační vodárny.

voda. Spotřeba chladící vody bude

Veškeré odpadní vody budou odtékat na biologickou čistírnu odpadních vod TOPAS
T 75 (Tojbl, Čáslav) v areálu ČOV, která není předmětem tohoto Oznámení. Technologické
vody budou přímo v zařízení ještě předčišťovány, jejich charakter a množství neovlivní
účinnost a kapacitu čistírny, což bude dokladováno v projektové dokumentaci. Menší
množství odpadních vod bude vznikat jako
- pracovní voda pro ovládání odstředivky
- odpadní voda z odvodňování glycerinu
- odpadní voda z rektifikace metanolu.
Množství splaškových vod se změní v závislosti na počtu nových pracovníků, k
navýšení množství dešťových vod vlivem záměru v podstatě nedojde (nová výrobna bude stát
na místě dnešních objektů a zpevněných ploch). Počítá se s vypouštěním maximálně 2 m3
denně na ČOV.
Ovlivnění kvality podzemní vody se nepředpokládá - důvodem je provádění veškerých
činností se závadnými látkami a odpady na vodohospodářsky zabezpečených plochách, resp.
v uzavřených, nepropustných zařízeních (nádržích). Za hlavní rizika možného ohrožení
jakosti podzemní i povrchové vody při provozování záměru je nutné považovat případné
havárie či jiné mimořádné situace. Bude k dispozici Plán opatření pro případy havárie.
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Areál leží sice v potenciálně zátopové oblasti, ale skladované chemikálie budou
umístěny v nepropustných zabezpečených zásobnících a kontejnerech ve skladech, které
budou opatřeny nepropustnou vanou a záchytnou bezodtokovou jímkou. Záměr nebude mít
vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus podzemních ani povrchových vod
ani jejich režim. Souhrnně lze konstatovat, že při dodržování technologických postupů,
provozního řádu a realizaci navržených opatření nebude docházet ke kontaminaci podzemních
ani povrchových vod. Vliv záměru na vody je možné označit jako malý a nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. K problematice ČOV se zpracovatel posudku nevyjadřuje, neboť není
součástí předmětného posuzování. V této záležitosti platí opatření a doporučení uvedená
zpracovatelem posudku dříve.
Opatření související s ochranou podzemních vod jsou zahrnuta do návrhu stanoviska
pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Pachové látky
Vliv na ovzduší bude nulový, pachové látky z organických sloučenin nebudou
do okolí unikat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika emisí pachových látek patří do samostatné kapitoly vlivy na ovzduší.
Vlivy na půdu
Provozem výrobního objektu nebude docházet k erozi půdy ani k její kontaminaci. Při
dopravě chemických látek může dojít k menším lokálním škodám způsobeným nehodou
autocisteren kamionů. Těmto škodám lze zabránit dodržováním technologické kázně a
bezpečnostních předpisů a povoláním mechanizmů pro okamžitou sanaci postiženého místa.
Stáčiště řepkového oleje, MEŘO a metanolu budou zabezpečena podle ČSN a vybavena
záchytnými vanami a bezodtokovými jímkami.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Opatření týkající se zmírnění vlivů na půdu jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vzhledem k charakteru přestavby textilky na průmyslový objekt jiného charakteru
nebude zasahováno do horninového prostředí, ani nebudou narušeny přírodní zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
Vlivy na flóru a faunu vlivy
Výstavba záměru proběhne uvnitř již zastavěného areálu. Ani při výstavbě, ani při
vlastním provozu se nepředpokládá likvidace jedinců obecně chráněných nebo zvláště
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chráněných druhů obratlovců, ani u nižších živočichů je toto problematičtější. Vliv na faunu
je jistě možné označit za zanedbatelný, nevýznamný.
V areálu není vzhledem ke způsobu využívání prostoru předpoklad výskytu žádného
zvláště chráněného rostlinného druhu. Při realizaci se nepředpokládá kácení dřevin, není
důvod očekávat vliv na lesní porosty (v širším okolí) např. prostřednictvím emisí. Vliv na
flóru bude nulový.
Na chráněné části přírody v blízkém okolí bude mít realizace záměru vliv malý
a nevýznamný, související s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do recipientu, kterým je
Hamerský potok, který začíná pod výpustí Meziříčského rybníka ze soutoku potoka
Dubenského a Studenského a s několika menšími přítoky tvoří páteř rybniční soustavy
tvořené rybníky, Hejtman, Ratmířovský rybník a Vajgar, kde se vlévá do Nežárky. Podmínky
pro vypouštění odpadních vod a limity nečistot, dané rozhodnutím správních orgánů budou
dodrženy.
V areálu se předpokládá výsadba zeleně, která bude součástí projektové dokumentace.
Při ozelenění bude použito bylinné patro a vzrostlé stromy a keře. Zeleň bude pravidelně
udržována podle plánu údržby zeleně, který bude součástí provozního řádu areálu. Druhové
složení bude respektovat kromě hledisek architektonických a provozních i stanovištní
podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin.
Na úrovni současných znalostí lze konstatovat, že realizace stavby ani její provoz
nebude mít měřitelně negativní vlivy na ostatní chráněné části přírody uvedené v předchozích
částech oznámení.
Stanovisko zpracovatele posudku
S hodnocením v dokumentaci lze souhlasit. Vzhledem k tomu, že bude technologie
umístěna do stávajících budov průmyslového areálu a výstavba nových budov se
nepředpokládá, není zde reálný předpoklad významného vlivu na zvláště chráněné druhy
rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 sb., v platném znění. Záměr nevyvolá kácení
dřevin, naopak bude provedeno ozelenění areálu, což lze naopak považovat za vliv pozitivní.
Vlivy na ekosystémy
V celkovém hodnocení provozu výroby MEŘO na tuto složku životního prostředí lze
předpokládat, že dopad této činnosti na ekosystémy a územní systém ekologické stability
bude málo významný.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
V blízkém okolí areálu se žádné architektonické ani archeologické památky
nenacházejí. Výstavba proběhne v místě dřívějších objektů, proto je během zemních prací,
které budou probíhat v minimální rozsahu, v podstatě vyloučena možnost archeologického
nálezu.
Při dodržení uvedených podmínek lze vlivy na antropogenní systémy charakterizovat
jako nevýznamné.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Opatření týkající se ochrany archeologických památek jsou
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního
prostředí, který je součástí tohoto posudku.
Vlivy na krajinu
Činnost se plánuje v stávajících průmyslových budovách bývalé textilky, v oblasti
zemědělsky nevyužívané. doprava je vedena po stávajících silničních komunikacích. Činnost
sama nemá žádný vliv na strukturu a funkční využití území.
Stávající rekreační využití krajiny nebude činností ovlivněno. Nutno konstatovat, že
velkoplošný vliv výroby MEŘO na krajinu je nevýznamný.
Ve vztahu k obyvatelstvu a příslušným specifikovaným dopadům lze navrhovanou
činnost, vzhledem k výš uvedeným skutečnostem, charakterizovat jako málo problematickou vliv hodnotit jako málo významný.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
Ostatní vlivy
Zatím se nelze vyjádřit k dalším možným dosud nedefinovatelným biologickým a
ekologickým vlivům, které by případně mohl způsobit provoz výroby MEŘO. Podle
praktických zkušeností nedojde k překročení nejvyšší přípustné hladiny hluku v přilehlé obci
ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., a Hygienických předpisů č. 41/1977 Sb.
Nepočítá se s výskytem účinků vibrací ve smyslu vyhlášky č. 148/2006 Sb., a
neionizujícího záření ve smyslu nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
Podle stávajících předpokladů lze charakterizovat vliv činností jako nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené nařízením vlády 1/2008 Sb.

Vliv na území NATURA 2000
Ptačí oblasti
V okolí předmětného území, ani na lokalitě samé se ptačí oblasti nevyskytují. Nejbližší
vyhlášenou ptačí rezervací je Třeboňsko.
Evropsky významné lokality
V okolí předmětného území, ani na lokalitě samé se evropsky významné lokality
nevyskytují. Nejbližší významné lokality jsou Hrbků rybník, Malý Bukač a Krvavý
a Kačležský rybník (příloha 6 dokumentace).
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Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V době provozování lze vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyjádřit
souhrnně takto :
Vliv na vody – malý a nevýznamný.
Vliv na imisní situaci – malý a nevýznamný.
Vliv na hlukovou situaci – nevýznamný
Vliv vibrací – zanedbatelný a nevýznamný.
Vliv elektromagnetického záření – zanedbatelný a nevýznamný.
Vliv na faunu – zanedbatelný a nevýznamný.
Vliv na flóru – nulový.
Vliv na chráněné části přírody – malý a nevýznamný.
Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky – nulový.
Rozsah vlivů bude zcela minimální.
Úmysl umístit a provozovat zařízení na výrobu metylesteru z rostlinného oleje
v areálu průmyslové textilní továrny Horní Meziříčko lze označit pro dané území za
předpokladu respektování stanovených podmínek jako únosný a možný. Míru ovlivnění
okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou bez významných negativních dopadů. Variantu
realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
Záměr je ekologicky velmi přínosný - je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje,
zejména z důvodu možné náhrady neobnovitelných pohonných hmot.
Nepříznivé přeshraniční působení na jiné složky životního prostředí jsou vyloučeny.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek.
D. III. Charakteristika
a nestandardních stavech

environmentálních

rizik

při

možných

haváriích

Jako environmentální rizika spojená s provozem záměru zpracovatel dokumentace
uvádí včetně následných opatření především zaplavení budov vodou při povodni, únik
chemikálií a požár.
Jmenovitě vybranou nebezpečnou látkou je metanol – limitní množství pro zařazení do
skupiny A podniků je 500 t, kam zařazením spadá navrhovaná technologie. Dalšími
nebezpečnými látkami podle zákona č. 59/2006 Sb. jsou kyselina fosforečná, kyselina sírová
a hydroxidy sodný a draselný. Snahou provozovatele bude skladovat pouze operativní
3
množství chemických látek a přípravků. Kapacita skladu pro metanol bude 20 m , tedy cca 16
tun, kyseliny 1 tuna.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru lze s charakteristikou environmentálních rizik
souhlasit. Za zásadní opatření k prevenci nestandardních a havarijních stavů se s ohledem na
nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky považuje respektování preventivních
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opatření podle požadavků orgánu vykonávajícího státní požární dozor a opatření k zamezení
úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
K problematice povodňových stavů zpracovatel posudku konstatuje:
Ze situace (viz níže), kterou si zpracovatel posudku vyžádal od Krajského úřadu
Jihočeského kraje je patrné, že část objektů v areálu leží pravděpodobně v povodňové aktivní
zóně. Zpracovatel posudku doporučuje následující zmírňující opatření, které je zahrnuto do
návrhu stanoviska:
• Vzhledem k tomu, že část areálu leží pravděpodobně v povodňové aktivní zóně, budou v rámci další
projektové přípravy záměru navržena a po odsouhlasení realizována příslušná protipovodňová
opatření.

Další opatření týkající se omezení environmentálních rizik jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí.
D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dokumentaci jsou uvedena opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
vyplývající z provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku
Část opatření uvedených v této kapitole je zahrnuta v návrhu stanoviska. Není
reflektováno na opatření, která vyplývají z obecně platným předpisů. Opatření navržená
zpracovatelem posudku, která vyplynula z procesu EIA a ze zkušeností zpracovatele posudku
jsou uvedena v kapitole IV tohoto posudku a v návrhu stanoviska.
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D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Při vypracování dokumentace byly k dispozici všechny potřebné podkladové materiály
a nebyly zjištěny zásadní nedostatky nebo neurčitosti při posuzování záměru. V případě, že se
v této fázi přípravy vyskytla alternativní řešení, vždy bylo pracováno s variantou
předpokládající významnější vliv kladný na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru činnosti je třeba z ekologického pohledu na úrovni dnešních
znalostí a skutečností provádět trvalý monitoring pro účely prognózování v oblasti plynných
emisí a kontaminace vod.
Stanovisko zpracovatele posudku
Podle názoru zpracovatele posudku jsou přístupy při hodnocení vlivů předmětného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v zásadě adekvátní charakteru posuzovaného
záměru a zájmové lokality.
Hodnocení potenciálně rozhodujících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
založeno zejména na údajích rozptylové studie, hlukové studie a hodnocení vlivů na veřejné
zdraví. Při zpracování dokumentace byla soustředěna pozornost na rozhodující potenciální
vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
D. VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
-

Technologická činnost bude probíhat v novém zařízení, které bylo pro tento účel
vyvinuto. Složky životního prostředí, které jsou vždy vystaveny nepříznivým vlivům
jsou oblast ochrany vod a ochrana ovzduší. Je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost
tomuto problému.

-

Zvýšené emise do ovzduší by mohly vznikat i při havarijním stavu vozidel, proto se
musí věnovat náležitá pozornost technického stavu techniky.

-

Specifikované nejistoty a neznalosti vývoje skutečného provozu jsou minimalizovány
řadou opatření, tak jak jsou uvedena výše v textu. Určitým předpokladem
k bezkonfliktnosti tohoto provozu je i bezporuchový provoz jiných takovýchto
zařízení.

Stanovisko zpracovatele posudku
K této části dokumentace zpracovatel posudku uvádí, že zásadním požadavkem pro
další přípravu záměru je dořešení způsobu zneškodňování odpadních a dešťových vod
z areálu. Tato zásadní podmínka je specifikována jako předpoklad pro návrh souhlasného
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.

E. Popis navržených variant řešení záměru
Geografické ani technologické varianty záměru nebyly zvažovány - důvody jsou
uvedeny v kapitole B.I. dokumentace. Oznamovatel předpokládá v průběhu zpracování
projektové dokumentace drobné změny v technickém řešení některých dílčích
technologických uzlů, tyto změny však nejsou natolik významné, aby bylo možné hovořit
o změnách variantních.
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Alternativou je tedy pouze možnost, že záměr nebude realizován – tzv. nulová varianta
– varianta bez činnosti.
Varianta nulová :
Tato varianta by byla nejméně výhodná vzhledem k vysoké nezaměstnanosti i pro
místní obec. Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, resp.
pravděpodobnou snahu investora vybudovat zařízení na výrobu MEŘO na jiném místě. Tato
varianta není výhodná pro investora ani pro obec.
Varianta realizace :
Navrhovaná varianta je popisovaná a hodnocená v Oznámení. Snahou investora je
zajistit, aby tato varianta byla ekologicky optimální a v souladu s požadavky na nejlepší
dostupnou techniku aplikovanou v oboru výroby metylesterů z rostlinných olejů.
Vhodnější procesy pro výrobu metylesteru rostlinného oleje nejsou známy, resp.
navržená výrobní technologie je pouze s různými odchylkami běžně užívaná ve firmách
v České republice i ve světě.
Stanovisko zpracovatele posudku
Bez připomínek. Jako varianta záměru připadá v úvahu využití surové glycerínové
fáze (GVS) v chemickém průmyslu. V daném případě byl zvolen postup využití jako
alternativní zdroj energie.

F. Závěr
Provoz nové výrobny MEŘO nebude negativně ovlivňovat zdraví a životní prostředí,
podmínkou je dodržování standardních bezpečnostních opatření k zabránění vzniku
mimořádné situace.
Významné ovlivnění obyvatel a složek životního prostředí lze na základě provedeného
posouzení záměru oprávněně vyloučit.
Potřebné je zdůraznit širší ekologický význam celého podnikatelského plánu – provoz
nové výroby přispěje k možnosti splnit požadavek Evropské unie na postupné zvyšování
podílu obnovitelných paliv na celkové spotřebě paliv v dopravě.
Stanovisko zpracovatele posudku
Názor zpracovatele posudku na toto hodnocení je uveden v předchozích kapitolách
a je promítnut do návrhu stanoviska Ministerstva životního prostředí.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
V této kapitole je provedena rekapitulace základních údajů o záměru a vlivech záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato kapitola má sloužit široké veřejnost k tomu, aby mohla získat o záměru
a o hlavních vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví základní informace bez nutnosti
nastudování celé dokumentace. Tento požadavek kapitola splňuje.
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H. Přílohy
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje následující povinné přílohy:
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
Ostatní přílohy dokumentace jsou komentovány v kapitole 2.II Posudku.
Shrnutí stanoviska zpracovatele posudku ke správnosti údajů uvedených v dokumentaci
Dokumentace je zpracována na standardní úrovni a zcela v intencích posuzování
vlivů na životní prostředí vychází z konzervativních předpokladů, které s velkou
pravděpodobností nebudou naplněny. Dokumentace je poplatná úrovni podkladů na úrovni
podnikatelského záměru, které budou zcela nutně v další přípravě zpřesňovány. Drobné
připomínky zpracovatele posudku vyplývají spíše z rozdílného přístupu ke zpracování
dokumentací.
Významnější připomínky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Záměr je předkládán v jedné variantě. Alternativní variantou je varianta nulová
(stávající stav).

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Žádné nepříznivé vlivy takového rozsahu nebo významu, že by mohly zasahovat za
hranice státního území, u předkládaného záměru nelze předpokládat.
III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Předmětem posuzovaného záměru je výroba metylesteru mastných kyselin
z rostlinných olejů, konkrétně z řepkového, případně sojového nebo palmového oleje. Výroba
metylesteru mastných kyselin je založena na reesterifikaci triacylglycerolů (přírodních olejů
a tuků) metanolem. Záměr předpokládá spalování odpadní glycerinové fáze s následnou
výrobou elektrické energie, tj. výroba el. energie z obnovitelného zdroje. Ostatní vedlejší
produkty (mastné kyseliny) budou obchodovány. Použitá technologie výroby metylesteru
řepkového oleje je kontinuální, s minimálním množství vznikajících odpadů. Kapacita
technologického zařízení je projektována na 20 000 tun metylesteru/rok.
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Technologická výrobní linka bude umístěna s veškerým příslušenstvím do stávajících
výrobních objektů bývalé textilní továrny. Výrobu rostlinného oleje, tj. zpracování olejnatých
semen bude investor řešit mimo výrobní areál.
U technologií se jedná o zařízení k výrobě základních organických a anorganických
chemikálií. Metylester řepkového oleje lze charakterizovat jako energetický zdroj pocházející
z obnovitelných zdrojů. Uplatnění metylesteru v motorové naftě v objemovém podílu cca 30 36 % a jeho spotřeba ve vznětových motorech pozitivně působí na ochranu životního
prostředí. Metylester se sice chemicky liší od ropných produktů, avšak jeho hustota, viskozita
a průběh spalování se motorové naftě velmi přibližují. Záměr výroby metylesteru je v souladu
s legislativou v oblasti využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie
a motorových paliv. Technické řešení respektuje požadavky navržené technologie.
S navrženými opatřeními v dokumentaci zpracovatel posudku souhlasí s tím, že jsou
ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a vlastního posouzení v rámci přípravy
posudku zpřesněna a doplněna. Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění je třeba za
zásadní opatření považovat zejména podmínky týkající se ochrany ovzduší a ochrany vod.
Technické řešení výroby metylesteru je pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, avšak v rámci další
přípravy záměru musí být pro následná správní řízení k povolení záměru dořešen způsob
zneškodňování odpadních a dešťových vod z areálu.
Detailnější technické řešení výroby metylesteru se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro
následná správní řízení k povolení předmětného záměru.
Technické řešení výroby metylesteru odpovídá při respektování navržených opatření
požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp.
podmínky pro další přípravu záměru, zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Je nutno však uvést, že z hlediska vyvolané dopravy představuje záměr významné
zatížení obce, podstatně vyšší než jaké bylo spojené v provozem bývalého Partexu. Při
průjezdu obcí se jedná o veřejnou komunikaci III. třídy, které nemá vyhlášená žádná omezení,
co se týče jejího využívání. V tomto případě nelze bránit v užívání veřejné komunikace
i nákladními auty o větší nosnosti. Při vědomí současné a budoucí zátěže komunikace
(v případě realizace záměru) navrhl zpracovatel posudku zmírňující opatření, která jsou
uvedena v návrhu stanoviska.
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Zpracovatel dokumentace vycházel především z výsledků hodnocení zdravotních
rizik, hlukové a rozptylové studie a dále ze vstupních informací oznamovatele ve fázi
zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy ochrany životního prostředí,
hygienické, požární a bezpečnostní normy.
Opatření navržená zpracovatelem dokumentace jsou následující:
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Protipožární zabezpečení
Projektová dokumentace navrhne doplnění stávajícího rozvodu požární vody a osazení
nových nadzemních hydrantů, které budou umožňovat odběr vody pro hasební zásah. Nutnost
instalace vnitřních odběrních míst požární vody prokáže opět až vlastní projektová
dokumentace. Pro prvotní zásah v prostorech s výskytem hořlavých kapalin je předpokládána
instalace hadicových systémů pro hašení pěnou s pevně zabudovaným přiměšovačem
a zálohou pěnidla nejméně na 7 minut činnosti.
Ochrana proti výbuchu
Tam, kde bude protokolem o předběžném určení vnějších vlivů určeno prostředí
s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, budou umístěny analyzátory koncentrací
(snímače úrovně koncentrace nebezpečných látek), které samočinně nahlásí dosažení
nebezpečných koncentrací do místa obsluhy provozu (např. velín). V případě uzavřených
stavebních objektů, kde bude hrozit nebezpečí výbuchu, bude zajištěna tzv. výfuková plocha
dle zásad ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci,
v rámci stavebního provedení objektu.
Protihluková opatření
Pro provoz záměru byla navržena následující protihluková opatření:
-

Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené
s provozem záměru tak, aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty
uvedené v tabulkách vstupních údajů a nedošlo tak k překračování hygienického
limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-

Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit použitím zařízení s nízkou hlučností
popř. využití technických opatření ke snížení hluku zdroje – např. užití tlumičů hluku
na vzduchotechnických zařízeních nejlépe hned za/před ventilátorem nebo důsledný
návrh rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí proudění vzduchu
a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.) nebo
zakrytování samostatných zdrojů s vysokou akustickou emisí. Je nutné se zaměřit
převážně na sání a výtlaky VZT jednotek pro nucené větrání výrobních objektů,
chladící jednotky, chladící věž, zdroje hluku související s provozem kompresoru,
výfuk vývěvy v rámci procesu destilace metylalkoholu a čerpadla u venkovních
nádrží.

-

Směrování zdrojů hluku situovaných na střechách objektů (směr vyzařování hluku) od
nejbližších hlukově chráněných objektů tj. jihozápadním, jižním až jihovýchodním
směrem.

Navržená opatření je nutné respektovat v dalších stupních projektové dokumentace,
zvláště v prováděcích projektech záměru.
A dále provozní opatření:
-

Plnění zásobníků (sil), resp. přečerpávání z autocisteren, je možné pouze v denní době,
tj. v době 600 -2200 .
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Tabulky, značení
Před uvedením nové výrobny MEŘO do užívání musí provozovatel zajistit označení
hlavních vypínačů a uzávěrů el. energie a vody, dále vyznačení směru únikových cest,
únikových východů bezpečnostním značením podle nařízení vlády ČR č. 11/2002 Sb., kterým
se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění. Dále
musí být označena stanoviště prostředků požární ochrany.
Opatření při ukončení provozu :
V případě ukončení provozování výrobny MEŘO bude nutné postupovat v souladu
s aktuálními právními předpisy. Technologie bude vypuštěna, vyčištěna a demontována.
Vzhledem k tomu, že technologie je na nejmodernější úrovni a téměř celá vyrobena
z nerezavějící oceli, lze předpokládat její celkovou demontáž s následným odprodejem jinému
investorovi.
Rizika znečištění životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví po ukončení
provozu se při dodržení standardních opatření nepředpokládají.
Výstavba
Smluvní dodavatelé stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění
a shromaždování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnými předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech povede v průběhu stavby řádnou evidenci,
stavební suť bude přednostně využita pro výstavbu.
Zásoby sypkých materiálů na volných plochách budou minimální.
Všechny mechanismy pohybující se na staveništi budou v řádném technickém stavu,
požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek.
Vzhledem k provedeným výpočtům, kde se pro stavební práce realizované v těsné
blízkosti nejbližší obytné zástavby předpokládají výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A na hranici hygienického limitu ze stavební činnosti zpracovatel hlukové
studie navrhuje následující protihluková opatření ke snížení hlukových emisí.
•

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.
Při provádění zemních, stavebních i dokončovacích prací bude užita řada stavebních
strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. 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.
Časové omezení použití hlučných mechanismů.
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných
mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. Je třeba vypracovat takový
plán prací a nasazení strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací,
pokud to není technologicky nezbytně nutné. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou
stavební práce prováděny.
Použití protihlukových clon.
Pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony.
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Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních
prací.
Etapa řízení podle stavebního zákona pro uvedení do zkušebního provozu
Budou předloženy doklady o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací
stavby.
Budou předloženy doklady o zkoušce těsnosti nové kanalizace a všech jímek a nádrží.
Budou předloženy následující dokumenty - Soubor technickoprovozních parametrů
a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke
zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami
ochrany ovzduší (dále také „Provozní řád“) podle zákona o ochraně ovzduší, aktualizovaný
Plán opatření pro případy havárie vzniklé při nakládání se závadnými látkami podle zákona
o vodách a Požární řád.
Budou předložena zpracovaná písemná Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví
a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní (R49), mutagenní
(R46) a toxické pro reprodukci (R60, 61) ve smyslu požadavků zákona o ochraně veřejného
zdraví – projednaná s orgánem ochrany veřejného zdraví.
Etapa zkušebního provozu záměru
Ve zkušebním provozu budou provedena všechna ověřovací měření účinnosti
zařízení na omezování znečištění ovzduší, účinnosti protihlukových opatření,
účinnosti systémů čištění odpadních vod, funkce signalizačního a automatického
hasicího systému a ostatních havarijních systémů.
Etapa trvalého provozu
Technologie
Bude trvale zajištěna deklarovaná vysoká účinnost všech zařízení a opatření
na ochranu zdraví a životního prostředí, jejichž použití bylo zvažováno při hodnocení
vlivů záměru na životní prostředí.
Ochrana ovzduší
1. Budou prováděna pravidelná (jednorázová) měření emisí z technologických zdrojů
znečišťování ovzduší v rozsahu a s četností podle platné právní úpravy. Měření budou
prováděna osobou s autorizací podle zákona o ochraně ovzduší.
První měření budou provedena do 3 měsíců od uvedení do trvalého provozu.
2. K omezení emisí těkavých organických látek z procesu extrakce budou splněny
požadavky na konstrukci, vybavení a provoz technologického procesu podle vyhlášky
MŽP č.355/2002 Sb., v platném znění. Zároveň bude v zařízení dosahováno stanovené
limitní měrné výrobní emise.
3. Občané Horního Meziříčka budou seznámeni s rozsahem použití dopravy a stavebních
mechanizmů během výstavby i provozu a informováni, že součtové maximální
koncentrace NOx jako zásadní škodliviny z provozu mobilních zdrojů, budou ve všech
posuzovaných bodech při směru větru od lokality hluboko pod přípustnou hodnotou
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200 µg.m3. Rovněž navýšené znečištění oxidem uhelnatým bude blízko prahu
měřitelnosti.
4. emise do ovzduší během činnosti technologie výroby MEŘO a dopravy s ní spojené
budou k lepšímu ovlivněny kvalitním seřízením motorů automobilů, hořáků kotelny
a stavebních mechanizmů.
Ochrana vod
1.

Budou prováděna pravidelná provozní měření kvality odpadních vod z technologie
k ověřování souladu s hodnotami kanalizačního řádu. Měření bude prováděno
zařízením, jehož správnost bude ověřena podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii,
v platném znění.

2.

Budou dodržovány zásady pro ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních
vod, specifikovaných v zákoně 245/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhláškách.

3.

Budou prováděny zkoušky těsnosti nádrží a reaktorů, jak je doporučují platné ČSN.

4.

V případě havárie nákladního vozidla bude nutné zneškodnit ropné látky a chemikálie
příslušnými technickými způsoby a zabránit tak znečištění půdy a podzemní vody.

5.

Zemní koryto recipientu, do kterého bude zaústěna budova ČOV nebude upraveno
(vydláždění žlabovkami, směrové úpravy atd.) Je možná pouze pravidelná údržba (při
zneprůtočnění koryta vegetací, padlými stromy atp..).

6.

Po ročním provozu provést kontrolní odběr v recipientu na kvalitu zoobentosu
a stanovení saprobního indexu bentusu ve sledovaném profilu. Naměřená hodnota
saprobního indexu by neměla překročit hodnotu 1,75 x současný stav. Srovnat
s naměřenými a zjištěnými hodnotami. Informaci o výsledku předat příslušnému
orgánu ochrany přírody.

7.

Při zásazích do vodního toku Hamerský potok se chovat jako při zásahu do biotopu
zvláště chráněných organizmů, tj. opatřit příslušné výjimky jako při zásahu do biotopu
zvláště chráněných organizmů, tj. opatřit příslušné výjimky pro odpovídající činnost
u místně příslušných orgánů ochrany přírody.

8.

Vyžádat závazné stanovisko MěÚ Jindřichův Hradec k zásahům, které by mohly vést
k poškození nebo zničení vodního toku Hamerský potok nebo ohrožení ekologicko
stabilizační funkce.

Nakládání s chemickými látkami
Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky budou dodržována
ustanovení zákona č. 356/2003 Sb., a zákona o ochraně veřejného zdraví.
Nakládání s odpady podřídit zásadám uvedeným v zákoně č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění a pokynů specifikovaných v souvisejících právních
předpisech.
V případě vzniku dalších nebezpečných odpadů postupovat podle zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech.
Nakládat s odpady se bude v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění a vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
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Ochrana půdního fondu
V případě havárie nákladního vozidla neprodleně zneškodnit ropné látky a chemikálie
technickými způsoby a zabránit tak znečištění půdy a podzemních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí navržená opatření s tím, že je ve vazbě
na vyjádření obdržená k dokumentaci, k posudku a posouzení v rámci přípravy posudku
zpřesňuje, popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku zcela
reflektovány.
Vzhledem k charakteru záměru je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření z hlediska dopravy v obci, dále k ochraně vod a ovzduší.
Níže jsou sumarizována opatření, doporučená zpracovatelem posudku k hodnocenému
záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného provozu na životní prostředí.
Jsou rozdělena do čtyř částí, a to pro fázi přípravy, realizace a provozu. V této podobě jsou
uvedena i v návrhu stanoviska pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí, který je
součástí tohoto posudku.

I. Fáze přípravy:
•

Předložit Krajskému úřadu - Jihočeský kraj žádost o vydání integrovaného povolení.

Nakládání s odpady
•

Podrobněji specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek
závadných vodám (včetně průběžně shromažďovaných množství) vznikajících během provozu;
nakládání s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu jakosti povrchových
a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění,

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
•

vypracovat požární řád,

•

v dalších fázích projektové dokumentace respektovat následující protihluková opatření:
•

Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené
s provozem záměru tak, aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené
v tabulkách vstupních údajů a nedošlo tak k překračování hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

•

Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit použitím zařízení s nízkou hlučností
popř. využití technických opatření ke snížení hluku zdroje – např. užití tlumičů hluku na
vzduchotechnických zařízeních nejlépe hned za/před ventilátorem nebo důsledný návrh
rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí proudění vzduchu a zamezením
ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.) nebo zakrytování samostatných
zdrojů s vysokou akustickou emisí. Je nutné se zaměřit převážně na sání a výtlaky VZT
jednotek pro nucené větrání výrobních objektů, chladící jednotky, chladící věž, zdroje
hluku související s provozem kompresoru, výfuk vývěvy v rámci procesu destilace
metylalkoholu a čerpadla u venkovních nádrží.
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•

•
•

•
•

Směrování zdrojů hluku situovaných na střechách objektů (směr vyzařování hluku)
od nejbližších hlukově chráněných objektů tj. jihozápadním, jižním až jihovýchodním
směrem.

vypracovat Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39
odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a to s náležitostmi dle § 5 Vyhlášky č. 450/2005
Sb., (bude schváleno v rámci IPPC).
V rámci další přípravy záměru navrhnout v areálu závodu čistírnu odpadních vod z provozovny.
Respektována budou následující opatření:
•

V případě dohody s Obcí Horní Meziříčko v projektu uvažovat s čištěním splaškových
odpadních vod obce.

•

Požádat Krajský úřad Jihočeského kraje o vyjádření, zda předmětná stavba podléhá
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

•

Zemní koryto recipientu, do kterého budou zaústěny vyčištěné odpadní vody z ČOV
nebude upraveno (vydláždění žlabovkami, směrové úpravy atd.) Je možná pouze
pravidelná údržba (při zneprůtočnění koryta vegetací, padlými stromy atp.).

•

Po ročním provozu provést kontrolní odběr v recipientu na kvalitu zoobentosu
a stanovení saprobního indexu bentosu ve sledovaném profilu. Naměřená hodnota
saprobního indexu by neměla překročit hodnotu 1,75 x současný stav. Srovnat
s naměřenými a zjištěnými hodnotami. Informaci o výsledku předat příslušnému orgánu
ochrany přírody.

•

Při zásazích do vodního toku Hamerský potok se chovat jako při zásahu do biotopu
zvláště chráněných organizmů, tj. opatřit příslušné výjimky jako při zásahu do biotopu
zvláště chráněných organizmů, tj. opatřit příslušné výjimky pro odpovídající činnost
u místně příslušných orgánů ochrany přírody.

•

V projektové přípravě respektovat dosavadní připomínky.

•

Realizace ČOV musí být schválená příslušným vodoprávním úřadem.

•

V trvalém provozu nelze technologii provozovat bez funkční ČOV.

V rámci další přípravy záměru respektovat, že srážkové vody odváděné z ploch, které mohou být
potenciálně znečištěny úkapy ropných látek z dopravních prostředků, byly řešeny přes vhodný
odlučovač ropných látek.
Vzhledem k tomu, že část areálu leží pravděpodobně v povodňové aktivní zóně, zpřesnit tuto
situaci ve spolupráci s autorem zátopového území, případně navrhnout a po odsouhlasení
realizovat příslušná protipovodňová opatření.

Ochrana ovzduší
•
•

Zpracovat provozní řád podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
Respektovat technické podmínky provozu v souladu s přílohou 1 odst. 4.7 nařízení vlády
č. 615/2006 Sb.

Ochrana hmotného majetku
•

Uzavřít smlouvu se Správou a údržbou silnic Jindřichův Hradec na finančním podílu na údržbu
silnice III. třídy v úseku od silnice I/23 po závod.

•

Uzavřít smlouvu s obcí na úpravě škod na technické infrastruktuře způsobené provozovatelem.

•

Omezit užitnou nosnost autocisteren na 20 t.

II. Fáze realizace:
Následující podmínky by měl oznamovatel uplatnit u dodavatele stavby (zahrnutí
podmínek do plánu organizace výstavby (POV):
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Nakládání s odpady
•

Respektovat požadavky vyplývající z platné legislativy.

•

Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
•

•
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém
stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek,
V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného provozního řádu a havarijního
plánu.
Realizovat případná protipovodňová opatření.

Ochrana obyvatel
•

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 00 do max. 21 00 hod.

Ochrana kulturních památek, objektů
•

Při provádění zemních prací je nutno se řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění (§ 23 odst. 2). Jedná se o povinnost ohlásit případný archeologický nález.

III. Fáze zkušebního provozu
Nakládání s odpady
•

•

Smluvně zajistit odstranění odpadů vznikajících při provozu pouze se subjekty oprávněnými
k této činnosti.
Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění, a dále smlouvy zabezpečující využití, resp. odstranění,
odpadů při provozu.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií

•
•
•
•

Z pohledu přepravy je třeba zabezpečit, aby chemikálie, které jsou nebezpečným zbožím ve
smyslu dohody o ADR, byly dopravovány ve smyslu tohoto právního předpisu (i ze strany
dodavatelů),
Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními
prostředky.
Veškeré odpadní vody z areálu budou čištěny na nově vybudované areálové čistírně odpadních
vod.
Ke kolaudačnímu řízení předložit doklady o těsnosti technologických zařízení včetně rozvodů
a záchytných jímek.

Ochrana ovzduší
• Provést autorizované kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší z rozsahu daném
integrovaným povolením.

•

V případě, že se v průběhu zkušebního provozu přes provedená opatření projeví významná
pachová zátěž v okolí provozovny, bude po dohodě s příslušným orgánem ochrany ovzduší
provedeno měření pachových látek. Pokud toto měření prokáže obtěžující vliv na obyvatelstvo,
budou přijata a realizována nápravná opatření před uvedením zařízení do trvalého provozu.
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Ochrana pracovníků a obyvatel
•

Provést měření hluku a škodlivin na pracovištích akreditovanou laboratoří; nutnost a rozsah
měření konzultovat s Krajskou hygienickou stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích.

•

Provést měření hluku z provozu záměru vzhledem k chráněnému venkovnímu prostoru staveb
a chráněnému venkovnímu prostoru a prokázání souladu s příslušnými hygienickými limity
stanovenými v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.; nutnost a rozsah měření konzultovat s Krajskou
hygienickou stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

Ochrana hmotného majetku
• Omezit užitnou hmotnost autocisteren na 20 t.

IV. Fáze trvalého provozu
•

Vést provozní evidenci látek pro účely ohlašování do registru znečišťování podle vyhlášky
č. 572/2004 Sb., pro ohlašování do integrovaného registru znečištění.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
• V případě havarijní situace postupovat dle schváleného provozního řádu a havarijního plánu.
•

Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné
látky včetně záchytných jímek, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo
zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo
srážkovými vodami.

•

Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu
závadných látek ověřovat s četností stanovenou zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, tj. 1x
za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do
podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců.

•

V případě ohrožení vod při úniku závadných látek postupovat podle schváleného Plánu opatření
pro případ havárie (§ 39 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.).

Ochrana pracovníků a obyvatel
•

Dopravu souvisejí s provozem dle záměru a plnění zásobníků (sil), resp. přečerpávání
z autocisteren realizovat pouze v pracovních dnech, a to v denní dobu.

V. Fáze ukončení:
•

Před zahájením demontáže zařízení předložit projekt demontáže provozu, likvidace zařízení
a případné asanace podloží schvalujícímu úřadu.

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
A POSUDKU

V.I. Vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního
prostředí, OVSS II předána vyjádření obdržená k dokumentaci záměru „Využití
obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní Meziříčko“ dopisem č. j. 510/1732/07 ze
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dne 20. 12. 2007. Poslední vyjádření (Obce Horní Meziříčko) zpracovatel osudku obdržel dne
4. 1. 2008.
V zákonem stanovené lhůtě (30 dnů) se ke zveřejněné dokumentaci vyjádřily
následující subjekty:
Obdržená vyjádření dotčených územních samosprávných celků

1.

Obec Horní Meziříčko

ze dne

č.j.

neuvedeno

neuvedeno

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů
ze dne
2.
3.

4.
5.
6.

Městský úřad Dačice, odbor životního
prostředí
Krajská
hygienická
stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích
Ministerstvo životního prostředí, odbor
ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, odbor
ochrany vod
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát České Budějovice

č.j.

20. 11. 2007 OŽP/35803-07/1161-2007/HORJ
12. 12. 2007 7756/07/HOK.JH

13. 12. 2007 3928/820/07/IB
27. 11. 2007 4651/740/07; 85702/ENV/07
7. 12. 2007

ČIŽP/42/S1/0730861.002/07/CPF

V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k dokumentaci a komentář
zpracovatele posudku. Úplná znění všech došlých vyjádření jsou uvedena v příloze 1.

DOTČENÉ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
1. Obec Horní Meziříčko
Podstata vyjádření:
Jsme této možnosti nakloněni z hlediska možnosti nových pracovních míst a tím
i posílení našeho obecního rozpočtu. Otázkou zůstává, jak tato výroba omezí a jaký bude mít
vliv na komunikace v obci a jaký bude mít dopad na ŽP. Nejsme zatím cíleně proti, pokud
oponentní studie, která by na naši obec měla přijít, neukáže možná rizika pro zdejší prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Za předpokladu respektování navržených opatření, které vyplynuly z procesu
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy posuzovaného záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví nevýznamné. Konkrétní podmínky provozu budou dány
integrovaným povolením v kompetenci Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Při projednávání
bude obec Horní Meziříčko jedním s účastníků řízení.
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Opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví jsou uvedena v návrhu
stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto
posudku.

DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
2. Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí
(vyjádření č.j. OŽP/35803-07/1161-2007/HORJ ze dne 20. 11. 2007)
Podstata vyjádření:
Dokumentace prakticky pomíjí skutečnost, že je zájmové území umístěno prakticky
pod hrází rybníka. Charakteristiku environmentálních rizik při „zaplavení vodou při povodni“
uvedenou na str. 80 nepovažujeme za dostatečnou a požadujeme doplnit dokumentaci
o konkrétní vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na ŽP i v průběhu mimořádných
povodňových stavů. Mimořádné povodňové stavy by se měly odvíjet od maximálního
množství vody, které je Velkomeziříčský rybník schopen bezpečně akumulovat a jeho
hodnota by měla být exaktně stanovena posuzovanou dokumentací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podle sdělení oznamovatele areál bývalého Partexu nebyl zasažen zvýšenou hladinou
vod ani při extrémních podmínkách z povodní v srpnu 2002 a rychlého odtávání sněhu na
jaře 2006. Potřeba zpracování povodňového plánu závisí na požadavku Povodí Vltavy a.s.,
který tento požadavek uplatní v případě potřeby v další fázi schvalování záměru.
Nakládání s vodami Velkomeziříčského rybníka (celková plocha Velkomeziříčského
rybníka je 32 ha, objem 660 tis. m3) nepřísluší oznamovateli, ale správci rybníka (Rybářství
Telč, a.s.), který s nimi nakládá v souladu se schváleným provozním řádem rybníka (vodního
díla).
Problematika povodňových situací je uvedena dále ve vypořádání připomínek
k posudku.
3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
(vyjádření č.j. 7756/07/HOK.JH ze dne 12. 12. 2007)
Podstata vyjádření:
S předloženou dokumentací souhlasíme. Součástí následných dokumentací pro územní
a stavební řízení musí být návrh protihlukových opatření dle závěrů dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínka KHS byla zapracována do opatření uvedených v návrhu stanoviska pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
(vyjádření č.j. 3928/820/07/IB ze dne 13. 12. 2007)
Podstata vyjádření:
Souhlasíme za předpokladu plnění navržených opatření a požadavků daných platnou
legislativou v oblasti ochrany vod.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
(vyjádření č.j. 4651/740/07; 85702/ENV/07 ze dne 27. 11. 2007)
Podstata vyjádření:
Souhlasíme za předpokladu dodržení požadavků daných platnou legislativou v oblasti
ochrany vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
(vyjádření č.j ČIŽP/42/S1/0730861.002/07/CPF ze dne 7. 12. 2007)
Podstata vyjádření:
a) z hlediska ochrany vod
Není uvedeno, zda se před ČOV v areálu nachází dešťové odlehčení. V případě, že
nikoli, požaduje ČIŽP řešení zabezpečení provozu ČOV při nátoku odpadních vod
vyšším než je projektovaný pro uvedený typ ČOV.
b) z hlediska ochrany ovzduší
Pachové látky nesmí být emitovány do ovzduší v koncentraci nad přípustnou míru
obtěžování zápachem.
c) z hlediska ochrany přírody
Bez připomínek.
d) Z hlediska nakládání s odpady
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad a) Jedná se o upozornění pro další projektovou přípravu. Vlastní ČOV není
součástí posuzování předloženého záměru. V dalším platí opatření navržená
zpracovatelem posudku dříve:
V rámci další přípravy záměru je nezbytné doložit příslušnému vodoprávnímu úřadu
způsob čištění technologických odpadních vod, popř. doložit funkčnost budoucí areálové
ČOV, na kterou budou technologické odpadní vody čištěny, popř. předložit jiný vhodný
způsob nakládání s technologickými odpadními vodami.
Dále se zpracovatel posudku doporučuje, aby srážkové vody odváděné z ploch, které
mohou být potenciálně znečištěny úkapy ropných látek z dopravních prostředků, byly řešeny
přes vhodný odlučovač ropných látek.
V případě realizace zmiňované biologické ČOV bude nutno požádat Krajský úřad Jihočeský kraj o stanovisko, zda předmětná stavba bude podléhat posuzování vlivů na životní
prostředí dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění – jako podlimitní stavba.
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V případě, že ČOV nebude nevybudovaná současně s vlastní technologií výroby MEŘO,
bude nutno odpadní vody odvážet k přečištění na odpovídající ČOV.
V případě realizace ČOV doporučuje zpracovatel posudku posoudit možnost čištění
odpadních splaškových vod obce Horní Meziříčko a případně tento záměr ve spolupráci
s obcí realizovat.
ad b) Jedná se o připomínku obecného charakteru, kterou bude
respektovat v dalších fázích projekční přípravy.

oznamovatel

ad c) Vzhledem k podstatě vyjádření bez komentáře.
ad d) Vzhledem k podstatě vyjádření bez komentáře.

Poznámka:

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšných
společností podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nebyla k dokumentaci
obdržena.

V.II. Vypořádání obdržených vyjádření k posudku ze dne 19. 2. 2008
1.

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí
(vyjádření zn. OŽP/10888-08/330-2008/HORJ ze dne 1. 4. 2008)

Podstata vyjádření:
1) Předpokládá se vybudování mechanicko-biologické ČOV, která prokazatelně souvisí
s vlastní technologií. Požadujeme proto posoudit tuto stavbu v kontextu celého
záměru, tj. v rámci právě probíhajícího procesu posuzování. V posudku zmíněný
odvoz odpadních vod za účelem jejich přečištění mimo areál oznamovatele je pro nás
nepřijatelný.
2) Zpracovatel posudku doporučuje požádat příslušný ochrany přírody o závazné
stanovisko k potvrzení vyloučení ohrožení ekologicko-stabilizační funkce
významného krajinného prvku Hamerský potok. Domníváme se, že vlivy na VKP
Hamerský potok by měly být řešeny v rámci probíhajícího procesu EIA.
3) Dosavadní zkušenosti nejsou argumentem pro odmítnutí našeho požadavku na
doplnění dokumentace o vyhodnocení vlivu záměru na ŽP v průběhu mimořádných
povodňových stavů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1) Způsob čištění odpadních vod bude upřesněn v rámci další přípravy projektu.
V rámci procesu EIA lze posuzovat jen to, co je předloženo. Parametry ČOV
nejsou v současnosti známy s ohledem na skutečnost, že není uzavřeno jednání
s obcí o čištění obecních splaškových vod. Po dohodě s obcí bude v projektu
uvažováno s čištěním splaškových odpadních vod obce. Před realizací ČOV
investor požádá Krajský úřad Jihočeského kraje o vyjádření, zda předmětná
stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění – jako podlimitní záměr (bod 1.9 Čistírny odpadních vod
s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do
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50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než
500 mm“. Na připomínku MěÚ Dačice je reagováno v návrhu stanoviska:
• Veškeré odpadní vody z areálu budou čištěny na nově vybudované areálové ČOV.
• Před
realizací
ČOV
investor
požádá
Krajský
úřad
Jihočeského
kraje
o vyjádření, zda předmětná stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
• Realizace ČOV musí být schválená příslušným vodoprávním úřadem.

ad 2) O závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do
významného krajinného prvku Hamerský potok požádá investor až po upřesnění
kapacity případné ČOV a množství vypouštěných odpadních vod. Zahrnuto
v podmínkách stanoviska.
ad 3) Dodatečně byl vedoucím odboru životního prostředí v Dačicích telefonïcky sdělen
názor, že část objektů se nachází v aktivní povodňové zóně. Následně byl
zpracovatelem posudku požádán o podklady. Poskytnuté podklady však mají
nízkou vypovídací schopnost. Proto zpracovatel posudku si vyžádal podklady od
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Z
poskytnuté situace níže je patrné, že část objektů v areálu leží pravděpodobně
v povodňové aktivní zóně. Zpracovatel posudku doporučuje následující zmírňující
opatření, které je zahrnuto do návrhu stanoviska:
• Vzhledem k tomu, že část areálu leží pravděpodobně v povodňové aktivní zóně, budou
v rámci další projektové přípravy záměru navržena a po odsouhlasení realizována příslušná
protipovodňová opatření.

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
(vyjádření č.j. 16975/ENV/08; 884/740/08 ze dne 6. 3. 2008)
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Podstata vyjádření:
V předloženém materiálu jsou respektovány požadavky na ochranu vod, které byly
uvedeny v interním sdělení ze dne 27. 11. 2007 a ne jak je uvedeno v posudku ze dne
3. 12. 2007, a se záměrem souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku uvedl nedopatřením datum z razítka podatelny. Požadavky na
ochranu vod uvedené v interním sdělení MŽP, odboru ochrany vod ze dne 27. 11. 2007
jsou již citovány správně.
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice
(vyjádření zn. ČIŽP/42/S1/0804636.002/08/CPF ze dne 17. 3. 2008)
Podstata vyjádření:
1.

Na str. 3, odst. 3 Umístění záměru – správně má být uvedeno – Kraj: Jihočeský.

2.

Na str. 14, kap. Stanovisko zpracovatele – správně má být 86/2002 Sb.

3.

Na str. 32: Soubor technickoprovozních parametrů s technickoorganizačních
opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů (Provozní řád), nemusí být
pro střední zdroje znečišťování předkládán.

4.

Na str. 32, odst. Etapa trvalého provozu:
ad 1) První měření budou provedena do tří měsíců od uvedení do provozu, tzn.
do 3 měsíců od uvedení do zkušebního provozu.
ad 2) Proces extrakce při výrobě MEŘO neprobíhá, a proto požadavky na
konstrukci, vybavení a provoz technologického procesu podle vyhlášky MŽP č.
355/2002 Sb. (509/2005 Sb.) jsou neopodstatněné.

5.

na str. 35 – zpracovat provozní řád podle zákona č. 86/2002 Sb. není nutné.

6.

na str. 36 – 37 – nepřesné číslování kapitol.

7.

str. 48 Návrh stanoviska MŽP – pro střední zdroje znečišťování ovzduší
kategorizované dle b. 4.7. NV č. 615/2006 Sb. není nutné zpracovat
provozní řád podle zákona č. 86/2002 Sb.

8.

Pachové látky nesmí být emitovány do ovzduší v koncentraci nad přípustnou
míru obtěžování zápachem.

K předloženému posudku nemá ČIŽP další připomínky a se záměrem souhlasí.
Pokud výše uvedené připomínky budou opraveny, popř. v dalším povolovacím řízení
řádně zdůvodněny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1) Jedná se o formální nedostatek. V návrhu stanoviska pro příslušný úřad je
tento údaj uveden správně.
ad 2) Jedná se o formální nedostatek, v dalších částech posudku je tento zákon
citován správně.
ad 3,4) Jedná se o citaci
opatření uvedených v dokumentaci. Ve stanovisku
zpracovatele posudku k této části dokumentaci a v návrhu stanoviska
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požadavky na konstrukci, vybavení a provoz technologického procesu podle
vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., v platném znění uvedeny nejsou.
ad 5,7) Vzhledem k významnosti zdroje v dané lokalitě považuje zpracovatel posudku
zpracování provozního řádu dle zákona č. 86/2002 Sb. za účelné, i když to
platnou legislativou není nařízeno.
ad 6) Jedná se o formální nedostatek, který nebude mít vliv na výsledky hodnocení
vlivů na životní prostředí.
ad 8) Jedná se o připomínku, která je v návrhu stanoviska respektována.

4. Obecní úřad Horní Meziříčko
(vyjádření 27. 3. 2008)
Podstata vyjádření:
1. Údaje o záplavových stavech jsou uváděny pro roky 2002 a 2006, kdy záplavová vlna
areál nepostihla. Dosud žijící pamětníci však dosud vzpomínají na opakované stavy
během jarního tání v 60. letech minulého stolení, kdy voda vnikla do areálu a zaplavila
nádvoří a přízemí výrobních budov. Údaje uvedené v dokumentaci a posudku
považujeme za bagatelizaci možného problému v důsledku nedostatečné znalosti
minulosti areálu.
2. Doprava. Dokumentace neuvádí zdroj informace, podle níž projíždí obcí „320 aut za
den“. Tento číselný údaj rovněž dále nerozlišuje běžnou osobní resp. autobusovou
dopravu a dopravu nákladní, která je v současnosti zcela minimální, nevýznamná.
Těžkotonážní vozidla kamionového typu obcí neprojíždějí vůbec a je předpoklad, že
dlouhodobé zatížení takovýmito vozidly časem povede k významnému poškození
vozovky popř. mostku a rybniční hráze a litinového vodovodního řádu obce.
V případě nevybudování ČOV by dopravní zatížení vzrostlo ještě o vozidla řešící
odvoz odpadních vod na externí ČOV.
3. Zcela mylné je tvrzení, že již „stávající hluková situace v lokalitě vyžaduje
odpovídající hluková opatření“ (Tomášek, str. 19). Dopravní ruch z více než kilometr
vzdálené silnice I/23 není v současné době pro obec významnou akustickou zátěží.
Hluk měřený v areálu v oblasti stavidel byl zjišťován za plného otevření stavidla
a nelze jej tedy považovat za hluk obvyklý, neboť stavidlo bývá naplno otevřeno jen
zcela výjimečně.
4. Záměr nebude znamenat zásadní přínos pro obec a významné snížení nezaměstnanosti
v obci a jejím okolí.
5. Studie nebere v potaz riziko spojené s uskladněným, přečerpáváním metylesteru
z hlediska vysoce výbušné látky. Nikde není řečeno, jakým způsobem bude řešen
případný požár, výbuch, únik této látky a jaké jsou požadavky z hlediska časového
dojezdu HZK z okolí obce, protože v obci Horní Meziříčko je sice sbor dobrovolných
hasičů, ale ten není technicky ani profesně vybaven na úrovni profesionálních hasičů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
ad 1) Ze situace níže je patrné, že areál závodu leží, s výjimkou jižního okraje objektů,
mimo povodňovou aktivní zónu Hamerského potoka. Zpracovatel posudku
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doporučuje následující zmírňující opatření, které je zahrnuto do návrhu
stanoviska:
• Vzhledem k tomu, že část areálu leží pravděpodobně v povodňové aktivní zóně, budou
v rámci další projektové přípravy záměru navržena a po odsouhlasení realizována příslušná
protipovodňová opatření.

ad 2) Je skutečností, že údaje o dopravě v obci jsou nadhodnocené. Bylo provedeno
sčítání na vjezdu do obce dne 8. 4. 2008 s tímto výsledkem: 82 osobních
automobilů, 13 motocyklů, 18,2 TNV ( 2 nákladní automobily do 6 t, 1 nákladní
automobil nad 6 tun, 6 traktorů a 11 autobusů).
Jednorázové sčítání může být zatíženo chybou ± 25%, přesto však dokládá, že
frekvence dopravy v obci je významně nižší než uvádí dokumentace. To však ve
svém důsledku znamená, že výsledná hluková zátěž bude rovněž nižší než uvádí
dokumentace. Z hlediska předmětného užívání komunikace procházející
Horním Meziříčkem lze konstatovat: Jedná se o veřejnou komunikaci III. třídy
(III/40917). Není možno omezit užívání komunikace dopravními prostředky,
pokud se nejedná o takové prostředky, jejichž užitná hmotnost přesahuje
nosnost objektů na komunikaci (např. mosty).
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o průjezd prakticky celou obcí
a pod komunikací jsou některé technické sítě, doporučuje zpracovatel posudku
následující zmírňující opatření, která jsou zahrnuta do návrhu stanoviska:
•

Omezit užitnou hmotnost autocisteren na 20 t.

•

Uzavřít smlouvu se Správou a údržbou silnic Jindřichův Hradec na finančním
podílu na údržbu silnice III. třídy v úseku od silnice I/23 po závod.
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• Uzavřít smlouvu s obcí na úpravě škod na technické infrastruktuře způsobené
provozovatelem.

ad 3) Jedná se o konstatování převzaté z dokumentace a jejích příloh (akustická
studie, studie zdravotních rizik). Je logické, že akustický význam silnice I/23
v daném území je okrajový. Je rovněž sporné, zda je možno hluk způsobený
vodou ze stavidla náhonu považovat za zdroj hluku z průmyslu.
Pokud modelově uvažujeme u výpočtového bodu č. 1 v současnosti stejnou
akustickou zátěž jako u bodu č. 2, tj. 43,6 dB (den) a vliv provozu záměru ve
výši akustického tlaku 44,7 dB (podle akustické studie), pak výsledná zátěž
výpočtového bodu č. 1 činí 47,2 dB, což je ještě dostatečně pod platným
hygienickým limitem. (jedná se o pominutí akustické zátěže způsobené
stavidlem).
ad 4) Záměr představuje vytvoření pracovních míst pro 16 zaměstnanců, z nichž jistě
některá bude možno pokrýt z místních zdrojů.
ad 5) Řešení havarijních situací budou popsána v Plánu opatření pro případ havárie
a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona
č. 254/2001., o vodách. Tento havarijní plán bude schválen Krajským úřadem
Jihočeského kraje v rámci IPPC a dále v provozním řádu dle zákona
č. 86/2002 Sb., v platném znění. Záměr nepodléhá zákonu č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií.
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Horní Meziříčko - sčítání dopravy (9. 4. 2008)
NA do 6 t
Sledovaný
komunikace

úsek

NA nad 6 t

Osobní

motocykly

traktory

Návěsy/autobusy

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

5.30 – 6.30

-

-

-

-

7

2

-

-

-

-

3

-

6.30 – 7.30

-

-

-

-

9

1

-

-

-

-

-

-

7.30 – 8.30

-

-

-

-

4

2

-

2

1

1

1

-

8.30 – 9.30

1

1

-

-

8

1

-

1

-

2

-

-

9.30 – 10.30

-

-

-

-

7

-

-

1

-

-

1

-

10.30- 11.30

-

-

-

-

5

1

-

2

-

-

-

-

11.30 – 12.30

-

-

-

-

4

-

1

1

1

1

1

-

12.30 – 13.30

-

-

-

-

8

-

-

3

-

-

-

-

13.30 – 14.30

-

-

-

-

9

1

-

1

-

-

1

-

14.30 – 15.30

-

-

1

-

8

1

-

1

-

-

3

-

15.30 – 16.00

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

73

9

1
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2

4
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-
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A
B
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2

O
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9
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1

N
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1
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M
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12
1

13

Σ
115
26
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T
6
4
2
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Označení dílčích úseků komunikací

Reálná frekvence dopravy za celý den může být o 20 - 25 % vyšší než výsledek
sčítání. V úseku A tedy - 144 pohybů vozidel za den, v úseku B - 32 pohybů a v úseku C 111
pohybů za den. Jedná se o jednorázové sčítání, které může být zatíženo určitou chybou. Přesto
je možno konstatovat, že v každém případě je frekvence dopravy v Horním Meziříčku
výrazně nižší než udává dokumentace.

5. Petice obyvatel obce Horní Meziříčko
Se záměrem nesouhlasíme. Tento druh výroby se normálně nezřizuje přímo v bytové
zástavbě. Obavy vysokého zatížení místní komunikace, otřesy, vibrace, hluk, prašnost, zápach
a ohrožení vodovodního řádu jsou velmi vysoké. Studie využití obnovitelných zdrojů
v průmyslovém areálu, která byla předložena obecnímu úřadu a vystoupení Mgr. Fialy na
veřejné schůzi občanů Horního Meziříčka, nás nepřesvědčila o výhodách pro obec, pro zdraví
obyvatel a pro životní prostředí obce a Hamerského údolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku respektuje názor občanů obce Horní Meziříčko. Jedná se o
záměr využívající stávající průmyslový areál v obci, který je již delší dobu mimo provoz.
Jedná se zcela zřejmě o záměr významně odlišný od původního určení. Vlastní technologie dle
záměru nepředstavuje významný problém. Je nutno však uvést, že z hlediska vyvolané dopravy
představuje záměr významné zatížení obce, podstatně vyšší než jaké bylo spojené v provozem
bývalého Partexu. Při průjezdu obcí se jedná o veřejnou komunikaci III. třídy, které nemá
vyhlášená žádná omezení, co se týče jejího využívání. V tomto případě nelze bránit v užívání
veřejné komunikace i nákladními auty o větší nosnosti. Při vědomí současné a budoucí zátěže
komunikace (v případě realizace záměru) navrhl zpracovatel posudku zmírňující opatření,
která jsou uvedena v návrhu stanoviska.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění nerozhoduje o tom, zda záměr bude realizován nebo nikoliv. Toto přísluší stavebnímu
úřadu, který výsledek posuzování vlivů na životní prostředí zohlední jako jeden z podkladů
pro své rozhodnutí.
Předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je zda záměr
odpovídá platným legislativním předpisům a zda svými účinky neovlivňuje okolí nad
přijatelnou míru.
Umístění záměru je plánováno do stávajícího průmyslového areálu, i když poblíž
bytové zástavby. Ze závěrů hodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že za předpokladu
respektování opatření navržených v posudku budou vlivy posuzovaného záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví přijatelné a akceptovatelné.
6. Obecní úřad Horní Meziříčko
(dopis ze dne 10. 4. 2008)
Podstata vyjádření:
Obsahem dopisu OÚ Horní Meziříčko je vyjádření Ing. Nováka k využití příjezdové
komunikace k areálu bývalé textilní továrny.
Z vyjádření Ing. Nováka vyplývá, že dopravu do areálu lze řešit pouze napojením areálu
samostatnou příjezdovou komunikací mimo obec Horní Meziříčko nebo ze silnice č. I/23
s požadavkem na rekonstrukci komunikace v obci s tím, že minimální prostor pro
rekonstrukci komunikace je 10 m, lépe 11 m šíře silnice + chodník + svodidla, což je nereálné
z důvodu umístění obytných domů v okolí silnice. Zbylé příjezdové trasy jsou nevhodné
z důvodu nevhodných průjezdových profilů, nedostatečné zatížitelnosti mostu a omezení
tonáže na části komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku problematiku konzultoval s Krajským úřadem Jihočeského kraje,
odborem dopravy, a Krajskou správou a údržbou silnic, České Budějovice, včetně pracoviště
Jindřichův Hradec.
Z hlediska předmětného užívání komunikace procházející Horním Meziříčkem lze
konstatovat: Jedná se o veřejnou komunikaci III. třídy. Není možno ze zákona omezit užívání
komunikace dopravními prostředky, pokud se nejedná o takové prostředky, jejichž užitná
hmotnost přesahuje nosnost objektů na komunikaci (např. mosty).
Na druhou stranu je nutno konstatovat, že průjezd dopravních prostředků obcí je
skutečně problematický. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o průjezd prakticky
celou obcí a pod komunikací jsou některé technické sítě, doporučuje zpracovatel posudku
následující zmírňující opatření, která jsou zahrnuta do návrhu stanoviska:
•

Omezit užitnou hmotnost autocisteren na 20 t.

•

Uzavřít smlouvu se Správou a údržbou silnic Jindřichův Hradec na finančním podílu na údržbu
silnice III. třídy v úseku od silnice I/23 po závod.

•

Uzavřít smlouvu s obcí na úpravě škod na technické infrastruktuře způsobené provozovatelem.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní
Meziříčko“ představuje výstavbu zařízení k výrobě metylesteru s celkovou kapacitou výroby
20 tis. tun metylesteru za rok, které se navrhuje umístit do stávajícího průmyslového areálu
bývalé textilní továrny Partex. Záměr předpokládá spalování glycerinového produktu
s následnou výrobou elektrické energie.
K posouzení byla předložena dokumentace „Využití obnovitelných zdrojů
v průmyslovém areálu Horní Meziříčko“ zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění RNDr. Petrem Petákem, CSc.
Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to
v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována podle požadavků cit.
zákona, a to na odpovídající vypovídací i odborné úrovni.
K dokumentaci byla obdržena vyjádření dotčených územních samosprávních celků
a dotčených správních úřadů. K dokumentaci nebyla obdržena žádná vyjádření veřejnosti ani
občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností podle § 23 odst. 9 zákona.
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí
a veřejného zdraví, které vyplynuly z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
Záměr prakticky neovlivní živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové
prostředí, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky , ovlivní sice
vodu, ovzduší a akustickou situaci, avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě na
navržená opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným způsobem, který se promítá i
do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.
Jedná se o záměr využívající stávající průmyslový areál v obci, který je již delší dobu
mimo provoz. Jedná se zcela zřejmě o záměr významně odlišný od původního určení. Vlastní
technologie dle záměru nepředstavuje významný problém. Je nutno však uvést, že z hlediska
vyvolané dopravy představuje záměr významnou změnu v zatížení obce, podstatně vyšší než
jaká byla spojená v provozem bývalého Partexu. Při průjezdu obcí se jedná o veřejnou
komunikaci III. třídy, která nemá vyhlášená žádná omezení, co se týče jejího využívání.
V tomto případě nelze bránit v užívání veřejné komunikace i nákladními auty o větší nosnosti.
Při vědomí současné a budoucí zátěže komunikace (v případě realizace záměru) navrhl
zpracovatel posudku zmírňující opatření, která jsou uvedena v návrhu stanoviska. I při
navrhované frekvenci dopravy nejsou překračovány platné hygienické limity (akustická
zátěž).
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny
přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdrženým vyjádřením
a při respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného úřadu - Ministerstvo
životního prostředí, lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný.
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Proto doporučuji Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění k záměru „Využití obnovitelných zdrojů
v průmyslovém areálu Horní Meziříčko“ ve variantě navržené zpracovatelem dokumentace,
a to za podmínek specifikovaných v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
___________________________________________________________________
V Praze dne
2008
č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(návrh)
podle § 10 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

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu
Horní Meziříčko

Kapacita záměru:

Zařízení k výrobě metylesteru z rostlinných olejů
esterifikací methanolem s kapacitou výroby 20 tis. tun
metylesteru/rok.

Umístění záměru:

Kraj: Jihočeský
Obec: Horní Meziříčko
Katastrální území: Horní Meziříčko

Obchodní firma oznamovatele:

STYX JH s.r.o.

IČ oznamovatele:

251 97 509

Sídlo oznamovatele:

Na holém vrchu 1930/14, 143 00 Praha 4 Modřany
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II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

RNDr. Petr Peták, CSc.,

Datum předložení dokumentace:

22. 10. 2007

Zpracovatel posudku:

Ing. Josef Tomášek, CSc.
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93
s prodloužením autorizace č. j. 45139/ENV/06

Datum předložení posudku:
Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dne 22. 10. 2007 obdrželo Ministerstvo životního prostředí dokumentaci podle
zákona č. 100/2001 Sb., zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem
autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Petrem Petákem, CSc.,

•

dopisem ze dne 20. 11. 2007 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy II oznámení dotčeným územním samosprávným celkům
a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření,

•

dopisem ze dne 20. 12. 2007 byl příslušným úřadem pověřen zpracovatel
posudku, Ing. Josef Tomášek, CSc., který je držitelem autorizace ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb; zároveň byla zpracovateli posudku předána všechna
obdržená vyjádření k dokumentaci,

•

dne … obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek,

•

dopisem ze dne … rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním
samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření,

•

s ohledem na obdržená vyjádření k posudku příslušný úřad odložil veřejné
projednání do předložení nového posudku,

•

nový posudek obdržel příslušný úřad dne …,

•

dopisem ze dne … rozeslal příslušný úřad nový posudek dotčeným územním
samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření,

•

dne … se proběhlo veřejné projednání záměru.

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními 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
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zákon) a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní Meziříčko“
na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Na veřejném projednání …
Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného
projednání č. j. ……. ze dne …..
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
Obecní úřad Horní Meziříčko
(vyjádření k posudku ze dne 27. 3. 2008 a ze dne 10. 4. 2008)
Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí
(vyjádření k dokumentaci č.j. OŽP/35803-07/1161-2007/HORJ ze dne 20. 11. 2007,
vyjádření k posudku č.j. OŽP/10888-08/330-2008/HORJ ze dne 1. 4. 2008)
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
(vyjádření k dokumentaci č.j. 7756/07/HOK.JH ze dne 12. 12. 2007)
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
(vyjádření k dokumentaci č.j. 3928/820/07/IB ze dne 13. 12. 2007)
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
(vyjádření k dokumentaci č.j. 4651/740/07; 85702/ENV/07 ze dne 3. 12. 2007,
vyjádření k posudku č.j. 16975/ENV/08; 884/740/08 ze dne 6. 3. 2008)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
(vyjádření k dokumentaci č.j. ČIŽP/42/S1/0730861.002/07/CPF ze dne 7. 12. 2007,
vyjádření k posudku č.j. ČIŽP/42/S1/0804636.002/08/CPF ze dne 17. 3. 2008)
Veřejnost
(Petice obyvatel obce Horní Meziříčko)

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní
Meziříčko“ představuje výstavbu zařízení k výrobě metylesteru s celkovou kapacitou výroby
20 tis. tun metylesteru za rok, které se navrhuje umístit do stávajícího průmyslového areálu
bývalé textilní továrny. Záměr předpokládá spalování odpadní glycerinové fáze s následnou
výrobou elektrické energie.
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí
a veřejného zdraví, které vyplynuly z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.,
budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
Záměr prakticky neovlivní živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové
prostředí, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky a akustickou
situaci, ovlivní sice vodu a ovzduší, avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě
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na navržená opatření k ochraně životního prostředí nevýznamným způsobem, který se promítá
i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny
přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Vlastní technické řešení výroby metylesteru je pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, avšak v rámci další
přípravy záměru musí být pro následná správní řízení k povolení záměru dořešen způsob
čištění odpadních vod.
Detailnější technické řešení výroby metylesteru se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro
následná správní řízení k povolení předmětného záměru.
Technické řešení výroby metylesteru odpovídá při respektování navržených opatření
požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp.
podmínky pro další přípravu záměru, zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z procesu posuzování
vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy a realizace záměru včetně
následné sanace.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření související s ochranou ovzduší
a ochranou vod.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl předložen v jedné variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci záměru, resp. zachování současného stavu využití zájmového území.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém
areálu Horní Meziříčko“ na životní prostředí, která byla předmětem řešení posudku o vlivech
uvedeného záměru na životní prostředí a vyjádření k tomuto posudku jsou vypořádána ve
stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, resp.
v rámci podmínek tohoto stanoviska.
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Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace a posudku k předmětnému záměru, veřejného projednání
podle § 9 odst. 9 zákona a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního
prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru
Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní Meziříčko
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí
nebo opatření nutných k provedení záměru v navazujících správních nebo jiných řízeních,
pokud nebudou do té doby splněny.

Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Fáze přípravy:
•

Předložit Krajskému úřadu - Jihočeský kraj žádost o vydání integrovaného povolení.

Nakládání s odpady
•

Podrobněji specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek
závadných vodám (včetně průběžně shromažďovaných množství) vznikajících během provozu;
nakládání s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu jakosti povrchových
a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění,

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
•

vypracovat požární řád,

•

v dalších fázích projektové dokumentace respektovat následující protihluková opatření:
•

Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku spojené
s provozem záměru tak, aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty uvedené
v tabulkách vstupních údajů a nedošlo tak k překračování hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

•

Dodržení hlukových parametrů je možné zajistit použitím zařízení s nízkou hlučností
popř. využití technických opatření ke snížení hluku zdroje – např. užití tlumičů hluku na
vzduchotechnických zařízeních nejlépe hned za/před ventilátorem nebo důsledný návrh
rozvodů vzduchotechniky s dodržováním rychlostí proudění vzduchu a zamezením
ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá kolena apod.) nebo zakrytování samostatných
zdrojů s vysokou akustickou emisí. Je nutné se zaměřit převážně na sání a výtlaky VZT
jednotek pro nucené větrání výrobních objektů, chladící jednotky, chladící věž, zdroje
hluku související s provozem kompresoru, výfuk vývěvy v rámci procesu destilace
metylalkoholu a čerpadla u venkovních nádrží.
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•

Směrování zdrojů hluku situovaných na střechách objektů (směr vyzařování hluku)
od nejbližších hlukově chráněných objektů tj. jihozápadním, jižním až jihovýchodním
směrem.

• vypracovat Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst.
2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a to s náležitostmi dle § 5 Vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
(bude schváleno v rámci IPPC).
•

•
•

V rámci další přípravy záměru navrhnout v areálu závodu čistírnu odpadních vod z provozovny.
Respektována budou následující opatření:
•

Po dohodě s Obcí Horní Meziříčko v projektu uvažovat s čištěním splaškových odpadních
vod obce.

•

Požádat Krajský úřad Jihočeského kraje o vyjádření, zda předmětná stavba podléhá
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

•

Zemní koryto recipientu, do kterého bude zaústěna budova ČOV nebude upraveno
(vydláždění žlabovkami, směrové úpravy atd.) Je možná pouze pravidelná údržba (při
zneprůtočnění koryta vegetací, padlými stromy atp.).

•

Po ročním provozu provést kontrolní odběr v recipientu na kvalitu zoobentosu
a stanovení saprobního indexu bentosu ve sledovaném profilu. Naměřená hodnota
saprobního indexu by neměla překročit hodnotu 1,75 x současný stav. Srovnat
s naměřenými a zjištěnými hodnotami. Informaci o výsledku předat příslušnému orgánu
ochrany přírody.

•

Při zásazích do vodního toku Hamerský potok se chovat jako při zásahu do biotopu
zvláště chráněných organizmů, tj. opatřit příslušné výjimky jako při zásahu do biotopu
zvláště chráněných organizmů, tj. opatřit příslušné výjimky pro odpovídající činnost
u místně příslušných orgánů ochrany přírody.

•

V projektové přípravě respektovat dosavadní připomínky.

•

Realizace ČOV musí být schválená příslušným vodoprávním úřadem.

•

V trvalém provozu nelze technologii provozovat bez funkční ČOV.

V rámci další přípravy záměru respektovat, že srážkové vody odváděné z ploch, které mohou být
potenciálně znečištěny úkapy ropných látek z dopravních prostředků, byly řešeny přes vhodný
odlučovač ropných látek.
Vzhledem k tomu, že část areálu leží pravděpodobně v povodňové aktivní zóně, zpřesnit tuto
situaci ve spolupráci s autorem zátopového území, případně navrhnout a po odsouhlasení
realizovat příslušná protipovodňová opatření.

Ochrana ovzduší
•
•

Zpracovat provozní řád podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
Respektovat technické podmínky provozu v souladu s přílohou 1 odst. 4.7 nařízení vlády
č. 615/2006 Sb.

Ochrana hmotného majetku
•

Uzavřít smlouvu se Správou a údržbou silnic Jindřichův Hradec na finančním podílu na údržbu
silnice III. třídy v úseku od silnice I/23 po závod.

•

Uzavřít smlouvu s obcí na úpravě škod na technické infrastruktuře způsobené provozovatelem.

•

Omezit užitnou hmotnost autocisteren na 20 t.
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II. Fáze realizace:
Následující podmínky by měl oznamovatel uplatnit u dodavatele stavby (zahrnutí
podmínek do plánu organizace výstavby (POV):
Nakládání s odpady
•

Respektovat požadavky vyplývající z platné legislativy.

•

Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
•

•
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém
stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek,
V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného provozního řádu a havarijního
plánu.
Realizovat případná protipovodňová opatření.

Ochrana obyvatel
•

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 00 do max. 21 00 hod.

Ochrana kulturních památek, objektů
•

Při provádění zemních prací je nutno se řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění (§ 23 odst. 2). Jedná se o povinnost ohlásit případný archeologický nález.

III. Fáze zkušebního provozu
Nakládání s odpady
•

Smluvně zajistit odstranění odpadů vznikajících při provozu pouze se subjekty oprávněnými
k této činnosti.

•

Ke kolaudačnímu řízení předložit doklady o těsnosti technologických zařízení včetně rozvodů
a záchytných jímek.

•

Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění, a dále smlouvy zabezpečující využití, resp. odstranění,
odpadů při provozu.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií

•
•
•

Z pohledu přepravy je třeba zabezpečit, aby chemikálie, které jsou nebezpečným zbožím
ve smyslu dohody o ADR, byly dopravovány ve smyslu tohoto právního předpisu (i ze strany
dodavatelů),
Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními
prostředky.
Veškeré odpadní vody z areálu budou čištěny na nově vybudované areálové čistírně odpadních
vod.

Ochrana ovzduší
• Provést autorizované kontrolní měření emisí látek znečišťujících ovzduší z rozsahu daném
integrovaným povolením

•

V případě, že se v průběhu zkušebního provozu přes provedená opatření projeví významná
pachová zátěž v okolí provozovny, bude po dohodě s příslušným orgánem ochrany ovzduší
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provedeno měření pachových látek. Pokud toto měření prokáže obtěžující vliv na obyvatelstvo,
budou přijata a realizována nápravná opatření před uvedením zařízení do trvalého provozu.

Ochrana pracovníků a obyvatel
•

Provést měření hluku a škodlivin na pracovištích akreditovanou laboratoří; nutnost a rozsah
měření konzultovat s Krajskou hygienickou stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích.

•

Provést měření hluku z provozu záměru vzhledem k chráněnému venkovnímu prostoru staveb
a chráněnému venkovnímu prostoru a prokázání souladu s příslušnými hygienickými limity
stanovenými v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.; nutnost a rozsah měření konzultovat s Krajskou
hygienickou stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

Ochrana hmotného majetku
• Omezit užitnou hmotnost autocisteren na 20 t.

IV. Fáze trvalého provozu
•

Vést provozní evidenci látek pro účely ohlašování do registru znečišťování podle vyhlášky
č. 572/2004 Sb., pro ohlašování do integrovaného registru znečištění.

Ochrana prostředí, vod a půd, prevence havárií
• V případě havarijní situace postupovat dle schváleného provozního řádu a havarijního plánu.
•

Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné
látky včetně záchytných jímek, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo
zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo
srážkovými vodami.

•

Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu
závadných látek ověřovat s četností stanovenou zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění, tj. 1x
za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek
do podzemních vod a kontrolovány nejméně 1 x 6 měsíců.

•

V případě ohrožení vod při úniku závadných látek postupovat podle schváleného Plánu opatření
pro případ havárie (§ 39 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.).

Ochrana pracovníků a obyvatel
•

Dopravu souvisejí s provozem dle záměru a plnění zásobníků (sil), resp. přečerpávání
z autocisteren realizovat pouze v pracovních dnech, a to v denní dobu.

V. Fáze ukončení:
•

Před zahájením demontáže zařízení předložit projekt demontáže provozu, likvidace zařízení
a případné asanace podloží schvalujícímu úřadu.

- kompenzační opatření
Kompenzační opatření se nenavrhují.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů a nenahrazuje vyjádření dotčených správních
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
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Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může
být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a § 10
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky,
zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku
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Datum zpracování posudku: 15.5. 2008
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely
na zpracování posudku:
Zpracovatel posudku:
Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j.:
69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 let pod č.j.:
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ:
46349316
DIČ: CZ46349316
tel.: 318 591 770-71
603 525 045
fax: 318 591 772
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovala:
Ing. Jitka Krejčová, Středisko odpadů Mníšek s.r.o.
Podpis zpracovatele posudku:
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Přílohy
Seznam příloh:
Příloha č. 1

Vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků
k dokumentaci

Příloha č. 2

Pověření MŽP ke zpracování posudku

Příloha č. 3

Vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávných celků
a veřejnosti k posudku ze dne 19. 2. 2008

Příloha č. 4

Oznámení o odložení veřejného projednání

Příloha č. 5

Fotodokumentace

Příloha č.6

Podklady využité pro zpracování posudku

Příloha 1

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených
správních úřadů k dokumentaci

Příloha 1 -

Vyjádření dotčených územních samosprávných
a dotčených správních úřadů k dokumentaci

celků

Obdržená vyjádření dotčených územních samosprávných celků

1.

Obec Horní Meziříčko

ze dne

č.j.

neuvedeno

neuvedeno

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů
ze dne
2.
3.

4.
5.
6.

Městský úřad Dačice, odbor životního
prostředí
Krajská
hygienická
stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích
Ministerstvo životního prostředí, odbor
ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí, odbor
ochrany vod
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát České Budějovice

č.j.

20. 11. 2007 OŽP/35803-07/1161-2007/HORJ
12. 12. 2007 7756/07/HOK.JH

13. 12. 2007 3928/820/07/IB
3. 12. 2007
7. 12. 2007

4651/740/07; 85702/ENV/07
ČIŽP/42/S1/0730861.002/07/CPF

v

Příloha 2

Pověření MŽP ke zpracování posudku

Příloha 3

Vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávných celků
a veřejnosti k posudku

Příloha 4

Oznámení o odložení veřejného projednání

Příloha 5

Fotodokumentace

Příloha 5: Fotodokumentace

Velkomeziříčský rybník

Objekty bývalého textilního závodu Partex

Zděná hala pro umístění technologie

Budoucí sklad surovin a výrobků včetně
stáčení

Objekt jídelny a ubytovny

Celkový pohled na areál

Pohled na nejbližší obytnou zástavbu z objektu
pro technologii

Hamerský potok při jižní hranici areálu

Příloha 6

Podklady využité pro zpracování posudku

Příloha 6: Podklady využité pro zpracování posudku
Dokumentace záměru „Využití obnovitelných zdrojů v průmyslovém areálu Horní
Meziříčko“, RNDr. Peták, CSc., září 2007,
vyjádření obdržená k dokumentaci a posudku
v průmyslovém areálu Horní Meziříčko“,
vyžádané informace od oznamovatele,
fyzická prohlídka lokality záměru,
databáze Střediska odpadů Mníšek s.r.o.,
související právní předpisy a literatura,
obecně dostupné informace.

záměru „Využití obnovitelných zdrojů

