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Seznam nejčastějších používaných zkratek:
BaP, případně B(a)P - benzo(a)pyren
BZN - benzen
CO – oxid uhelnatý
CZT - centrální zdroj tepla
ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
ČOV - čistírna odpadních vod
DA - dieselagregát
DSP - dokumentace pro stavební povolení
DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA - Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na životní prostředí
HPP - hrubé podlažní plochy
HRA - Health Risk Assessment (Hodnocení zdravotních rizik)
Kd - koeficient dopravní obsluhy území
KN - katastr nemovitostí
KPP - koeficient podlažních ploch
Ku - koeficient vlivu území
k.ú. - katastrální území
KZ - koeficient zeleně
KZP - koeficient zastavěných ploch
LAeq - ekvivalentní hladina akustického tlaku (v dB)
Lw - akustický výkon zdroje hluku (v dB)
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MÚK - mimoúrovńová křižovatka
MZD - Ministerstvo zdravotnictví
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NA - nákladní automobily
NEL - nepolární extrahovatelné látky
NN - nízké napětí
NO - nebezpečné odpady
NO2 – oxid dusičitý
NP - nadzemní podlaží
NRL - Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
NV - nařízení vlády
O - odpady kategorie ostatní
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OA - osobní automobily
OPS - objektová předávací stanice
ORL – odlučovač ropných látek
PM10 - suspendované částice frakce pod 10 mikrometrů
PM2,5 - suspendované částice frakce pod 2,5 mikrometrů
PP - podzemní podlaží (suterén)
PS - parkovací stání
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa
RAS – rozpuštěné anorganické soli
SHZ – stará hluková zátěž
SOKP – silniční okruh kolem Prahy
SP – stavební povolení
SSZ – světelně signalizační zařízení
STL - středotlaký
TOC - celkový organický uhlík (Total Organic Carbon)
ÚP - územní plán
ÚPn SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚR - územní rozhodnutí
ÚSES - územní systém ekologické stability
VOC - těkavé organické látky (Volatile organic compounds)
VZT - vzduchotechnika
ZOV - Zásady organizace výstavby (někdy též POV – Plán organizace výstavby)
ZPF - zemědělský půdní fond
ZZŘ - závěry zjišťovacího řízení
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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Drobné stavební
úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o.,
Most“ bylo vypracováno podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
163/2006 Sb., 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č.124/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.227/2009
Sb., č.436/2009 Sb., č.38/2012 Sb., č.85/2012 Sb., č.167/2012 Sb., č.350/2012 Sb., č.39/2015
Sb., č. 256/2016 Sb., č. 298/2016 Sb. č.225/2017 Sb. a č.326/2017 Sb. ).
Předmětem tohoto oznámení je instalace technologického zařízení, které bude sloužit
ke zpracování odpadních vod uvedeného složení a odpadních vod, které mají producenti
označeny kódem odpadů.
Celá technologie bude umístěna ve stávající hale v průmyslové zóně Velebudice ve
městě Most. Úpravy vnitřních prostor se omezují na ekologické zajištění provozu. Provozovatel
kanalizační sítě souhlasí s uvedeným záměrem a vypouštění odpadních vod dle přiložené
projektové dokumentace.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního
prostředí (MŽP).
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona
č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Pro informaci a lepší orientaci zde uvádíme stručný obsah jednotlivých hlavních kapitol
dokumentace.
V části A. jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
V části B. jsou shrnuty „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a jejím umístění,
navrhovaných stavebních objektech, příjezdových komunikacích, inženýrských sítích a jsou
podrobně zdokumentovány všechny známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C. „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je popsána
kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, krajiny a ekosystémů.
V části D. „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí“ jsou
zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel a další faktory,
které může stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované zástavby a
situace širších vztahů.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL a INVESTOR (STAVEBNÍK)
Jméno, příjmení a telefon oprávněného oznamovatele a investora:
A.1.

Obchodní firma/Jméno:
GUTRA s.r.o.

A.2.

IČ: 272 83 739

A.3.

Sídlo/Adresa:

DIČ: CZ27283739

Kostelní 1079, Starý Most, 434 01 Most
A.4.

Jméno, přijmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Statutární zástupce:
Ing. Radek Gutwald, jednatel
Adresa: Zdeňka Fibicha 2691/52, 434 01 Most
Telefon: + 420 777 296 236
e-mail: info@gutra.cz

Údaje o zpracovateli projektantové dokumentace
Techneco Praha, s.r.o
IČ:

241 41 691

DIČ:

CZ24141691

sídlo: Meinlinova 395/11, 190 16 Praha 9
Hlavní inženýr projektu:
Ing. Tomáš Fuka, CSc.
tel.: +420 604 655 787
e-mail: techneco@seznam.cz
Ing. Miroslav Kessler
tel.: +420 603 848 501
e-mail: kesslerm@seznam.cz

LI-VI Praha spol. s r.o.

8

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY č. 1
K ZÁKONU Č.100/2001Sb.

„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
Zařazení záměru podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Záměr je zařazen do bodu č. 53 přílohy č.1 k citovanému zákonu:

Bod
č.

Kategorie I
(podléhá
posouzení vždy)

Záměr

Příslušný úřad

53

MŽP

Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných
odpadů
spalováním,
fyzikálně-chemickou
úpravou
nebo
skládkováním.

KÚ

Kategorie II
(zjišťovací řízení)

MŽP

KÚ

X

Záměr je do tohoto bodu zařazen bez ohledu na vlastní kapacitu ČOV.
Příslušným úřadem z hlediska procesu EIA je Ministerstvo životního prostředí,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.
Oznamovatel požádal o sdělení k zařazení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
nejprve Krajský úřad Ústeckého kraje a následně Ministerstvo životního prostředí.
V žádosti byl vznesen dotaz, zda je možno záměr zařadit do bodu č. 64 - Ostatní
čistírny odpadních vod, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody, u nichž lze mít důvodně za
to, že s ohledem na charakter výroby, při které odpadní vody vznikají, mohou obsahovat
alespoň 1 zvlášť nebezpečnou látku nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou látku s objemem
vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu (a) a ostatní čistírny odpadních vod
s objemem vypouštěných odpadních. Limity u tohoto bodu jsou stanoveny a) 20 tis. m3/rok, b)
600 tis. m3/rok.
Krajský úřad i MŽP však toto zařazení odmítlo s následujícím zdůvodněním (obě
vyjádření, KÚÚK i Mˇ6P jsou v příloze tohoto oznámení).
Zde citujeme z vyjádření MŽP ze dne 23.4.2019, Č. j.: MZP/2019/710/1001:
Dopisem doručeným na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) dne 14. 3. 2019 jste se na nás
obrátil s žádostí o vyjádření k zařazení záměru do příslušného bodu a kategorie přílohy č. 1 k
zákonu. K záměru se již vyjádřil Krajský úřad Ústeckého kraje, a to dopisem č.j.
KUUK/33959/2019/ZPZ ze dne 11. 3. 2018, ve kterém uvedl, že záměr naplňuje dikci bodu 53
LI-VI Praha spol. s r.o.
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(Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním,
fyzikálněchemickou úpravou nebo skládkováním) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Krajský
úřad Ústeckého kraje dále zařadil záměr jako podlimitní k bodu 55 (Zařízení k odstraňování
nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (250 t/rok)) a k bodu
64 (Ostatní čistírny odpadních vod, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody, u nichž lze mít
důvodně to, že s ohledem na charakter výroby, při které odpadní vody vznikají, mohou
obsahovat alespoň 1 zvlášť nebezpečnou látku nebo alespoň 1 prioritní nebezpečnou látku, s
objemem vypouštěných odpadních vod od stanoveného limitu (20 tis. m3/rok) a ostatní čistírny
odpadních vod od stanoveného limitu (600 tis. m3/rok)). Jedná se o žádost o vyjádření ve
smyslu § 23 odst. 4 zákona, kdy vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele
záměru o zařazení záměru dle zákona neodstranilo.
Z předložených podkladů je zřejmé, že předmětem záměru je instalace a provoz
technologie pro zpracování (čištění) průmyslových odpadních vod a tekutých odpadů
(kategorie nebezpečný). Celá technologie bude umístěna ve stávající hale investora v
průmyslové zóně Velebudic (Statutární město Most, k.ú. Velebudice, p.č. 201/4, 106, 201/5).
Technologie bude sestávat ze sběrných nádrží a čistírenského zařízení zaolejovaných
odpadních vod (dva deemulgační reaktory) a alkalicko-kyselých odpadních vod (reaktor pro
oddělení kalu a čirého odpadu). Pro zpracování koncentrovaných odpadů (především odpady
s vyšším obsahem rozpuštěných anorganických solí) bude instalována jako dočišťující člen
odparka o výkonu 7,2 m3 destilátu za den. Denní kapacita zařízení je 35 m3, tj. 8 750 m3/rok
zaolejovaných vod a 5 až 10 m3, tj. 2 500 m3/rok alkalicko-kyselých odpadních vod. Jedná se o
zařízení a procesy typické pro zpracování odpadních vod koagulačním postupem a
deemulgačním postupem za použití UDR reaktorů.
Z hlediska zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu MŽP konstatuje, že proces
deemulgace a neutralizace kapalných odpadů je kategorizován jako odstraňování odpadů
způsobem podle kódu D9 (Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná,
jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze
způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace))
přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
V souladu s metodickým pokynem MŽP č.j. MZP/2018/710/3250 ze dne 1. 10. 2018
naplňují dikci bodu 53 přílohy č. 1 k zákonu mimo jiné právě zařízení k odstraňování
nebezpečných odpadů způsobem podle kódu D9 přílohy č. 4 k zákonu o odpadech.
MŽP se proto s vyjádřením Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.
KUUK/33959/2019/ZPZ ze dne 11. 3. 2018 z hlediska působnosti zákona ztotožňuje, přičemž
rozhodující je zařazení právě do bodu 53 (kategorie I) přílohy č. 1 k zákonu (doplňkové
zařazení do bodů 55 a 64 kategorie II již není podstatné).
Na základě prostudování podkladových materiálů a výše uvedeného Vám sdělujeme,
že záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění odpadních vod“
naplňuje dikci bodu 53 (Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů
spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním) kategorie I přílohy č. 1 k
zákonu, a proto podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona.
Příslušným úřadem k provedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí je MŽP.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

B.I.2.

Zařízení technologie čištění průmyslových odpadních vod GUTRA s.r.o. Most bude
instalováno ve stávajícím objektu, jehož část má investor pronajatu. Objekt se nachází
v průmyslové zóně Most – Velebudice.
Instalované zařízení je určeno pro komerční zpracování odpadních vod. Instalace nové
technologie zajistí zpracování odpadních vod s vyšší účinností.
Zpracovávány mohou být odpady s obsahem ropných látek a alkalicko - kyselé
odpadní vody. Odděleně jsou zpracovávány odpadní vody dle svého složení. Zařízení je
navrženo a provozováno na principu děleného režimu vodního hospodářství a využívá postupů
dle požadavků BREF a BAT. Pro zpracování koncentrovaných podílů je instalována odparka s
výkonem 300 l /hodinu, tj. maximálně 7,2 m3 denně.
Zařízení pro čištění zaolejovaných vod má denní kapacitu 35 m3/den.
Zařízení pro čištění alkalicko-kyselých vod má denní kapacitu 10 m3/den.
Celková roční kapacita závisí na době provozu, jak vyplývá z následující tabulky.
V případě přerušovaného provozu po dobu 250 dnů za rok činí kapacita instalovaného
zařízení 8 750 m3/rok zaolejovaných vod a 2 500 m3/rok alkalicko-kyselých vod.
V případě nepřetržitého provozu bude kapacita instalovaného zařízení 12 775
m /rok zaolejovaných vod a 3 650 m3/rok alkalicko-kyselých vod.
3

Jedná se o maximální hodnoty, kterých je schopno instalované zařízení
dosáhnout při nepřetržitém provozu po celý kalendářní rok.

Druh vod

m3 / den

m3 / 250 dnů

m3 / 365dnů

Zaolejované vody

35

8 750

12 775

Alkalicko-kyselé vody

10

2 500

3 650

Celkem

45

11 250

16 425

V cílovém stavu uvažuje investor s nepřetržitým provozem, tedy s celkovou
denní kapacitou 45 m3 za den a celkovou roční kapacitou 16 425 m3 vyčištěných vod za
rok.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve správě
Severočeských vodovodů a kanalizace, a.s. (SČVK). SČVK vydaly dne 13.3.2019
souhlasné vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby posuzovaného záměru s tím, že
kvalita vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace musí být v souladu
s platným kanalizačním řádem Most. Toto vyjádření je uvedeno v plném rozsahu
v příloze v části H. tohoto oznámení.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

B.I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Ústecký

Okres:

Most

Obec:

Most

Katastrální území:

Velebudice (kód 749214)

Posuzované zařízení pro čištění odpadních vod bude umístěno do severní části
stávající haly (pozemek stavební parcela č. 106), kterou má investor pronajatu. Hala se
nachází v zastavěném území v jižní části města Most v katastrálním území Velebudice. Hala
v Dělnické ulici č.15 je situována v prostoru severně od Dělnické ulice a západně od ulice
Stavbařů.
Velebudice je dnes místní část statutárního města Mostu. Jedná se o průmyslovou
zónu rozkládající se v jižní části města, která je od sídliště Výsluní oddělena obchvatem Pražskou ulicí (silnice č. 27). Původní obec zanikla v 70. letech 20. století.
V dnešní průmyslové zóně Most-Velebudice sídlí převážně výrobní podniky, autodílny,
výkupna druhotných surovin, Družstvo Jednota, veterinární stanice, regionální televize Dakr,
Hasičský záchranný sbor či Technické služby Most. Do roku 2011 zde také fungovala tiskárna
Severografia. Také zde sídlí několik školských zařízení. Jsou to Střední škola technická
Velebudice, Soukromé střední odborné učiliště Liva, Studijní a výukové centrum Vysoké školy
chemicko technologické v Praze a detašované pracoviště Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava. Jižně od obce vznikla Velebudická výsypka, která byla posléze
rekultivována. Na jejím území se dnes nachází dostihové závodiště Hipodromu Most a od roku
1993 devítijamkové golfové hřiště.
Umístění záměru je patrno z následujících mapových výřezů.

Umístění záměru – širší okolí – ortofotomapa

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

Umístění záměru – širší okolí

Umístění záměru – detail

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

Umístění záměru – detail – ortofotomapa
Na následujících obrázcích je celkový výkres a výřezy z územního plánu města Most
s vyznačením umístění záměru v zóně VU2 – nerušící výroba a služby ve Velebudicích.

Celkový výkres územního plánu města Most s vyznačením umístění záměru

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

Výřez z výkresu územního plánu města Most s vyznačením umístění záměru

Detail z výkresu územního plánu města Most s vyznačením umístění záměru
Podle vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a
územního plánu ze dne 12.11.2019, č.j. MmM/123276/2019/OraÚP/MH, se pozemek st. p. 106
nachází v katastrálním území Velebudice. Z hlediska obecných požadavků na využívání území
se výše uvedená parcela v Územním plánu statutárního města Mostu nachází v lokalitě se
způsobem využití „VU2 – nerušící výroba a služby“.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Podmínky pro využívání ploch dle textové části Územního plánu statutárního města
Most jsou následující:
Charakteristika – jedná se převážně o stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby
Přípustné – jsou stavby a zařízení, které bez mimořádných opatření vůči okolnímu
prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí,
zejména vůči sousedícím plochám s jinou funkční náplní. Návrh nových rozvojových lokalit
v kontaktu s obytnými nebo smíšenými zónami bude vždy prověřen urbanistickým detailem
(studií) tak, aby byla zaručena architektonická kvalita a soulad se sousedními lokalitami a aby
bylo zaručeno, že nová výstavba eventuálními negativními působky (účinky a vlivy) neomezí,
nebude obtěžovat a neohrozí životní prostředí a obytnou pohodu sousedů nad míru obvyklou
a přípustnou.
Podmíněně přípustné – bytové domy, zařízení sociální, kulturní, zdravotní, sportovní
a školská, nákupní střediska.
V citovaném vyjádření je uvedeno, že Záměr stavby „Drobné stavební úpravy
objektu včetně instalace technologie čištění průmyslových odpadních vod“ je v souladu
s územním plánem statutárního města Mostu.
Umístění záměru je patrno z celkové situace stavby a ze situace širších vztahů
v příloze v části H. tohoto oznámení.

B.I.4.

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY

Cílem záměru investora projektu „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ je instalace nového
komplexního technologického zařízení, které je určeno pro komerční zpracování odpadních
vod.
Investor, společnost GUTRA s.r.o., je odborná firma, která se dlouhodobě poskytuje
služby průmyslovým podnikům v oblasti čištění odpadních vod. V současné době společnost
GUTRA provozuje zařízení na čištění odpadních vod v Klášterci nad Ohří, které je vybaveno
obdobnou technologií, jako je navrhována pro provoz v Mostě.
Charakterem záměru je tedy Instalace nové technologie, která zajistí zpracování
odpadních vod s vyšší účinností. V tomto zařízení mohou být zpracovávány jak odpady s
obsahem ropných látek, tak i alkalicko - kyselé odpadní vody. Odděleně budou zpracovávány
odpadní vody dle svého složení. Zařízení je navrženo a bude provozováno na principu
děleného režimu vodního hospodářství a využívá postupů dle požadavků BREF a BAT. Pro
zpracování koncentrovaných podílů bude instalována odparka s výkonem 300 l /hodinu, tj.
maximálně 7,2 m3 denně.
Posuzovaný záměr tedy představuje pouze drobné stavební úpravy stávajících
pronajatých prostor v hale a instalaci vlastní technologie pro čistění alkalicko-kyselých vod a
vod s obsahem ropných látek. Současně budou upraveny přilehlé prostory pro zřízení
sociálního zařízení, laboratoře, skladu chemikálií a dalšího zázemí. Součástí záměru je i
vybudování kanalizační přípojky s napojením do veřejné kanalizace.
Jiné záměry v rámci areálu ve Velebudicích společnosti GUTRA, s r.o. se neuvažují a
rovněž v blízkém okolí není připravována žádná další výstavba, s níž by tento záměr mohl být
v kumulaci.
Přímá kumulace s dalšími stavbami se nepředpokládá.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Na základě veřejně dostupných dat (portál CENIA apod.) nejsou zpracovateli známy
žádné záměry, které by mohly kumulovat vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí
s posuzovaným záměrem.
Odstupy od stávajících objektů odpovídají plně platným předpisům.
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy.
Veškeré stavební práce budou prováděny výhradně ve vlastní hale investora, v jejímž
bezprostředním okolí na zpevněných plochách bude zřízeno i zařízení staveniště. Celý záměr
bude realizován tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala
žádné stávající objekty a provozy v sousedství.
Objekt čistírny odpadních vod bude připojen na stávající vedení inženýrských sítí ve
stávající hale. Kapacitní možnosti připojení byly ověřeny v rámci zpracované projektové
dokumentace.

B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ
PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO
JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu tohoto oznámení, je posuzovaným záměrem
instalace nového komplexního technologického zařízení, které je určeno pro komerční
zpracování odpadních vod.
Investor, společnost GUTRA s.r.o., je odborná firma, která se dlouhodobě zaměřuje na
čištění kanalizace, septiků, jímek, čištění odpadních vod, čištění lapolů a ORL (odlučovačů
ropných látek), odvoz a likvidaci odpadů a monitoring, čištění a opravy potrubí.
Z důvodů poskytování komplexních služeb zajišťuje firma GUTRA v rámci čištění
septiků, jímek a čištění dešťové, splaškové a průmyslové kanalizace také odvoz a likvidaci
odpadu, který při těchto činnostech vzniká. V rámci čištění dále společnost GUTRA provádí
kamerovou prohlídku potrubí včetně pořízení videozáznamu a frézování kořenů, dále tlakové
čištění stoupaček.
Společnost GUTRA vlastní k těmto činnostem potřebná oprávnění: nakládání s odpady,
nakládání s nebezpečnými odpady, poskytování technických služeb a souhlas dle § 14 odst. 1
zákona o odpadech.
V případě pevných odpadů předává GUTRA tyto odpady dalším specializovaným
firmám s příslušným oprávněním k odborné likvidaci.
V případě alkalicko-kyselých vod a vod s obsahem ropných látek provádí GUTRA
čištění těchto vod ve vlastním zařízení na čištění odpadních vod v Klášterci nad Ohří, které je
plně funkční, avšak svojí kapacitou nestačí potřebě společnosti Gutra. Vzhledem k umístění
této čistírny v Klášterci nad Ohří (v Nádražní ulici č. 214) je vhodná pro čištění vod z dané
oblasti. Firma Gutra má však velký počet zákazníků ve městě Most a jeho okolí a dovážet
vyčerpané odpadní vody cisternami do téměř 50 km vzdálené provozovny v Klášterci nad Ohří
je časově náročné a ekonomicky nevýhodně.
Z tohoto důvodu se investor rozhodl vybudovat další obdobné zařízení přímo
v průmyslové zóně Velebudice ve městě Most.
Instalace nové technologie zajistí zpracování odpadních vod s vyšší účinností.
Zpracovávány mohou být odpady s obsahem ropných látek a alkalicko - kyselé odpadní vody.
Odděleně jsou zpracovávány odpadní vody dle svého složení. Zařízení je navrženo a
provozováno na principu děleného režimu vodního hospodářství a využívá postupů dle
požadavků BREF a BAT. Pro zpracování koncentrovaných podílů bude instalována odparka s
výkonem 300 l /hodinu, tj. maximálně 7,2 m3 denně.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Investor má v pronájmu stávající halu v průmyslové zóně Most – Velebudice, která je
v současnosti částečně využívána pro skladovací účely a různé druhy nerušících výrob.
Severní část této haly, která má přímé napojení na vnitroareálovou komunikaci napojenou na
ulici Stavbařů, je v současnosti nevyužívaná a svojí velikostí, umístěním i stavebním řešením
plně vyhovuje potřebám instalace posuzovaného zařízení na čištění průmyslových odpadních
vod.
Posuzovaný záměr tedy představuje pouze drobné stavební úpravy stávajících prostor
v této hale a instalaci vlastní technologie pro čistění alkalicko-kyselých vod a vod s obsahem
ropných látek. Současně budou upraveny přilehlé prostory pro zřízení sociálního zařízení,
laboratoře, skladu chemikálií a dalšího zázemí. Součástí záměru je i vybudování kanalizační
přípojky s napojením do veřejné kanalizace.
Instalací tohoto nového a moderního zařízení společnost GUTRA významně
navýší kapacity zpracování těchto druhů odpadních vod a vybuduje si provozovnu
v krátké dojezdové vzdálenosti v oblasti Mostecka.
Realizace záměru nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy, kácení dřevin nebo
zásahy do ploch zeleně, jeho realizací tedy nedochází k ohrožení nebo poškození
ekosystémů, chráněných rostlin a živočichů ani k omezení biodiverzity. Záměr svým rozsahem
a umístěním nebude mít vliv na klima a klimatické změny.
Z těchto důvodů je tedy výběr dané lokality jednoznačný.
Objekt stávající haly je pro daný záměr svojí velikostí a umístěním vhodný a její severní
část je v současnosti nevyužívaná, takže po drobných stavebních úpravách umožňuje instalaci
potřebného zařízení čistírny odpadních vod.
Hala je umístěna podle Územního plánu statutárního města Mostu v lokalitě se
způsobem využití „VU2 – nerušící výroba a služby“.
Investiční záměr tedy odpovídá vymezení činností, pro které je dané území určeno.
Při zpracování tohoto oznámení se vycházelo z rozpracované projektové dokumentace
a výsledná varianta uvedená v tomto oznámení vyplynula z řady variant řešení jak dispozice
technologie, tak i vlastního umístění záměru.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná a vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o území určené pro daný typ zástavby, nebylo uvažováno s jinými
variantami. Podrobněji je tato problematika řešena v kapitole E. tohoto oznámení
.

B.I.6.

POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Podle novely č. 326/2017 Sb. zákona č. 100/2001 Sb. je v této kapitole třeba uvést i
případné demoliční práce nezbytné pro realizaci záměru a v případě záměrů spadajících do
režimu zákona o integrované prevenci rovněž porovnání s nejlepšími dostupnými technikami,
s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry.
Posouzení z hlediska zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
Posuzovaný záměr dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne
11.3.2019 spadá do režimu zákona o integrované prevenci.
Poznámka: ve vyjádření KÚÚK je uvedeno, že investor uvažuje s přesunutím „Zařízení pro
úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů“ provozované společností GUTRA s.r.o. v Klášterci
nad Ohří do Velebudic. Toto vyjádření vychází z původní projektové dokumentace, nyní
investor o přesunu zařízení neuvažuje, provoz čistírny průmyslových odpadních vod
v Klášterci bude zachován a v Mostě – Velebudicích bude instalována nová moderní
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technologie. V cílovém stavu tedy bude společnost GUTRA s.r.o., Most provozovat dvě
takováto zařízení současně, což mu umožní navýšit kapacitu zpracování odpadních vod.
Ve vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje je uvedeno - citujeme:
Dle předložené dokumentace je záměrem investora přesunout stávající zařízení
„Zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů“ provozované společností GUTRA s.r.o.
v Klášterci nad Ohří do Velebudic. Jedná se o činnost, která spadá pod působnost zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pod kategorii
činnosti
5.1 Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než
10 t denně a zahrnující nejméně jednu z těchto činností:
b) fyzikálně – chemická úprava.
Pokud bude nové zařízení odstraňovat nebezpečné odpady v množství větším než 10
t/den, musí provozovatel požádat krajský úřad o vydání integrovaného povolení. Pro určení
kapacity je potřeba použít maximální množství odpadu, které je možné zpracovat v jakýkoliv
okamžik, tedy maximální okamžitou kapacitu zpracování nebezpečného odpadu.
Součástí žádosti musí být porovnání zařízení s parametry BAT uvedenými v
Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví
závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.
Společnost GUTRA s.r.o. provozuje obdobné zařízení v Klášterci nad Ohří, pro které
bylo integrované povolení vydáno dne 8.2.2008 a je průběžně aktualizováno formou dodatků.
Porovnání s parametry BAT
Vyjádření projektanta, Ing. Tomáše Fuky ze společnosti Techneco Praha, s.r.o.,
z hlediska porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, je uvedeno v příloze tohoto
oznámení v části H.
Zde uvádíme citaci z tohoto vyjádření.
Posouzení úrovně zpracovatelské techniky odpadních vod a nebezpečných odpadů
v provozovně Gutra, s r.o.
Na základě Vašeho požadavku je provedeno srovnání typových technologických celků
zpracovatelské kapacity s úrovní současně nejlepších dostupných technologií dle rozhodnutí
Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro
zpracování odpadu.
Navržené zpracování používá děleného systému zpracovatelského postupu, dle
složení a dle koncentrace odpadů a odpadních vod. Vody a odpady jsou zpracovávány ve
dvou sekcích:




Alkalicko kyselé – jsou zpracovávány koagulačním postupem za využití pomocných
koagulátů a polyflokulantů, při využití řízeného míchání, které optimalizuje proces
koagulace. Postup je řízen na základě měrných elektrod. Odvodnění kalů se děje
strojní cestou.
Vody s obsahem ropných látek – jsou zpracovávány dvoufázovým alkalicko kyselým
rozrážením s dočištěním sorpcí
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V případě vysokých hodnot RAS ve vyčištěných vodách jsou tyto koncentráty
zpracovány na odparce a koncentrát předán k externímu zpracovateli, stejně jako kaly

Celý proces zpracování je automatizován a měřen, což v maximální míře vylučuje
chybovost obsluhy, která pouze kontroluje správnost jednotlivých kroků úpravy a především
pak přejímky odpadů.
Na základě těchto skutečností lze konstatovat plný soulad instalované
technologie s výše uvedenou směrnicí.
Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona o prevenci závažných havárií. Z
hlediska zákona o prevenci závažných havárií bude v rámci stavebního řízení zpracován
protokol o nezařazení.
a) Stavební, dispoziční, architektonické a urbanistické řešení
Realizaci záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ navrhuje investor do stávající haly
v průmyslové zóně Velebudice v Mostě.
Tato hala je využívána pro skladovací účely a pro různé nerušící výroby. Severní část
haly je v současnosti nevyužívaná a je svou velikostí a umístěním u příjezdové vnitroareálové
komunikace napojené na ulici Stavbařů pro daný účel vhodná.
Velikost a dispoziční řešení vychází jednoznačně z požadavků technologického
procesu čištění odpadních vod. Technologicky se vychází ze zkušeností ze stávajícího
obdobného provozu investora v Klášterci nad Ohří.
V rámci přípravy realizace záměru a před instalací technologických zařízení na čištění
odpadních vod budou provedené přípravné práce a drobné stavební úpravy jak ve vlastním
prostoru pro instalaci technologie, tak i v navazujících prostorech zázemí. Zde bude zřízen
sklad chemikálií, sociální zařízení se šatnou, denní místnost, kancelář a laboratoř.
Podlaha technologické části bude natřena nepropustným nátěrem odolným vůči
čištěným druhům odpadních vod i používaným činidlům. Zvýšený práh u vstupních vrat haly
zajišťuje, že celá plocha haly vytváří havarijní jímku a je zabráněno vytečení znečištěných vod
do okolí haly v případě havarijního úniku.
Vlastní hala, do níž bude technologie čištění odpadních vod umístěna, je součástí
areálu průmyslové zóny Velebudice. Její stavební a architektonické řešení plně odpovídá
účelu, ke kterému slouží, tj. jako objekt pro sklady a nerušící výrobu. Pohled na halu je na
následujících obrázcích.
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Pohled na objekt pro instalaci zařízení na čištění odpadních vod od jihu z Dělnické ulice

Pohled na severní část objektu, v níž bude zařízení na čištění odpadních vod
instalováno
b) Technologické řešení
Celková dispozice a umístění posuzovaného záměru v rámci stávající haly je na
následujících obrázcích.
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Celkové dispoziční řešení zařízení na čištění průmyslových odpadních vod
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Detail dispozice technologického zařízení (legenda je na následující stránce)
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Na následující stránce je pro doplnění uveden 3D pohled na celý provoz čištění
průmyslových odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o., Most ve stávající hale v průmyslové
zóně Most - Velebudice

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
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Dispozice technologie čištění průmyslových odpadních vod – 3D zobrazení
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Jak již bylo uvedeno, provozuje investor posuzovaného záměru GUTRA s.r.o. obdobné
technologické zařízení na čištění odpadních vod ve své provozovně v Klášterci nad Ohří.
Pohled na toto zařízení je na následujícím obrázku.

Technologie čištění odpadních průmyslových vod GUTRA s.r.o. v Klášterci nad Ohří
Popis technologického řešení
1. Koncepce zpracování průmyslových odpadních vod
Posuzované technologické zařízení je určeno pro komerční zpracování odpadních vod.
Zpracovávány mohou být odpady s obsahem ropných látek a alkalicko - kyselé
odpadní vody. Odděleně jsou zpracovávány odpadní vody dle svého složení. Zařízení je
navrženo a provozováno na principu děleného režimu. Jedná se o zařízení pro
odstraňování odpadních vod a kapalných odpadů kategorie O a N z produkce fyzických
osob podnikajících a právnických osob.
2. Přijímací podmínky pro příjem odpadů
2.1 Všeobecné přijímací podmínky
a) Do zařízení jsou přijímány pouze odpady, které je možno v zařízení zpracovat
technologicky i kapacitně.
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b) Koncentráty (např. oleje) jsou přijímány do zařízení za účelem koncentrování
převažující složky a oddělení příměsí (především vody). Koncentráty jsou přijímány do
zařízení pouze v případě, že množství příměsí přesahuje podstatnou část odpadu (zpravidla 7
%). Oddělování vody je prováděno gravitačně. Výsledným produktem je menší množství
původního odpadu se stejným katalogovým číslem a minimální množství nového druhu
odpadu, tj. dle charakteru původního odpadu, např. odpadní vody obsahující nebezpečné
látky.
c) Kaly z odpadních vod a odpadů jsou zpracovávány zahuštěním pevné fáze a
oddělení zbytkové vodné fáze. Zahuštění kalů je prováděno na kalolisu.
d) Odpady nesmí být zásadně přijímány do jiných nádrží než určených nádrží.
Přijímané odpady nesmí být přijaty do zařízení bez předchozího ověření skutečných vlastností
odpadu a skutečného znečištění, které odpovídá vstupním limitům zařízení.
2.2 Přijímací podmínky pro příjem kapalných odpadů s obsahem ropných látek
Dodávané odpady musí splňovat následující přijímací kritéria v maximálních hodnotách
znečištění:


pH 5-12



RAS do 25 000 mg/l (rozpustné anorganické soli)



NL do 200 mg/l (nerozpustné látky)



Komplex. kapacita do 0,2 mg/l



C10 – C40 do 1 980 mg/l



CHSKCr do 17 000 mg/l



SO42- 400 mg/l



Ncelk. 200mg/l



NH4+ 100 mg/l



Cl- 400 mg/l



EL 300 mg/l



AOX 0,9 mg/l



Fe 100 mg/l
Maximální denní množství 35 m3/den zaolejovaných vod.

Technologie čištění umožní zpracování odpadů tříd: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11,
12, 13, 16 a 19, pokud splní výše uvedené přejímací parametry stanovené pro odpady
s obsahem ropných látek.
Před zpracováním ve sběrných jímkách se vody smísí a naředí tak, aby splňovaly
požadavky na vstupní znečištění do chemické čistírny. Případně koncentrovanější odpady se
zpracují za použití odparky.
Před zpracováním ve sběrných jímkách se vody smísí a naředí tak, aby splňovaly
požadavky na vstupní znečištění do chemické čistírny. Případně koncentrovanější odpady se
zpracují za použití odparky.

LI-VI Praha spol. s r.o.

27

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Přijímací podmínky pro příjem kapalných odpadů alkalicko – kyselé, případně
s obsahem inertních suspenzí

Dodávané odpady musí splňovat následující přijímací kritéria v maximálních
hodnotách znečištění:


pH 1-12



celkové kovy do 600 mg/l



RAS do 15 000 mg/l



NL do 70 mg/l



Komplex. kapacita do 0,2 mg/l



C10 – C40 do 500 mg/l



CHSKCr do 25 000 mg/l



SO42- 400 mg/l



Ncelk. 100mg/l



NH4+ 100 mg/l



Cl- 400 mg/l



EL 150 mg/l



Cr6+ 10mg/l



Crcelk. 20mg/l



TOC 5 600 mg/l



AOX 0,9mg/l



Fe 100 mg/l
Maximální denní množství 5 – 10 m3/den alkalicko-kyselých odpadních vod.

Technologie čištění umožní zpracování odpadů tříd: 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 16 a
20, pokud splní výše uvedené přejímací parametry stanovené pro vody alkalicko-kyselé.
Před zpracováním ve sběrných jímkách se vody smísí a naředí tak, aby splňovaly
požadavky na vstupní znečištění do chemické čistírny. Případně koncentrovanější odpady se
zpracují za použití odparky.
Pro zpracovávané vody je pak dodržen způsob zpracování odpovídající postupům
BREF a BAT v systému vodního hospodářství.
2. Svoz odpadních vod a stáčení
Odpadní vody jsou převzaty ke zpracování od smluvních partnerů na základě
provedených analytických rozborů a provedení koagulačních zkoušek či ověření postupu
deemulgačního procesu v případě zpracování odpadů s obsahem emulzí.
Odpady bez tohoto zajištění nejsou přijímány ke zpracování.
Účelem kontroly je zajistit účinnost čištění tak, aby výstupní hodnoty splňovaly
požadavky pro následného zpracovatele odpadů.
Svoz odpadů zajišťuje vlastní dopravce vybavený odpovídající technikou a vlastnící
koncesi k tomuto druhu dopravy. Svoz probíhá pomocí autocisterny, nebo menší objemy
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pomocí vratných PE barelů. V obou případech se vody přepouští do jímek zařízení na
zastřešeném stáčecím pracovišti, které je zajištěno proti úniku úkapů.
Jednotlivé druhy odpadů se skladují odděleně a mají oddělené stáčecí pracoviště, které
je kryté zastřešením a kde případné úkapy jsou ze stáčecí plochy odvedeny do příslušné jímky
odpadů.
Z každé dodávky odebírá obsluha zařízení vzorek a zaznamená mimo data a doby
stáčení i objem odpadu a její zdroj. Vzorek odpadu se uchovává do doby zpracování odpadu.
2.1. Přejímka odpadních vod a odpadů do zařízení
Převzetí odpadů probíhá na smluvní bázi: ve smluvený den, na smluveném místě a za
účasti odpovědného zástupce původce odpadu.
Provozovatel zařízení (na základě Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., případně ve
znění následujících předpisů) zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí
následující činnosti:
a) kontrolu dokumentace o odpadu a odpadních vodách
b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, a odpadních vod
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření schody odpadu s popisem uvedeným
v dokumentech předložených vlastníkem odpadu a odpadních vod,
d) zaznamenání množství a charakteristik odpadu a odpadních vod přijatého
k nakládání,
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu a odpadních vod přijatého
do zařízení.
Informace a doklady o kvalitě vod a odpadu, které musí dodavatel odpadu (vlastník
odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání
s odpady v případě jednorázového nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce,
jsou následující:
a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno)
c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,
d) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.5
vyhlášky k vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací
podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek,
e) protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění
podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1
rok
f)

předpokládané množství odpadu v dodávce,

g) předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané
množství odpadu dodaného do zařízení za rok.
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Do provozu k odstraňování odpadních vod a odpadů nebudou přijímány odpady, které:


nebudou uvedeny ve výroku Rozhodnutí, kterým bude dán souhlas k provozování
zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle znění § 14 odstavec 1 zákona č. 185/2001
Sb. Ve znění zákona č. 477/2001 Sb. a následujících znění, o odpadech



nebudou svým vzhledem a složením odpovídat odpadům, které budou deklarovány
dodavatelem – původcem odpadů.

Evidence přejímky odpadů
Veškerá evidence je vedena dle jednotlivých ustanovení zákona č. 477/2001 Sb. O
odpadech ve znění pozdějších předpisů a dle jednotlivých ustanovení prováděcí vyhlášky MŽP
č. 294/2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.
Týká se přejímky odpadů od původce či jiné fyzické nebo právnické osoby vlastnící
odpad.
Dokumenty dokladující kvalitu přijatých odpadů musí být uchovávány po dobu 5 let.
Zjištění vstupních informací
Odběr vzorků provádí odpovědný pracovník původce, případně firma provádějící
rozbor. Odběr je prováděn v souladu se souvisejícími normami:
ČSN ISO

01 5110

Vzorkování materiálů

ČSN ISO

01 5112

Vzorkování kapalin a prstovitých materiálů

ČSN ISO

83 0550

Fyzikálně chemický rozbor kalů

ČSN ISO

46 5331

Ochrana přírody. Půdy. Všeobecné požadavky na odběr vzorků

Součástí odběru vzorků je také zhodnocení kvality uložení odpadu, stav obalů. Dále se
ověřuje možnost manipulace s odpadem v areálu původce.
Analýza vzorků odpadu
Potřebná analýza se provádí v akreditovaných laboratořích podle platných norem a
předpisů, výsledkem je protokol o složení vzorku.
Vyhodnocení vstupních údajů
Podle laboratorního protokolu a stavu zjištěného u původce odpadu je možno provést
odvoz a následnou likvidaci odpadu.
Konkrétní podmínky a způsob přepravy, včetně vypracování příslušných dokladů pro
převoz (identifikační list odpadu, evidenční list přepravy odpadu), nejvhodnější způsob
likvidace zajistí a určí odběratel odpadu.
Dopravní technika
Investor, společnost GUTRA s.r.o., disponuje vlastní technikou pro přepravu
znečištěných průmyslových vod. Na následujícím obrázku je jako příklad uveden Mercedes
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Actros – sací vůz s vlekem, který je určen k odsávání a přepravě kalů, zaolejovaných vod,
emulzí a dalších tekutých a kašovitých nebezpečných odpadů. Slouží také k čištění kanalizace
do průměru DN300. Má následující parametry:
Objem cisterny a vleku

12+10 m3

Sací výkon

1 250 m3 vzduchu/hodinu

Délka sacích hadic

60 m

Průměr sacích hadic

80–100 mm

Výkon čisticího zařízení

160 bar/85

Dále je používán VOLVO – sací vůz, který je určen Je určen k odsávání a přepravě
kalů, zaolejovaných vod, emulzí a dalších tekutých a kašovitých nebezpečných odpadů. Slouží
také k čištění kanalizace do průměru DN 300. Má následující parametry:
Objem cisterny a vleku

12 m3

Sací výkon

3 20 m3 vzduchu/hodinu

Délka sacích hadic

až 100 m

Průměr sacích hadic

až 150 mm

Výkon čisticího zařízení

160 bar / 102 l
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3. Popis technologického zařízení
Strojní zařízení je instalováno ve vnitřním prostoru stávajícího objektu. Jímky pro
akumulaci odpadů s obsahem emulgovaných částic jsou situovány v prostorách zařízení,
včetně stáčecích a přejímacích pracovišť.
Uspořádání jímek a čistících kapacit je zřejmé z dispozičního výkresu.
Znečištěné odpady přivážené o různých koncentracích přitékají odděleně do
jednotlivých sběrných jímek. Odtud se čerpají do příslušných reaktorů.
3.1. Zaolejované vody – vody s obsahem ropných látek
Zaolejované vody jsou shromažďovány ve čtyřech 30 m3 nádržích. Odtud jsou čerpány
pomocí čerpadel do dvou deemulgačních reaktorů.
Deemulgační reaktory jsou celoplastové s konickým dnem a zúženým víkem. Ve víku
je uspořádaný přeplavovací kanálek, který slouží pro přeplavení odsazené vrstvy olejů.
Do reaktorů jsou dávkována chemická činidla ze zásobníků.
Pro úpravu pH se používá kyselina chlorovodíková a koagulační činidlo ve formě
chloridů, z hlediska nutnosti dodržet koncentrační limit pro obsah síranů 400 mg/l. Dávkování
se provádí automaticky na základě technologického postupu vypracovaného technologem.
Po rozražení emulze se přeplaví olejová vrstva a zbylá voda se upraví koagulačním
postupem.
Po sedimentaci se odpustí čirá vrstva vody přes dočišťovací filtr a kontrolní nádrž do
kanalizace a kal do kalové nádrže.
Kal se z kalové nádrže čerpá vysokotlakým čerpadlem do kalolisu určeného
k odvodnění kalů s obsahem ropných látek. Kalová voda se čerpá zpět k dočištění do vstupní
jímky odpadních vod.
Technologické schéma čistírny vod s obsahem ropných látek je na následujícím obrázku:
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Technologické schéma čistírny vod s obsahem ropných látek
3.2 Alkalicko-kyselé odpadní vody
Alkalicko-kyselé odpadní vody jsou shromažďovány ve dvou 15 m3 nádržích. Odtud
jsou čerpány na odstavný reaktor o objemu 5 m3.
Odpady se po načerpání do reaktoru upravují koagulačním procesem, kdy se
nejprve, pokud je to nutné, sníží pH upravované vody kyselinou chlorovodíkovou HCl na
hodnotu cca 5 (aby koagulace probíhala v celém objemu kapaliny a nikoli při lokálním
přealkalizování v místě dávkování). P
Poté se dávkuje koagulační činidlo a upraví se pH pomocí vápenného mléka na
hodnotu cca 9.
Po homogenizaci reakční směsi se dávkuje polyflokulant a směs se promíchá.
Poté následuje sedimentace po dobu tří hodin.
Po této době se čirá vrstva odpadu vypustí do zvláštní jímky a kaly se přepustí do
kalové jímky a odvodní na kalolisu určeném pro tyto kaly.
Kalová voda se vrací zpět k dočištění do sběrné jímky. V technologickém schématu
jsou uvedeny i dočišťující technologické prvky, tj. filtr s aktivním uhlím a specifický iontoměnič,
které je možné v případě potřeby modulovým systémem doplnit.
Technologické schéma čistírny alkalicko-kyselých vod je na následujícím obrázku.
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Technologické schéma čistírny alkalicko-kyselých vod

Po vypuštění reakční směsi z reaktoru je možno reaktor znovu plnit a
zpracovávat další šarži odpadů. Dávky činidel a pracovní prodlevy určí technolog pro
každý zpracovávaný druh odpadu a uvede do provozního deníku.
Odvodněné kaly z obou linek se skladují v kontejnerech odděleně
v zastřešeném prostoru haly, aby nedocházelo ke snižování sušiny separovaných kalů
vlivem srážkové činnosti.
Celkové shrnutí provozu zařízení na čištění průmyslových odpadních vod
Celý provoz nového zařízení, je navržen tak, aby byl z ekologického hlediska
maximálně bezpečný.
Zpracování odpadů je děleno dle koncentrace do dvou provozů, oddělených dle druhu
převládajícího znečištění a koncentrace škodlivin na koncentráty a odpady se sníženou
koncentrací škodlivin. V první sekci zařízení se zpracovávají alkalicko-kyselé odpady s
případným obsahem těžkých kovů, ve druhé sekci se zpracovávají odpady s obsahem ropných
látek.
Svoz a skladování kapalných odpadů je organizováno tak, aby v případě potřeby bylo
možno na stáčecím pracovišti jednotlivé šarže odpadů uložit odděleně v rámci jednoho druhu
odpadů. Jednotlivé druhy odpadů mají svá stáčecí místa a provozy jsou umístěny v
záchytných vanách vybavených čerpací jímkou, čímž je vyloučen únik náplní u odpadů mimo
výrobní prostory.
Hospodárně je rovněž navrženo využití energií (čerpání, spotřeba tepla) a provoz
odpovídá současným legislativním ekologickým a ekonomickým požadavkům kladeným na
provoz a výstavbu zařízení k nakládání s odpady. Obě pracoviště, jak technologie, tak i stáčecí
linky budou, umístěna ve prostorách stávající haly.
Produkce kalů z čistění odpadních vod
Odpadní vody s obsahem ropných látek:


produkce kalů 245 kg sušiny denně, zatřídění N 19 0205



produkce olejů 2 – 5 kg denně, zatřídění N 19 0207 Olej a koncentráty ze separace
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Odpadní vody alkalicko kyselé:


produkce kalů 92 kg sušiny denně, zatřídění N 19 0205

4. Kontrolní provozní analytické metody
4.1. Kontrola pH a vodivosti
Mimo údajů přístrojů měřícího systému se provádí kontrola separovaného odpadu
ručním přenosným či laboratorním přístrojem, který je pravidelně kalibrován pomocí pufrů,
které svým rozsahem odpovídají měřením rozsahu pH tj. cca 3 a pH 9 vodivosti v rozsahu 500
– 2500 µS/cm. Kontrola stavu pH metru (elektrod) a kalibrace se provádí jedenkrát týdně.
4.2. Kontrola obsahu zbytkových koncentrací kovů
Jako provozní metody se používají laboratorní screeningové soupravy. Stanovení
probíhá dle postupu dodavatele soupravy
5. Příprava činidel
Doplňování činidel do dávkovacích nádrží (případně výměna zásobníků) nesmí být
prováděno současně při dávkování do reaktoru, aby byla zajištěna kontrola a homogennost
dávkovaného množství činidla. Přípravu činidel provádí obsluhovatel zařízení, při čerpání
koncentrovaných kyselin pak za pomoci druhého obsluhovatele, či řádně poučeného
pracovníka. Činidla, která jsou dodávána do zařízení v používaných koncentracích, takže
veškerá manipulace spočívá pouze ve výměně prázdných nádob činidel. Manipulace probíhá
výhradně v prostoru záchytné vany pro uskladnění a dávkování činidel. Dále popsané postupy
přípravy činidel (polyflokulant, koagulant, kyselina) jsou pouze pro případnou nouzovou
přípravu v případě přechodného nedostatku určených činidel. O případném využití tohoto
postupu se provede zápis do provozního deníku s údaji o přípravě činidla a jeho složení.
Pouze vápenné mléko se připravuje trvale dle dále uvedeného postupu v dodané přípravně
vápenného mléka.
5.1. Příprava polyflokulantu
Polyflokulant se dávkuje v koncentraci dodávané výrobcem, pouze se přečerpá
přečerpávacím čerpadlem do dávkovací nádrže. V případě použití pevného činidla se
postupuje následujícím postupem:
Předem odvážené množství polyflokulantu pro 0,5 % roztok (možno nahradit odměrkou
kalibrovanou na odvážené množství) se nasype velmi pomalu do proudu natékající vody do
dávkovací nádrže, která však musí být cca z 20% plná buď zbývajícího roztoku polyflokulantu
či napuštěné vody. Nádrž se naplní do 3/4 a důkladně rozmíchá. Po odstátí (alespoň 2 hod.)
se obsah dávkovací nádrže opět promíchá, doplní vodou a opět dokonale promíchá, čímž je
nádrž připravena k provozu.
Poznámka: v případě náhodného předávkování polyflokulantu vzniká příliš viskózní
roztok nevhodný pro dávkování, v tomto případě je nutno část roztoku odebrat a polyflokulant
zředit, (je možno využít přípravné nádrže na polyflokulant, pokud je k dispozici volný prostor).
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5.2. Příprava vápenného mléka
Provádí se v míchací nádrži opatřené uzavíratelným dávkovačem vápenného hydrátu.
Pytel vápenného hydrátu se napíchne na trny v zásobníku a na výsypné hraně se rozřízne.
Poté se zásobník uzavře a při zapnutém postřiku a míchání se vysype do jímky, která musí být
předem z cca 15 - 20% naplněna buď vodou, či zbývajícím vápenným mlékem. Takto se
postupně do rozdělávací nádrže nadávkují 2 - 4 pytle vápenného hydrátu. Činidlo se připravuje
v dostatečném předstihu, vzhledem k potřebě náležité homogenizace a bobtnání Ca(OH)2, což
umožní maximálně využít neutralizační kapacitu.
5.3. Dávkovací roztok kyseliny
Používá se cca 20 - 40% roztok kyseliny sírové technické. Pokud je dodáván 40%
roztok a dávkován, postačuje přečerpání roztoku do dávkovací nádrže. Pokud je roztok třeba
ředit, děje se tak v pogumované vaně, určené k tomuto účelu, vzhledem k vývinu značného
množství tepla, které by mohlo poškodit polypropylenový zásobník u dávkovacího čerpadla.
Přečerpání kyseliny pomocí ponorného čerpadla zajišťují dva pracovníci, náležité
vybavení a instruování o bezpečnosti práce s kyselinami (nejlépe oba obsluhovatelé, případně
obsluhovatel s poučeným pomocníkem). Jeden z pracovníků obsluhuje čerpadlo a druhý
kontroluje proces přečerpávání u nádrže. Kyselina se čerpá do nádrže naplněné z cca 60 %
vodou. Stejným způsobem postupují i při přečerpávání připravovaného roztoku z nádrže
kyselin do dávkovací nádrže (roztok nesmí být horký tj. max. 35oC). Vždy je nutno při ředění
dodržet zásadu, že kyselina se čerpá do vody, případně koncentrovanější roztok k
zředěnějšímu, aby nedocházelo k lokálnímu přehřívání.
Čerpadlo se po ukončeném čerpání promyje vodou, které se přidá do rozpouštěcí
nádrže. Promytí se děje přečerpáním cca 15 - 20 l vody, toto množství lze přidávkovat k již
připravenému roztoku (20 - 40%), nikoli do koncentrované kyseliny. V případě možnosti
zpracování odpadních koncentrátů kyselin, provádí se přídavek do dávkovací kyseliny
v množství, které pro konkrétní druh odpadu stanoví laboratoř ve spolupráci s technologem.
Poznámka: Pro případ potřísnění kyselinou bude na dostupném místě zdroj oplachové
vody.
5.4. Příprava roztoku koagulantu
Činidlo se připravuje ředěním dodávaného 40% roztoku FeSO4 či Fe2(SO4)3 nebo
koagulantu na bázi hlinitanů, tím způsobem, že dodaný roztok se čerpá ponorným čerpadlem
do dávkovací nádrže s obsahem cca 20 - 30% vody, či zbývajícího činidla a doplní se vodou
na příslušné ředění, tj. cca 1:1 objemově. Obsah jímky se rozmíchá ručně pádlem a doplní
vodou použitou k promytí čerpadla (čerpáním cca 20 l vody, stejným postupem, jako v případě
čerpání H2SO4 ).
Po rozmíchání činidla se roztok okyselí přídavkem 0,5 - 1 l zředěné kyseliny z
dávkovací nádrže kyselin /ručně vědrem), aby nedocházelo k hydrolýze a vločkování
hydroxidů železa. U koagulantu na bázi hliníku toto není obvykle potřebné.
Popsaný postup se neprovádí při odběru činidel od dodavatele zařízení, kdy činidla
jsou již přímo upravena na koncentraci vhodnou pro dávkování a vyměňují se pouze prázdné
obaly za plné.
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6. Zpracování koncentrovaných odpadních vod
Pro zpracování koncentrovaných odpadů v rámci dodržení limitů kanalizačního řádu je
instalován jako dočišťující člen odparka s kompresí brýdových par, s výkonem 300 l/hodinu,
tj. maximálně 7,2 m3 kondenzátu (destilátu) za den.
Odparka bude zpracovávat odpadní vody s vyšším obsahem RAS tak, že koncentráty
budou odváženy k externímu zpracovateli a destilát bude vypouštěn spolu s chemicky
vyčištěnými odpadními vodami.
Před vstupem na odparku se provede úprava pH těchto vod na hodnotu v rozmezí cca
6 – 9,5. Kontrola koncentrace RAS bude prováděna měřením vodivosti instalovanými čidly ve
zpracovatelských linkách a dle zjištěných koncentrací bude rozhodováno o vypouštění přes
dočišťovací linku, nebo o zpracování odparkou.
7. Kanalizační přípojka
Součástí posuzovaného záměru je i kanalizační přípojka, z níž budou po kontrole
kvality a doložení splnění požadavků kanalizačního řádu města Most vypouštěny vyčištěné
vody z čistícího zařízení do veřejné kanalizace.
Z kontrolní šachty je navrženo potrubí PVC D160 ve spádu 2 % do stávající kanalizační
šachty č. 209715. Tato kanalizační šachta je ve vzdálenosti 40 m od kontrolní šachty. Zaústění
potrubí DN150 do stávající šachty bude provedeno podle podmínek provozovatele kanalizace.
Kanalizační přípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu může
povolit příslušný stavební úřad. Vztahuje se na ni zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
včetně souvisejících vyhlášek, vše v platném znění. Kanalizační přípojky se projektují a budují
v souladu s příslušnými ČSN.
Napojení na kanalizační stoku provádí pouze provozovatel stokové sítě (nebo odborná
firma schválená provozovatelem) pomocí výřezu nebo jádrového vrtání a vysazení odbočky. Gravitační kanalizační přípojky se napojují na kanalizační stoku přednostně do stávající šachty
na stoce (kanalizačním řadu),
Popis přípojky
Revizní šachta - Wavin - 1 ks


Šachtové dno Tegra 1000 KG 160 – přímý tok



Šachtová roura DN1000 – 1



Přechodový kus - 1



Plastový poklop A15 - Používá se pro nezpevněné terény, pro „pochozí“ zatížení.
Poklop se umístí přímo na šachtovou rouru bez jakéhokoliv podkladu.



Redukce KGR 100/160

Vnitřní odpadní potrubí PP DN50
Potrubí PVC KG 160 SN8 - 44 m
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8. Vzduchotechnické zařízení pro větrání a odvod škodlivin z prostoru čistírny
průmyslových vod
Jedná se o montovanou halu provedenou ze sendvičových panelů montovaných na
ocelovou konstrukci. V hale je instalováno technologické zařízení likvidační a deemulgační
stanice. Vstup o haly je realizován sekčními zateplenými vraty. Osvětlení je LED zářivkovými
tělesy. Plášť nemá žádná okna, ventilace a výměna vzduchu je nucená pomocí ventilátorů.
VZT má za úkol odvádět případné vodní páry z hladiny deemulgačních reaktorů, zajistit
výměnu vzduchu a udržovat teplotu prostoru v nezámrzném stavu.
Provoz na likvidační stanice je plně automatizován a předpokládaná obslužnost je 2 – 3
hodiny denně. Jedná se tedy o prostory bez trvalé obsluhy.
Všechny reaktory mají víka a pouze dva deemulgační reaktory musí mít otevřenou
vodní hladinu. Nad těmito reaktory je realizováno odsávací potrubí vznikajících aerosolů. Pro
odsávání těchto aerosolů je použito hranaté potrubí s dvěma sběrnými vyústkami situovanými
přímo nad hladinou reaktorů. Výstupní potrubí odsávacího ventilátoru je vyvedené nad
střechu. Odsávané množství je 1 600 m3/hod.
Jelikož jde pouze o odsávání vodní hladiny reaktorů, nejsou očekávané žádné emise s
obsahem škodlivých látek. V reaktorech se deemulgují zaolejované vody, takže se může
vyskytovat pouze zápach z rozkládajících se ropných látek.
Pro doplnění a ohřev přívodního vzduchu je použita sestava ventilátoru s vodním
ohřívačem a filtrací s výkonem 7 230 m3/hod s možností cirkulace vzduchu uvnitř haly. Teplota
vnitřního prostoru je regulována prostorovým termostatem na 18°C za účelem snížení
množství odpařované vody z hladiny separátorů. Všechny ostatní nádrže jsou opatřeny víkem.
Cirkulace vzduchu je zajištěna nuceným odtahem ventilátoru. Při celkovém objemu
místnosti 1 178 m3 se celkový objem vzduchu vymění 6 – 7 krát za hodinu.
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9. Monitoring provozu zařízení
Při nakládání s odpady musí být dodržována veškerá pravidla bezpečnosti a hygieny
práce stanovené pro látky, výrobky a přípravky mající vlastnosti stejné jako dovážené odpady.
Vliv na životní prostředí bude sledován pravidelnou denní vizuální kontrolou případného
úniku pevných nebo kapalných látek. Tyto úniky budou okamžitě vhodnými technickými
prostředky (např. vapex, piliny) odstraněny a soustředěny v určených nádobách (dále též bod
8 provozního řádu - Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a pro případ havárie).
Kontrola musí být provedena po ukončení každé nakládky či vykládky odpadních vod a
odpadů do zařízení. Za monitorování provozu zařízení je odpovědná vždy obsluha zařízení.
V rámci monitoringu provozu zařízení budou sledovány následující základní ukazatele
ovlivňující bezprostřední okolí zařízení, resp. hodnotící efektivitu provozu:


počet pracovníků ve směně, spotřeba energie



spotřeba dezinfekčního prostředku



množství navážených odpadů



stav nádob pro nakládání s nebezpečnými odpady



stav zařízení



denní kontrola uložení nádob s nebezpečnými odpady včetně záznamu do provozního
deníku



revize tlakových nádob

Hodnoty všech monitorovaných ukazatelů budou pravidelně zapisovány do Provozního
deníku zařízení. Množství navážených a odvážených odpadů bude evidováno denně průběžně
(samostatně při návozu / odvozu každé dodávky).
11. Povinnosti obsluhy
1. Po příchodu na pracoviště, stejně tak jako při jeho opuštění provede obsluhovatel vizuální
kontrolu zařízení, těsnosti vedení, naplnění zásobníků a jímek u provozního stavu zařízení.
Zjištěný stav zaznamená obsluhovatel do provozního deníku.
2. V případě stáčení dovezených odpadů dbá obsluhovatel na dodržení postupu stáčení a
zajištění úkapů a řádné vedení evidence. Při stáčení odebírá obsluha reprezentativní vzorek
celé dodávky a řádně označený jej uchovává po dobu zpracování odpadů tak, aby v případě
obtíží v procesu zpracování bylo možno zjistit zdroj problémů a určit postup nápravy.
3. V případě dovezených nestandardních odpadů a vod bez analytického a technologického
ověření (protokolu) obsluhovatel nesmí odpady převzít ke zpracování.
4. Při veškerých činnostech dodržuje obsluhovatel provozní řád zařízení, provozní manuály
jednotlivých strojních celků a v případě havarijních stavů se řídí pokyny havarijního řádu a při
práci dodržuje zásady bezpečnosti práce.
5. Obsluhovatel udržuje prostory zařízení v čistotě a zařízení v provozuschopném stavu, tj. s
dostatečným časovým předstihem zajišťuje objednávky činidel, odvoz kalů a případné
průběžné prohlídky a kontrolu (kalibraci elektrod aj.) u dodavatele zařízení.
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11.1. Pokyny pro obsluhu kalolisu pro zpracování kalů alkalicko-kyselých odpadů
Uzavření kalolisu
Po sestavení všech kalolisových desek a kontrole plachetek zda nejsou na styčných
plochách desek záhyby, které by mohly způsobit případné netěsnosti, se nasadí mezikus mezi
hydrauliku a přítlačnou desku. Po utažení jehly na boku hydraulického agregátu napumpujeme
tlak do hydraulického válce na hodnotu 18MPa. Po dosažení tohoto tlaku utáhneme matici na
mezikusu a povolíme jehlu hydraulického agregátu. Tím je celý lis uzavřen a desky jsou
fixovány mechanicky bez namáhání hydraulických rozvodů.
Plnění kalolisu
Po uzavření kalolisu zapne obsluha plnící čerpadla kalolisu a ponechá kalolis v chodu.
Je- li kalolis zcela naplněn, dochází ke zvyšování tlaku bez viditelného zvýšení průtoku filtrátu.
Plnění je možno vypnout a po uzavření plnícího ventilu otevřít ventil přívodu sušícího vzduchu.
Po cca 50 minutách sušení je kalolis připraven k otevření.
Otevření a čištění kalolisu
Po vysušení lze kalolis otevřít a vyčistit. Natlakujeme hydrauliku tak, aby bylo možno
povolit jistící matici muzikusu, a tlakovým rozvaděčem přepneme tlak do hydraulického válce
tak, aby válec zajížděl. Po dosažení prostoru pro vyjmutí mezikusu, tento vyjmeme a opatrně
odsunujeme jednotlivé desky tak, aby kal vypadával do přistaveného vozíku a ne na zem. V
případě, že kal sám neodpadává od plachetky škrabkou, odstraníme filtrační koláč a jeho
zbytky, aby plachetka zůstala čistá, zejména na styčných plochách desek. Po vyprázdnění
celého kalového prostoru lis opět uzavřeme a je tímto připraven k dalšímu plnění. Provedení
pracovního cyklu se zaznamená do provozního deníku.
11.2. Provozní zásahy obsluhy
Dále obsluhovatel zajišťuje za součinnosti dalších pracovníků:


zabezpečuje stálou a pravidelnou činnost všech čistících zařízení, jakož i bezpečné a
nezávadné odvedení zpracovaných odpadů do jímky a následný odvoz do jiného
zařízení



provoz zabezpečuje v souladu s provozní řádem a návody na obsluhu a údržbu
provozovaného zařízení



provádí soustavnou kontrolní činnost provozovaného zařízení a celého prostoru čistírny



zabezpečit, aby do prostoru zařízení neměly přístup nepovolané osoby



1x za rok se podrobit lékařské prohlídce



plocha pozemku zařízení musí mít takovou úpravu, která zdůrazní nutnost udržování
pořádku a jeho snadnou kontrolu obsluhovatelem



pracovat pouze v pracovním obleku, v němž nesmí opustit prostor zařízení



přímý styk s odpady musí být co nejmenší



do provozního deníku zaznamenávat a hlásit svému nadřízenému mimořádné události



zabezpečit zařízení před mrazy v případě náledí, kluzkého terénu zabezpečit posyp
pískem



zábradlí, poklopy, lávky a podesty udržovat v dobrém stavu
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Pravidelné prohlídky a opravy
Soustavná kontrolní činnost a průběžné odstraňování závad pro bezporuchový a
bezpečný provoz zařízení.
1x čtvrtletně musí být provedena řádná technická kontrola veškerého zařízení se
záznamem technického stavu a závad do provozní deníku s termíny odstraňování závad.
Kontroly se zúčastní všichni pracovníci zařízení a nadřízený pracovník, zodpovědný za provoz
zařízení.
Při změně zpracovávaných odpadů, nebo v případě poklesu účinnosti zpracování,
nejméně však jednou za pět let provede provozovatel zařízení technicko – bezpečnostní
prohlídku zařízení v rozsahu dle ČSN 756505 – bod 130. Prohlídku zajistí provozovatel
objednáním u dodavatele zařízení, případně u jiné odborně způsobile organizace.
Průběžná čtvrtletní kontrola se zaměří na:


technický stav a přístupnost do objektu,



pořádek v objektu zařízení



stav skládku a jiného materiálu,



technický stav budov a technologického zařízení,



technický stav zařízení,



stav vstupních šachet, terén kolem nich, poklopy, stav stupadel nebo žebříků,



stav vpustí,



stav čerpadel a ostatního strojního zařízení.



stav a vedení provozního deníku



stav a kompletnost laboratorního vybavení obsluhy



kontrola pracovních pomůcek a lékárničky

Povinnost pracovníků provozu a údržby:
Pracovníci, kteří zajišťují provoz a údržbu, jsou povinni:


1x ročně se zúčastnit školení z příslušných předpisů,



provoz a údržbu zabezpečovat tak, aby provoz byl hospodárný a bezpečný a při údržbě
a opravách byly dodržovány bezpečnostní předpisy,



při práci používat ochranné prostředky a pomůcky



před započetím práce na rozvodech se vždy přesvědčit, že zařízení je připraveno
k provedení údržby nebo opravám a zabezpečeno, aby nepovolené osoby nemohly
vpustit do potrubí médium,



při práci používat nezávadné nářadí a zařízení,



dobře znát zařízení, které obsluhují nebo udržují,



řídit se pokyny Provozní řádu.
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11.4. Pokyny pro mimořádné situace
1. Pokud obsluha zařízení zjistí závadu na zařízení (netěsnosti, nefunkčnost členů aj.)
neprodleně informuje vedoucího pracoviště, který zajistí další postup při řešení vzniklé situace
a informuje příslušné pracovníky.
2. V případě poruchy vzniklé v procesu úpravy odpadů obsluha úpravu přeruší, stanici odstaví,
na ruční ovládání zajistí zařízení proti úniku neupravených vod a ihned uvědomí vedoucího
pracovníka, případně odebere vzorky pro laboratoř.
3. V případě přeplnění jímek, či reaktorů je vyloučena přejímka dalších odpadů ke zpracování.
4. V případě nedostatku činidel (chybějící chemikálie) je nutno zařízení odstavit, přerušit,
zpracování a uvědomit vedoucího pracoviště, který určí další postup, případně uvolní záložní
zásoby chemikálií. O vzniklé situaci se provede zápis v provozním deníku, včetně termínu
zajištění dodávky činidel.
5. V případě netěsnosti stáčecího zařízení u dopravních systémů (majetek přepravce)
obsluhovatel stáčení okamžitě přeruší a odpady z tohoto zdroje ke zpracování nepřevezme.
6. V případě havarijních událostí v areálu se řídí obsluhovatel pokyny havarijního řádu a
pokyny pracovníků uvedených v něm a zodpovědných za sousedící provozy v rámci
koordinace řešení celého areálu. Toto se týká jak havarijního, tak povodňového řádu.
Základní opatření
Při zjištění havarijní situace ihned přerušit práce spojené s manipulací s odpady.
Zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek (odpadů). Okamžitě zahájit asanační práce. Dbát
na bezpečnost osob přicházejících do styku s uniklými látkami (odpady). Informovat příslušné
orgány.
Osoby provádějící asanační práce použijí ochranné pomůcky v souladu s provozním a
havarijním řádem.
Použité sanační ochranné prostředky se uloží do vhodného nepropustného obalu a
následně předají k asanaci nebo zneškodnění.
Zásady zabránění kontaminace osob
Aby se zabránilo možné kontaminaci osob, které by mohly přijít do styku s těmito
látkami, je třeba dbát následujících opatření:


manipulaci s látkami provádět zásadně za použití vhodných ochranných pomůcek



zabránit vhodným počínáním možnosti styku kontaminatů s pracovními oděvy a hlavně
pokožkou



minimalizovat možnost působení par, plynů nebo rozprášených látek



zabránit pohybu osob v rozlitých tekutinách nebo kontaminované půdě



vyvarovat se použití kontaminovaných předmětů, ochranných pomůcek a nástrojů



zabránit přístupu všem osobám, které se na manipulaci s nebezpečnou látkou
(odpadem) přímo nepodílejí
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Požár
V případě vzniku požáru, který nelze uhasit vlastními silami je nutné přivolat hasiče
použitím linky tísňového volání – 150.
12. Zásady bezpečnosti práce
Obsluhovatelem zařízení může být jen osoba plnoletá po absolvování školení
obsluhovatele zařízení a bezpečnosti práce v chemickém provozu. Zdravotní stav musí být
pravidelně kontrolován lékařem
Při práci je obsluhovatel povinen používat všech předepsaných ochranných prostředků,
tj. gumové holínky, kyselinovzdorný oblek, gumové rukavice obličejový štít.
Do jímek a nádrží smí obsluhovatel vstoupit až po důkladném provětrání těchto
prostorů. Musí být připoután a pod dohledem dalšího pracovníka, který do jímky nevstupuje.
Po práci je obsluhovatel povinen se důkladně omýt. Jíst, pít a kouřit smí pouze na
vyhrazeném místě po odložení ochranných pomůcek.
Veškeré vnitřní a vnější prostory, kde se může obsluhovatel pohybovat, musí být za
snížené viditelnosti v noci osvětleny.
Do zařízení mají přístup pouze obsluhovatelé, vedoucí pracovníci střediska a kontrolní
orgány. Obsluha dbá na dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob vyvěšeného ve
vstupních prostorách.
Obsluhovatel nesmí sám manipulovat s nádobami s kyselinou. Kyselinu nalévá při
ředění do vody, nikdy ne naopak.
V zařízení je k dispozici příruční lékárnička. Provozovatel je povinen vybavit lékárnu a
obsluhovatel znát zásady poskytnutí první pomoci.
Popálení kyselinou:
Zasažené místo se omyje velkým množstvím vody (po dobu alespoň 10 minut). Po
omytí se na ránu přiloží sterilní obvaz. Vniknutí kyseliny do oka je závažné, oko se vyplachuje
čistou vodou. Ihned přivoláme lékařskou pomoc.
Poleptání louhem:
Alkálie způsobují ve větších koncentracích velmi nebezpečné popáleniny. Při zasažení
kůže postupujeme stejně jako při zasažení kyselinou. Po omytí se na ránu přiloží sterilní
obvaz. Při vniknutí louhu do oka (nebezpečnější zranění než při vniknutí kyseliny) se oko
vyplachuje mírným proudem vody. Při zasažení oka je nutné vždy posouzení odborným
lékařem.
Nadýchání se neznámou látkou:
Okamžitě přenést pracovníka na čerstvý vzduch a uvolnit oděv. V případě potřeby
zahájit umělé dýchání, pokud je to možné zjistit o jakou látku se jedná. Pokud nastane
bezvědomí, okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu.
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13. Osobní ochranné pracovní prostředky
Pracovníci obsluhy zařízení jsou vybaveni následujícími OOPP:


pracovní oděv (montérky, blůza, čepice)



pracovní obuv (kožená, gumová)



pogumovaná zástěra



gumové a kožené rukavice



obličejový štít nebo ochranné brýle



obličejová maska s filtrem proti organickým nebo kyselým parám



protiprašný respirátor



přilba

OOPP musí být udržovaný v čistotě a v provozuschopném stavu.
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO
DOKONČENÍ
Investor předpokládá zahájení výstavby v roce 2020.
Předpokládaná doba ukončení výstavby je v roce 2020.
Uvedení nové technologie čištění průmyslových odpadních vod do provozu se
předpokládá v roce 2020.

B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ je dotčen tento
územně samosprávní celek:
Kraj:

Ústecký

Okres:

Teplice

Obec:

Most

Katastrální území:

Velebudice (kód 749214)

Dotčeným územněsprávním celkem je
město Most
Město Most je dotčenou obcí z hlediska umístění vlastního posuzovaného
záměru v jejím katastrálním území (Velebudice) a zatížením dopravou, stacionárními
zdroji hluku a emisí a dalšími vlivy, specifikovanými v tomto oznámení.
Ostatní obce těmito přímými vlivy dotčeny nejsou, jak jednoznačně vyplývá z akustické
a rozptylové studie a z posudků na veřejné zdraví.

LI-VI Praha spol. s r.o.

45

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

B.I.9.

VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU
TATO VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT

Navazujícím řízením je podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní
prostředí, jde-li o
1. územní řízení,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,
4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. řízení o povolení hornické činnosti,
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů,
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno
žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud
nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek
rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,".
V případě posuzovaného záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ proběhnou v
návaznosti na posouzení záměru procesem EIA tato navazující řízení:


územní řízení. Žádost bude podána na Magistrát města Most – odbor Stavební
úřad.

Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu ke stavebnímu
povolení a podání žádosti o vydání


stavebního povolení na Magistrát města Most – odbor Stavební úřad.
Po dokončení výstavby bude požádáno o



kolaudační souhlas na celou stavbu, žádost bude podána na Magistrát města Most
– odbor Stavební úřad.
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Dalšími navazujícími řízeními budou:


řízení o vydání integrovaného povolení pro provozu zařízení na čištění
průmyslových odpadních vod. Jedná se o činnost, která spadá pod působnost
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to pod kategorii činnosti: 5.1 Odstraňování nebo
využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t denně a zahrnující
nejméně jednu z těchto činností: b) fyzikálně – chemická úprava. Žádost bude
podána na Krajský úřad Ústeckého kraje



Posuzované zařízení technologie čištění průmyslových odpadních vod se skládá ze
souboru staveb, z nichž stavba hlavní je vodním dílem zahrnujícím deemulgační a
neutralizační stanici, které slouží k předčištění odpadních vod a tekutých odpadů před
jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu. K vydání společného povolení
ve společném řízení je dle § 94j odst. 2 stavebního zákona a dle § 107 odst. 1 písm. u)
vodního zákona příslušný krajský úřad.



Protože k odstranění budou přijímány odpadní vody a tekuté odpady z celé řady
průmyslových odvětví s obsahem chlorovaných organických látek a těžkých kovů,
odpadní vody vypouštěné po předčištění na neutralizační a deemulgační stanici do
kanalizace budou obsahovat zvlášť nebezpečné závadné látky a prioritní nebezpečné
látky uvedené v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací, a k jejich vypouštění bude proto
třeba povolení krajského úřadu dle § 16 odst. 1 vodního zákona.



Řízení o vydání společného povolení na stavbu obou čistíren průmyslových vod,
přístavbu a přípojky na kanalizaci bude vedeno společně s řízením o povolení
vypouštění odpadních vod do kanalizace.



Žádost bude podána na Krajský úřad Ústeckého kraje
Jiná navazující řízení se nepředpokládají z těchto důvodů:



záměr nevyžaduje odnětí pozemků ze ZPF ani PUPFL (záměr není na těchto
pozemcích situován).



záměr nevyžaduje povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (ke kácení dřevin
nedojde).



záměr nevyžaduje povolení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
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B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Zařízení technologie čištění průmyslových odpadních vod GUTRA s.r.o. Most bude
instalováno ve stávajícím halovém objektu, který se nachází v průmyslové zóně Most –
Velebudice.
Umístění: obec Most, k.ú. Velebudice, p.č. 201/4 a st.106.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky zařazeny následujícím způsobem:
Parcelní číslo:

201/4

Obec:

Most [567027]

Katastrální území:

Velebudice [749214]

Číslo LV:

3745

Výměra [m2]:

3483

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:

ostatní plocha

Parcelní číslo:

st. 106

Obec:

Most [567027]

Katastrální území:

Velebudice [749214]

Číslo LV:

3745

Výměra [m2]:

7649

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

Podle vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a
územního plánu ze dne 12.11.2019, č.j. MmM/123276/2019/OraÚP/MH, se pozemek st. p. 106
nachází v katastrálním území Velebudice. Z hlediska obecných požadavků na využívání území
se výše uvedená parcela v Územním plánu statutárního města Mostu nachází v lokalitě se
způsobem využití „VU2 – nerušící výroba a služby“.
Záměr je tedy v souladu s územním plánem.
Na následujících obrázcích jsou výřezy z katastrální mapy s vyznačením dotčených
parcel.
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Výřez z katastrální mapy – širší okolí záměru

Výřez z katastrální mapy s ortofotomapou a s vyznačením dotčených parcel
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Výřez z katastrální mapy s vyznačením dotčených parcel - detail
Dotčená ochranná pásma
Dotčený pozemek není součástí zemědělského půdního fondu a nemá stanovenu
BPEJ ani jiný způsob ochrany.
V místě není žádná stavba s ochranou podle jiných právních předpisů. Pozemky
nejsou situovány v památkové zóně. Pozemky nejsou archeologickou lokalitou, a
nejsou součástí záplavových území ani CHOPAV.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou stavbou dotčena zvláště chráněná
území, přírodní památky a výtvory, ani jejich ochranná pásma.
Stávající objekt s nově instalovanou technologií čištění průmyslových odpadních vod je
napojen na rozvody vody, kanalizace, elektřiny a plynu, a to přípojkami na stávající areálové
rozvody. Nově bude zřízena přípojka na veřejnou kanalizaci, sloužící pro odvod vyčištěných
odpadních vod. Vybudování této přípojky, jak bylo výše popsáno, je součástí posuzovaného
záměru.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.


Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem č.458/2000 Sb.

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace

7m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací

2m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení

1m
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35 kV až 110 kV

12 m

110 kV až 220 kV

15 m

220 kV až 400 kV

20 m

nad 400 kV

30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

1m

u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

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


Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů - 4 m na všechny strany od půdorysu.



Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb.
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu



Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
č.274/2001 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m



Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a
ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
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50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy
Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a kanalizace, které
jsou přivedeny do areálu.
Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném ložiskovém území
dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.
Ve vlastním zájmovém území dotčeném posuzovanou stavbou se nenachází žádné
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Prvky ÚSES v širším okolí záměru jsou
podrobně popsány v části C tohoto oznámení.
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ ani
„Návrh ptačích oblastí“ se území pro výstavbu záměru „Drobné stavební úpravy pro
instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
netýkají a záměr tyto lokality nemůže negativně ovlivnit. Problematika je podrobně
diskutována v části C. tohoto oznámení a stanovisko Krajského úřadu je uvedeno
v příloze v části H. tohoto oznámení.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod“ z hlediska možného ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle § 45i
zákona k žádosti společnosti LI-VI Praha spol. s r. o., se sídlem Jana Želivského 8, 130 00
Praha 3, IĆ 41189027, ze dne 13. 5. 2019 toto stanovisko:
Lze vyloučit možnost, že záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod“ bude mít samostatně nebo ve
spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany popř. celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Záměr je lokalizován v zastavěném území, vně hranic evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí. Hranice nejbližší z nich, evropsky významné lokality (dále jen EVL)
CZ0423216 Kopistská výsypka, se nachází ve vzdálenosti cca 6 km.
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B.II.2. VODA
Zásobování pitnou a technologickou vodou
Objekt pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod je napojen na
veřejný městský vodovod a kanalizaci.
Z vodovodu budou napojeny rozvody vody pro sociální zařízení a laboratoř.
Technologická voda nebude používána, s výjimkou čištění a oplachů zařízení.
Bilance spotřeby pitné vody
Pro potřebu obsluhy technologického zařízení a laboratorních prací (odběr vzorků
dovážených odpadních vod a kontrola kvality vyčištěných vod před jejich vypouštěním do
kanalizace) se předpokládají dva zaměstnanci. I v případě nepřetržitého provozu technologie
bude obsluha přítomna jen několik hodin denně, vlastní technologie bude probíhat
v automatickém režimu se signalizací případných poruchových stavů, vyžadujících zásah
obsluhy.
Výpočet spotřeby pitné vody pro SZ se stanoví z Vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se
provádí zákon č. 272/2001 Sb., při uvažování měrných čísel roční spotřeby vody podle přílohy
č. 12 této vyhlášky. Pro uvedený provoz je použita pol. č. 46 – Provozovny místního významu,
kde se voda nepoužívá k výrobě. Vybavení: WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou a s
možností sprchování, v provozovnách s nečistým provozem.
Směrné číslo je 30 m3/rok na zaměstnance. Pro výpočet je uvažováno v cílovém stavu
celkem se 2 osobami.
Roční spotřeba vody bude:
Qr = 2 x 30 = 60 m3/rok
Průměrná denní spotřeba vody bude: (při uvažování nepřetržitého provozu 365
pracovních dnů/rok)
Qd = 60 : 365 = 0,165 m3/den = 165 l/den
Průměrná hodinová spotřeba vody bude:
Qh = 165 : 24 = 7 l/hod
Příprava teplé užitkové vody (TUV)
Ohřev TUV bude řešen pomocí elektricky ohřívaného zásobníku teplé užitkové vody.
Příprava činidel
Pro potřeby přípravy činidel je spotřebováváno malé množství pitné vody, a to při
přípravě vápenného mléka, suspenze bentonitu a případně roztoku polyflokulantu.
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B.II.3.

OSTATNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE

Surovinové zdroje
Surovinovými zdroji jsou chemické látky používané v procesu čištění odpadních vod,
jak bylo výše popsáno v kapitole o technologickém řešení.
Z předpokládaných objemů zpracovaných vod vyplývá spotřeba činidel a energií
určená výpočtem pro maximální vytížení celé čistírny průmyslových odpadních vod. Přehled je
uveden v následujících tabulkách:
Spotřeba činidel
Chemický
přípravek

Spotřeba l/m3

Spotřeba l/d

Praestol 2530 (0,1
%)

3-6

84 - 168

Ca(OH)2 (10%)

5 - 15

140 - 420

30 - 90

Bentonit (10%)

5-10

140 - 280

30 - 60

H2SO4 (38%)

1-5

28 - 140

6 - 30

FeCl3 (40%) *)

0,4 - 1

11 – 28

2,4 - 6

Spotřeba m3/r
18 - 36

Klasifikace
rizika
Není
nebezpečná
látka
Xi, R37/38-41

Xi, R36/38

Spotřeba m3/r při provozu
250 dnů za rok

Spotřeba m3/r při
nepřetržitém provozu 365
dnů za rok

Praestol 2530(0,1%)

18 - 36

26 – 53

Ca(OH)2 (10%)

30 - 90

44 – 132

bentonit(10%)

30 - 60

44 – 88

H2SO4 (38%)

6 - 30

9 - 44

FeCl3 (40%) *)

2,4 - 6

4-9

Chemický přípravek

*) Při zvýšených koncentracích chloridů ve vstupní vodě je možno používat jako pomocný
koagulant i roztok síranu železitého Fe2(SO4)3
Spotřeba činidel závisí na znečištění dovážených odpadních vod a bude se pohybovat
v intervalech uvedených v tabulkách výše.
Jak bylo uvedeno, instalované zařízení je schopno pracovat nepřetržitě, proto jsou
roční spotřeby uváděny pro dvě alternativy, a to pro provoz 250 dní v roce, který se
předpokládá v počáteční fázi a pro maximální stav, kterého může být dosaženo v cílovém roce
při nepřetržitém provozu.
Bezpečnostní listy jednotlivých chemických látek (činidel), používaných v procesu
čištění průmyslových odpadních vod ve čistírně společnosti GUTRA s.r.o., jsou uvedeny
v příloze tohoto oznámení.
Příprava činidel je soustředěna do jednoho celku v daném provozu čistírny a je
dimenzována pro celkový maximální odběr, i když provozní vytížení bude nižší. Z hlediska
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ekologického zajištění přípravny činidel při případné havárii jsou podlahy opatřeny
odpovídajícím chemicky odolným povrchem a odkanalizovány do sběrné jímky čistírny.
Činnost spojená s přípravou činidel je redukována pouze na jejich případné přečerpání
ponorným čerpadlem do dávkovacích zásobníků vybavených vzduchovými dávkovacími
čerpadly.
Činidla se připravují a skladují v prostoru zajištěném havarijní jímkou. Připravuje se
vápenné mléko, suspenze bentonitu a případně roztok polyflokulantu. Polyflokulant a bentonit
nejsou nebezpečné látky, jako nebezpečný je klasifikován vápenný hydrát. Jak bentonit, tak
vápenný hydrát se připravují v poloautomatických stanicích v bezprašném provedení, kdy
obsluhovatel umístí pytel s práškovými činidly do násypky, uzavře jí a z násypky se vysype
obsah do rozmíchávací nádrže pod vodní clonu. Vysypaný pytel se vyjme z násypky a uloží do
příslušné sekce odpadového hospodářství.
Polyflokulant je krystalická látka, dávka je 1g/l a dávkuje se odměrkou (cca 200 – 300
g) do míchané nádrže polyflokulantu. Jinak je možno použít roztok polyflokulantu dávkovaný z
dodavatelského obalu přímo sací jehlou.
Ostatní činidla se dávkují dávkovací jehlou přímo z dodavatelských obalů, vyměňují se
pouze nádoby.
Celý proces je řízen PLC automatem s naprogramovanými jednotlivými postupy. Tyto
postupy jsou odladěny v rámci zkušebního provozu a obsluha potom pouze volí, již
odzkoušené sady parametrů. Ty mohou být pro každý typ odpadních vod jiné. Všechny
parametry jsou zobrazovány na panelu s dotykovým displejem. V případě požadavku je
instalace připravena pro napojení do podnikové sítě a umožňuje archivovat jednotlivé stavu
celé technologie. Veškeré chemické hodnoty jsou měřeny elektrochemickými čidly, která jsou
pravidelně servisována a sondy jsou pufrovány minimálně jednou za měsíc.
V prostoru zařízení budou dodržovány bezpečnostní předpisy podle provozního řádu,
podle zákona č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění
pozdějších předpisů č. 350/2011Sb., zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, zákoníku práce v platném znění a bezpečnostních předpisů
obsažených v návodech na obsluhu jednotlivých strojů a zařízení a v bezpečnostních listech
chemických látek a chemických přípravků.
Technologické zařízení je navrženo a uspořádáno tak, aby vyhovovalo podmínkám
bezpečnosti práce. Potrubní rozvody budou označeny barevně podle příslušné ČSN. Nádrže s
chemickými přípravky budou označeny příslušnými výstražnými tabulkami.
V prostoru přípravny je přívod pitné vody a skřínka první pomoci pro případ poleptání
chemikáliemi.
Na pracoviště čistící stanice je zakázán vstup neoprávněným a nepoučeným osobám.

B.II.4.

ENERGETICKÉ ZDROJE

Elektrická energie
Pro zásobování nové technologie budou využity stávající přívody elektrické energie
v objektu, do kterého bude technologie instalována.
Instalovaný příkon pro novou technologii čištění odpadních vod bude 59 kW,
současnost při běžném provozu v cílovém stavu bude 24 kW (koeficient současnosti
0,4). Při provozu včetně odparky bude současnost 36 kW (koeficient současnosti 0,6).
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Instalovaný příkon ostatního vybavení čistírny je 11 kW
Provedení rozvaděčů, rozvodů, osvětlení atd. bude v souladu s protokolem o určení
vnějších vlivů a s požárně bezpečnostním řešením (PBŘ).
.Elektrická část bude zpracována dle požadavků technologie, bude vycházet ze
zpracované projektové dokumentace a bude splňovat veškeré požadavky PBŘ. Bude
respektovat určené zóny dle protokolu o stanovení prostředí.
Zemní plyn
Zemní plyn nebude využíván, objekt haly je vytápěn dálkovým teplem (CZT) a topné
rozvody v hale jsou napojeny z výměníkové stanice

B.II.5.

BIOLOGICKÁ ROZMANITOST

Biologická rozmanitost (biodiverzita) je chápána jako variabilita všech žijících
organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických
komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi
ekosystémy. Nejedná se jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o
variabilitu uvnitř a mezi nimi.
Záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových
odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ je situován do uzavřené části stávající haly a
nezasahuje do žádných ploch zeleně. V okolí haly jsou vnitroareálové komunikace, po nichž
bude přijíždět obslužná doprava čistírny odpadních vod.
Plochy zeleně v areálu, v němž je hala umístěna, jsou tvořeny především trávníky
s keřovými porosty a soliterními dřevinami. Tyto plochy souvisle navazují na plochy zeleně
v okolí areálu. Do těchto ploch nebude v rámci realizace záměru jakkoliv zasahováno.
Realizace posuzovaného záměru je situována v průmyslové zóně Velebudice a nijak
nezasáhne do ploch zeleně jak uvnitř areálu, tak i v jeho okolí. V rámci posuzované stavby
nedochází ke kácení stromů ani snižování plochy zeleně areálu. Proto nebyly prováděny
biologické průzkumy flóry a fauny.
Posuzovaný záměr tedy nijak neovlivní biologickou rozmanitost uvnitř areálu ani v jeho
blízkém či vzdálenějším okolí.
V širším okolí místa záměru, jak je podrobně popsáno v kapitole C. tohoto oznámení,
se vyskytují prvky systému ÚSES a chráněná území, které přispívají k zachování biologické
rozmanitosti přírodních společenstev flóry a fauny.

B.II.6. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU, POTŘEBA
SOUVISEJÍCÍCH STAVEB
Areál průmyslové zóny Velebudice v Mostě má vybudován systém vnitroareálových
komunikací napojený na veřejné městské komunikace: na jihu na Dělnickou ulici a na východě
na ulici Stavbařů.
Severní čelo haly pro navrhované umístění posuzovaného záměru – instalace
technologie na čištění průmyslových odpadních vod – má napojení na vnitroareálovou
komunikaci, která přímo ústí do ulice Stavbařů. Prostor pře halou je dostatečně široký pro
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zajíždění nákladních automobilů – cisteren – ke stáčecímu místu kapalných odpadů,
vybaveném záchytnou vanou. Na tomto prostoru se cisterny mohou i otáčet, takže budou
přijíždět z ulice Stavbařů a po stočení nákladů budou opět po této ulici odjíždět.
Realizace záměru tedy nevyžaduje vybudování žádných nových komunikací ani
zpevněných ploch. Budou využity zpevněné plochy a komunikace stávající, areálové.
Pro parkování osobních automobilů zaměstnanců, předpokládá se obsluha zařízení a
laboratoře dvěma zaměstnanci, budou využita parkovací stání u haly v rámci areálu.
Vyvolaná doprava posuzovaného záměru představuje především dovoz kapalných
odpadů (odpadních vod) učených k čištění. Jsou přiváženy nákladními cisternovými
automobily o průměrném objemu 12 m3. Maximální množství odpadních vod, které bude do
zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod přivezeno za den, činí 35 m3/den
zaolejovaných vod a 10 m3/den alkalicko-kyselých vod. Celkem tedy maximálně 45 m3/den
odpadních vod. Pro dovezení tohoto množství vod jsou třeba 4 příjezdy cisteren denně.
Jedná se o maximální počty příjezdů nákladních automobilů za den, přičemž v tomto počtu
jsou zahrnuty i odvozy odpadů, kterých je po odvodnění pouze minimální množství.
Dále budou do čistírny přivážena činidla a další pomocné materiály. Pro tyto účely se
počítá maximálně se 3 příjezdy dodávkových automobilů za den.
Počet příjezdů osobních automobilů je maximálně 3 příjezdy za den.
Celkový počet jízd vyvolané dopravy za rok závisí na době provozu zařízení. Vzhledem
k tomu, že zařízení umožňuje nepřetržitý provoz, jsou v následující tabulce uvedeny i počty
jízd pro tento stav, i když je pravděpodobné, že ve skutečnosti bude počet jízd, zejména o
víkendech, podstatně nižší.
Nová čistírna průmyslových odpadních vod představuje tyto počty jízd vyvolané
dopravy:

Druh vozidel

Počet
jednosměrných jízd
za den

Cisterny o
průměrném objemu
12 m3

4 jízdy/den

1 000 jízd/rok

1 460 jízd/rok

Dodávkové
automobily

3 jízdy/den

750 jízd/rok

1 095 jízd/rok

Osobní automobily

3 jízdy/den

750 jízd/rok

1 095 jízd/rok

Celkem

10 jízd/den

2 500 jízd/rok

3 650 jízd/rok
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Počty obousměrných jízd (příjezd + odjezd) jsou uvedeny v následující tabulce.
Druh vozidel

Počet
jednosměrných jízd
za den

Počet
jednosměrných jízd
za rok při provozu
250 dní/rok

Počet
jednosměrných jízd
při nepřetržitém
provozu 365 dní/rok

Cisterny o
průměrném objemu
12 m3

8 jízd/den

2 000 jízd/rok

2 920 jízd/rok

Dodávkové
automobily

6 jízd/den

1 500 jízd/rok

2 190 jízd/rok

Osobní automobily

6 jízd/den

1 500 jízd/rok

2 190 jízd/rok

Celkem

20 jízd/den

5 000 jízd/rok

7 300 jízd/rok

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VODY, PŮDY A PŮDNÍHO PODLOŽÍ

A. Znečištění ovzduší
Stávající stav
V současné době není objekt určený pro navrhovanou instalaci zařízení na čištění
průmyslových odpadních vod zdrojem emisí do ovzduší.
Vytápění objektu je zajištěno z centrálního zdroje tepla CZT pomocí výměníkové
stanice, z níž je voda rozváděna do radiátorů v objektu. Plynová kotelna zde není zřízena.
Prostory pro posuzovanou čistírnu odpadních vod jsou připraveny pro instalaci
technologie a nejsou využívány pro jinou činnost, nejsou tedy rovněž zdrojem znečišťování
ovzduší.
Stav po realizaci záměru
V rámci realizace záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ bude v severní části stávající
haly instalována technologie čištění a bude instalováno vzduchotechnické zařízení pro větrání
čistírny s rekuperační jednotkou.
Z hlediska emisí lze konstatovat následující.
Všechny reaktory mají víka a pouze dva deemulgační reaktory musí mít otevřenou
vodní hladinu. Nad těmito reaktory je realizováno odsávací potrubí vznikajících aerosolů. Pro
odsávání těchto aerosolů je použito hranaté potrubí s dvěma sběrnými vyústkami situovanými
přímo nad hladinou reaktorů.
Výstupní potrubí odsávacího ventilátoru je vyvedeno nad střechu. Celkové
odsávané množství vzduchu je 1 600 m3/hod.
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A. Množství emisí z technologie čištění průmyslových odpadních vod
Stanovení emisí je u těchto typů zdrojů vždy komplikované. Ve stávající čistírně
odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o. v Klášterci nad Ohří měření emisí nebylo prováděno.
Nicméně obdobná technologie je provozována i v jiných lokalitách. Proto bylo možné vycházet
z referenčního měření emisí na obdobné neutralizační a deemulgační stanici ve FrýdkuMístku. Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce:

Na tyto hmotnostní toky látek byla pak spočítána rozptylová studie.
B. Množství emisí z vytápění
Areál je napojen na rozvod sítě CZT. Tudíž vytápěn bude centrálním zdrojem, zemní
plyn a nebo jiné palivo zde spalováno pro vytápění nebude. Posuzovaný záměr není zdrojem
emisí z vytápění.
C. Množství emisí z automobilové dopravy
Svoz odpadů k čištění zajišťuje vlastní dopravce vybavený odpovídající technikou a
vlastnící koncesi k tomuto druhu dopravy. Svoz probíhá pomocí autocisterny, nebo menší
objemy pomocí vratných PE barelů. V obou případech se vody přepouští do jímek zařízení na
zastřešeném stáčecím pracovišti, které je zajištěno proti úniku úkapů a odkanalizováno do
sběrných jímek
Záměrem dojde k nárůstu dopravy v hodnotách obousměrného silničního provozu o
celkem 12 osobních a dodávkových automobilů (OA a DA) a 8 těžkých nákladních vozidel
(TNV) za den. Nově generovaná doprava bude dále z místa areálu distribuována rovnoměrně
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po stávajících komunikacích. Vypočtené emise ze záměrem vyvolané automobilové dopravy
jsou uvedeny v tabulce níže.
Jako vstupní údaje pro výpočet emisního toku stanovených škodlivin byly použity
emisní faktory v programu MEFA 13. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší
byly výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy –
NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a BaP. Emise jsou vyčíslovaná pro definované úseky silničních
komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků,
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) pro rok 2020 pomocí
programu MEFA 13 – výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Přesné
zastoupení emisních tříd EURO u záměrem vyvolané dopravy bude záviset na vozovém parku
dopravce. Pro výpočet emisí z dopravy byla proto použita předdefinovaná skladba vozového
parku pro města a ostatní silnice zahrnutá v programu MEFA 13, která vychází z
předpokládaného vývoje zastoupení emisních tříd EURO na území celé České republiky, a to
samostatně pro osobní a nákladní vozidla.
Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise z
resuspenze. Víceemise se projevují pouze krátce po startu vozidla, a proto byly počítány
pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu, která tvoří podíl 50 % celkové vyvolané dopravy. U
cílové vyvolané dopravy se předpokládá, že doba jízdy přesáhla hraniční dobu, po kterou se
víceemise ze startů ještě projevují. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními
hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako
dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 pro Ústecký kraj (údaj převzat z dat ČHMÚ).
Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno 50 %. Rychlost vozidel byla uvažována maximální
povolená rychlost pro danou třídu a typ silnice. Rozložení vyvolané nákladní dopravy bylo
uvažováno rovnoměrné v průběhu dne s průměrnou dobou stání do 1 hod. U vyvolané osobní
dopravy se uvažovalo s příjezdem všech vozidel ve stejnou dobu a průměrnou dobou stání v
průběhu celé směny.
Vzhledem k nelineární závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z
resuspenze počítány jako rozdíl emisí z resuspenze pro celkovou dopravu v území bez a se
zahrnutím vyvolané dopravy. Emise z resuspenze byly počítány pro částice PM10, PM2,5 a BaP.
Intenzity stávající dopravy byly převzaty z výsledků Celostátního sčítaní dopravy 2016. Pro
výpočet maximálních krátkodobých koncentrací byl použit součet maximálních 1hodinových
intenzit stávající dopravy v území a dopravy vyvolané. Pro výpočet maximálních krátkodobých
koncentrací ze stávající dopravy v území byly použity přepočtené maximální 1hodinové
intenzity dopravy podle metodiky SYMOS´97 (aktualizace únor 2014).
Emisní charakteristika zdroje – vyvolaná automobilová doprava je uvedena
v následující tabulce:
Automobilová doprava

Zdroj
Emise NOx [kg/rok]

29.7

Emise CO [kg/rok]

67.2

Emise PM10 [kg/rok]

42.4

Emise PM2,5 [kg/rok]

12.0

Emise benzen [kg/rok]

0.4

Emise BaP [g/rok]

0.8

Délka [m]

2,9
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Vyhodnocení vlivu záměru na znečištění ovzduší v jeho okolí bylo provedeno
v rozptylové studii, která je uvedena v příloze v části H. tohoto oznámení. Její výsledky jsou
zrekapitulovány v kapitole D.
Platná legislativa z hlediska ochrany ovzduší:


Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve snění pozdějších předpisů;



Vyhláška č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.

Emisní limity jsou dány platnou legislativou, tedy zákonem č.201/2012 Sb. (Zákon o
ochraně ovzduší), a prováděcí vyhláškou č.415/2012 Sb. (Vyhláška o přípustné úrovni
znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší).
Definice vybraných pojmů:
Pro účely zákona o ochraně ovzduší se rozumí
a) ovzduším vnější ovzduší v troposféře,
b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem,
c) znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší,
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její
depozice na zemský povrch za jednotku času,
e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka
nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou
jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů,
f) mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická
jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je
zabudován jako nedílná součást technologického vybavení,
g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se oxidují paliva za účelem
využití uvolněného tepla,
h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje;
není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník
stacionárního zdroje,
i) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny
znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje,
j) emisním stropem nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší za
kalendářní rok,
k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem,
l) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho
výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu,
m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs organických
sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo
má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití,
n) organickým rozpouštědlem jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně
nebo ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění
surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění
znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek
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používaný k úpravě viskozity nebo povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako
ochranný prostředek,
Přípustná úroveň znečišťování
(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy,
technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.
(2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu nebo výduchu do
ovzduší. Emisní limity se dělí na:
a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a
jejich skupiny a
b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem nebo v
povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro stacionární zdroj. (tím je: vyhláška
č.415/2012 Sb.)
(3) Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů
nebo jeden nebo více emisních stropů, nevztahují se na něj obecné emisní limity. Specifický
emisní limit stanovený v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) nesmí být stejný nebo
vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro daný
stacionární zdroj.
Zařazení zdroje podle zákona č.201/2012 Sb.
Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se nejedná o
vyjmenovaný zdroj, znečišťování ovzduší.
2. Plošné zdroje znečišťování ovzduší – vyvolaná doprava související s realizací
posuzovaného záměru v průmyslové zóně a vlastní výstavba záměru
Záměr instalace zařízení na čištění průmyslových odpadních vod představuje, jak bylo
uvedeno v kapitole B.II.6., maximálně 8 obousměrných jízd nákladních automobilů (cisteren), 6
obousměrných jízd dodávkových automobilů a 6 obousměrných jízd osobních automobilů za
den. Celkem tedy vyvolaná doprava záměrem činí maximálně 20 jízd automobilů za den
Tento počet jízd se bude na znečištění ovzduší podílet zcela minimálně.
Období výstavby – realizace záměru bude představovat pouze drobné stavební úpravy
uvnitř haly a v jejím bezprostředním okolí (záchytná vana u stáčecího místa) a následnou
instalaci vlastní technologie čištění vod. Součástí záměru je i vybudování kanalizační přípojky
v délce 42 m.
Z hlediska znečištění ovzduší staveništní dopravou se tedy jedná o minimální zátěž,
která se u obytné zástavby prakticky neprojeví. Obytná zástavba je od lokality záměru
dostatečně vzdálena.
Množství emisí z automobilové dopravy při provozu záměru
Svoz odpadů k čištění zajišťuje vlastní dopravce vybavený odpovídající technikou a
vlastnící koncesi k tomuto druhu dopravy. Svoz probíhá pomocí autocisterny, nebo menší
objemy pomocí vratných PE barelů. V obou případech se vody přepouští do jímek zařízení na
zastřešeném stáčecím pracovišti, které je zajištěno proti úniku úkapů a odkanalizováno do
sběrných jímek
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Záměrem dojde k nárůstu dopravy v hodnotách obousměrného silničního provozu o
celkem 12 osobních a dodávkových automobilů (OA a DA) a 8 těžkých nákladních vozidel
(TNV) za den. Nově generovaná doprava bude dále z místa areálu distribuována rovnoměrně
po stávajících komunikacích. Vypočtené emise ze záměrem vyvolané automobilové dopravy
jsou uvedeny v tabulce níže.
Jako vstupní údaje pro výpočet emisního toku stanovených škodlivin byly použity
emisní faktory v programu MEFA 13. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší
byly výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy –
NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a BaP. Emise jsou vyčíslovaná pro definované úseky silničních
komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků,
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) pro rok 2020 pomocí
programu MEFA 13 – výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Přesné
zastoupení emisních tříd EURO u záměrem vyvolané dopravy bude záviset na vozovém parku
dopravce. Pro výpočet emisí z dopravy byla proto použita předdefinovaná skladba vozového
parku pro města a ostatní silnice zahrnutá v programu MEFA 13, která vychází z
předpokládaného vývoje zastoupení emisních tříd EURO na území celé České republiky, a to
samostatně pro osobní a nákladní vozidla.
Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise z
resuspenze. Víceemise se projevují pouze krátce po startu vozidla, a proto byly počítány
pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu, která tvoří podíl 50 % celkové vyvolané dopravy. U
cílové vyvolané dopravy se předpokládá, že doba jízdy přesáhla hraniční dobu, po kterou se
víceemise ze startů ještě projevují. Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními
hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako
dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 pro Ústecký kraj (údaj převzat z dat ČHMÚ).
Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno 50 %. Rychlost vozidel byla uvažována maximální
povolená rychlost pro danou třídu a typ silnice. Rozložení vyvolané nákladní dopravy bylo
uvažováno rovnoměrné v průběhu dne s průměrnou dobou stání do 1 hod. U vyvolané osobní
dopravy se uvažovalo s příjezdem všech vozidel ve stejnou dobu a průměrnou dobou stání v
průběhu celé směny.
Vzhledem k nelineární závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z
resuspenze počítány jako rozdíl emisí z resuspenze pro celkovou dopravu v území bez a se
zahrnutím vyvolané dopravy. Emise z resuspenze byly počítány pro částice PM10, PM2,5 a BaP.
Intenzity stávající dopravy byly převzaty z výsledků Celostátního sčítaní dopravy 2016. Pro
výpočet maximálních krátkodobých koncentrací byl použit součet maximálních 1hodinových
intenzit stávající dopravy v území a dopravy vyvolané. Pro výpočet maximálních krátkodobých
koncentrací ze stávající dopravy v území byly použity přepočtené maximální 1hodinové
intenzity dopravy podle metodiky SYMOS´97 (aktualizace únor 2014).
Emisní charakteristika zdroje – vyvolaná automobilová doprava je uvedena
v následující tabulce:
Automobilová doprava

Zdroj
Emise NOx [kg/rok]

29.7

Emise CO [kg/rok]

67.2

Emise PM10 [kg/rok]

42.4

Emise PM2,5 [kg/rok]

12.0

Emise benzen [kg/rok]

0.4

Emise BaP [g/rok]

0.8
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Automobilová doprava

Zdroj
Délka [m]

2,9

Znečištění vody, půdy a půdního podloží
Podrobnější údaje jsou uvedeny v části C. tohoto oznámení.
Zde shrnujeme, že pozemky pro navrhovanou výstavbu záměru „Drobné stavební
úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ se
nacházejí ve stávající průmyslové zóně Velebudice.
Není známo, že by na nich došlo ke kontaminaci půdy ani znečištění vody ze
stávajícího ani dřívějšího provozu tohoto areálu.
Není zde prováděna činnost, která by mohla způsobit významnější znečištění půdy a
povrchových nebo podzemních vod.
Nově instalované zařízení pro čištění průmyslových vod bude z tohoto hlediska
dostatečně zajištěno proti možnosti znečištění půd a vody (zařízení uvnitř haly, záchytné
jímky, zajištěné stáčecí místo, chemicky odolná podlaha, zvýšený práh).

B.III.2.

ODPADNÍ VODY

Realizací záměru budou vznikat splaškové, dešťové a technologické odpadní vody.
A. Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody vznikají provozem sociálních zařízení v navrhované čistírně
odpadních vod. Jejich množství bude odpovídat spotřebě pitné vody.
Směrné číslo je 30 m3/rok na zaměstnance. Pro výpočet je uvažováno v cílovém stavu
celkem se 2 osobami.
Roční spotřeba vody bude:
Qr = 2 x 30 = 60 m3/rok
Průměrná denní spotřeba vody bude: (při uvažování nepřetržitého provozu 365
pracovních dnů/rok)
Qd = 60 : 365 = 0,165 m3/den = 165 l/den
Průměrná hodinová spotřeba vody bude:
Qh = 165 : 24 = 7 l/hod
Tyto splaškové vody vypouštěny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace
a vedeny na městskou čistírnu odpadních vod města Most
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B. Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody ze střech stávajících objektů, zpevněných ploch a
vnitroareálových komunikací a parkovišť jsou svedeny do stávající kanalizace a částečně jsou
zasakovány do zelených ploch areálu.
Záměr bude instalován uvnitř stávajícího objektu, množství dešťových vod se tedy
v důsledku jeho realizace nemění.
C. Technologické odpadní vody
Záměr představuje instalaci technologie čištění průmyslových zaolejovaných a
alkalicko-kyselých vod, které budou do provozovny ve Velebudicích dováženy automobilovými
cisternami a stáčeny do oddělených zásobních nádrží pro každý druh vod, přičemž stáčecí
místo je zabezpečeno nepropustnou havarijní jímkou.
V cílovém stavu uvažuje investor s nepřetržitým provozem, tedy s celkovou
denní kapacitou 45 m3 za den a celkovou roční kapacitou 16 425 m3 vyčištěných vod za
rok.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve správě
Severočeských vodovodů a kanalizace, a.s. (SČVK). SČVK vydaly dne 13.3.2019
souhlasné vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby posuzovaného záměru s tím, že
kvalita vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace musí být v souladu
s platným kanalizačním řádem Most. Toto vyjádření je uvedeno v plném rozsahu
v příloze v části H. tohoto oznámení.
Vyčištěné odpadní vody budou tedy na základě souhlasu provozovatele veřejné
kanalizace a městské čistírny odpadních vod a po předchozí kontrole jejich kvality vypouštěny
prostřednictvím nově vybudované kanalizační přípojky do veřejné kanalizace. Podmínkou
jejich vypouštění je doložení chemickým rozborem, že tyto vody splňují požadavky
Kanalizačního řádu města Most a další podmínky stanovené v povolení SČVK.
Povolené limity zbytkových koncentrací škodlivin dle kanalizačního řádu města Most na
výstupu z areálu GUTRA jsou uvedeny v následující tabulce.

Ukazatel
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Emisní limit (mg/l)

CHSKCr

800

NL

350

C10 - C40

7

RAS

1 200

Crcelk.

0,3

Zn

0,5

Cu

0,10

Ni

0,10

pH

6-9

SO42-

400

Ncelk.

70
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B.III.3. ODPADY
Čistírna průmyslových odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o. v Mostě slouží
k čištění průmyslových odpadních vod, které společnost GUTRA odebírá u jejich producentů
jako průmyslové odpady. Kterým jsou přiřazena katalogová čísla, jak bylo výše popsáno.
Jedná se tedy o zařízení na likvidaci odpadů, jehož činnost spočívá ve vyčištění těchto
odpadních vod na úroveň, umožňující jejich vypouštění do kanalizace v souladu
s kanalizačním řádem města Most.
Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.6., instalované technologické zařízení na čištění
průmyslových odpadních vod umožní zpracování následujících odpadů:
a) Zaolejovaných vod s obsahem ropných látek:
 Technologie čištění umožní zpracování odpadů tříd: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12,
13, 16 a 19, pokud splní stanovené přejímací parametry stanovené pro odpady s obsahem
ropných látek.
b) Alkalicko-kyselých odpadních vod:
 Technologie čištění umožní zpracování odpadů tříd: 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 16 a 20,
pokud splní výše uvedené přejímací parametry stanovené pro vody alkalicko-kyselé.
Odpady produkované při čištění odpadních vod v ČOV GUTRA s.r.o. Most.
V procesu čištění odpadních vod vznikají kromě odpadních vod (viz předchozí kapitola)
vypouštěných do veřejné kanalizace dvě základní skupiny odpadů:
a) odpady, u kterých nedochází ke změně katalogového čísla;
b) odpady, u kterých dochází ke změně katalogového čísla (např. zahuštění kalů,
odsazení oleje či jiných koncentrátů – zahuštění jedné části na pevnou fázi a oddělení
kapalné fáze apod.)
Přehled odpadů vznikajících v procesu čištění průmyslových odpadních vod v zařízení
GUTRA Most je uveden v následující tabulce.
Kód odpadu
15 01

15 01 01
15 01 02

Kategorie Název druhu odpadu
odpadu
Obaly (včetně odděleně
sbíraného komunálního
obalového odpadu)
O
Papírové a lepenkové
obaly
O
Plastové obaly

15 01 03

O

15 01 04
15 01 10*

O
N

15 02

-
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Způsob
nakládání

Předání jiné
osobě
Předání jiné
osobě
Dřevěné obaly
Předání jiné
osobě
Kovové obaly
Druhotná surovina
Obaly obsahující zbytky
Předání jiné
nebezpečných látek
osobě
nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla,

66

Kód způsobu
nakládání

AN3
AN3
AN3
AN10
AN3

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
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– GUTRA s.r.o., Most“
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

15 02 02*

N

16 07

16 0708

N

16 0709

N

19 02

19 0205

N

19 0207

N

Název druhu odpadu
filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné
oděvy
Absorpční činidla,
filtrační materiály
(včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a
ochranné oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
Odpady z čištění
přepravních a
skladovacích nádrží a
sudů (kromě
odpadů uvedených ve
skupinách 05 a 12)
Odpady obsahující
ropné látky
Odpady obsahující jiné
nebezpečné látky
Odpady z fyzikálněchemických úprav
odpadů (např.
odstraňování chrómu
či kyanidů,
neutralizace)
kaly z fyzikálněchemického zpracování
obsahující nebezpečné
látky
Olej a koncentráty ze
separace

Způsob
nakládání

Kód způsobu
nakládání

Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě
Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

AN3

Poznámky:
O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
Kód způsobu nakládání dle přílohy č.20 vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s
odpady ve znění pozdějších předpisů:
A00 Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)
AD1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)
AN3 Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně
AR1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
AN10 Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny")
B00 Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo
jiné provozovny
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Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou v části
čtvrté stanoveny povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými
zařízeními. V § 25 je uvedeno:
(1) Pro účely tohoto zákona se vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními
rozumí:
a) odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB,
b) odpadní oleje,
c) baterie a akumulátory,
d) kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady,
e) odpady z výroby oxidu titaničitého,
f) odpady azbestu,
g) autovraky,
h) elektrická a elektronická zařízení.
(2) Na původce vybraných odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s vybranými odpady, se
vztahují povinnosti původců a oprávněných osob, pokud dále není stanoveno jinak.
(3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými
výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním
úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté
na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky,
vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení.
Veškeré činnosti budou prováděny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a souvisejícími vyhláškami, zejména vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č.93/2016 Sb., kterou se stanoví
katalog odpadů, vyhláškou MŽP č.294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách
ukládání na skládky, vyhláškou č.321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů a vyhláškou č.341/2008 Sb. o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly:


Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve sběrných nádobách,
jejichž typ a množství bude nutno dohodnut s oprávněnými osobami – firmami, které
budou zajišťovat odvoz a odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů.



Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně jako způsob
využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn s oprávněnými osobami
tak, že vytříděný využitelný odpad bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů
budou předávány oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné skládce komunálního
odpadu,



Odpady z údržby a oprav jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné obaly, apod., budou
shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Tyto odpady budou
odstraňovány prostřednictvím servisních firem, které budou na základě smluvního
vztahu provádět konkrétní údržbu.

Způsob manipulace s odpady a jejich ukládání bude podrobně uvedeno v projektové
dokumentaci.
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Odpady z výstavby
Při výstavbě a stavebních úpravách budou dočasně vznikat odpady z použitých
stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně.
Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které mohou vznikat během realizace stavby, je
uveden v následující tabulce.
Při výkopových pracích a terénních úpravách bude vznikat výkopová zemina při kopání
základů haly.
Zde uvádíme požadavek ČIŽP k nakládání s výkopovou zeminou.
U výkopové zeminy musí být před jejím odvozem a uložením na novou lokalitu
proveden rozbor na obsah škodlivin a ekotoxikologický test dle přílohy č. 10 k vyhlášce
č. 294/2005 Sb. (tab. 10.1 a 10.2). Také upozorňujeme, že lokalita k uložení zemin musí
být určena k nakládání s odpady (např. povolena stavebním úřadem k provedení
terénních úprav ve stanoveném objemu). Doporučujeme přebytečnou výkopovou
zeminu zařadit jako odpad ve smyslu zákona o odpadech. Veškeré odpady musí být
předány subjektům oprávněným k jejich převzetí.
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v
aktuálním znění zákona a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů
vydaného vyhláškou č.93/2016 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady zajištěno odstranění všech odpadů. Povinností původce odpadů je kromě správného
nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů
především jejich minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování
jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:
Kód odpadu
15 01

15 01 01
15 01 02

Kategorie Název druhu odpadu
odpadu
Obaly (včetně
odděleně sbíraného
komunálního
obalového odpadu)
O
Papírové a lepenkové
obaly
O
Plastové obaly

15 01 03

O

15 01 04
15 01 10*

O
N

15 02

-

15 02 02*

N
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Způsob
nakládání

Předání jiné
osobě
Předání jiné
osobě
Dřevěné obaly
Předání jiné
osobě
Kovové obaly
Druhotná surovina
Obaly obsahující zbytky
Předání jiné
nebezpečných látek
osobě
nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla,
filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné
oděvy
Absorpční činidla,
Předání jiné
filtrační materiály
osobě
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Kód způsobu
nakládání

AN3
AN3
AN3
AN10
AN3

AN3
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

17 01

-

17 01 01
17 01 02
17 01 03

O
O
O

17 01 07

O

17 02
17 02 01

O

(včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a
ochranné oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton, cihly, tašky a
keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické
výrobky
Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel,
tašek a keramických
výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 02 04

N

17 03

-

17 03 02

O

17 04

-

17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11

O
O
O
O
O

17 05

-

17 05 03*

N

Sklo, plasty a dřevo
obsahující nebezpečné
látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné
Asfaltové směsi, dehet
a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi
neuvedené pod číslem
17 03 01
Kovy (včetně jejich
slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod
17 04 10
Zemina (včetně
vytěžené zeminy z
kontaminovaných míst),
kamení, vytěžená
jalová hornina a hlušina
Zemina a kamení
obsahující nebezpečné
látky
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Způsob
nakládání

Kód způsobu
nakládání

odstranění
odstranění
odstranění

AD1
AD1
AD1

odstranění

AD1

Předání jiné
osobě
Předání jiné
osobě
Předání jiné
osobě
Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

Druhotná surovina
Druhotná surovina
Druhotná surovina
Druhotná surovina
Druhotná surovina

AN10
AN10
AN10
AN10
AN10

Předání jiné
osobě

AN3

AN3
AN3
AN3

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
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Kód odpadu
17 05 04

17 06

17 06 03

17 09
17 09 03*

17 09 04

20 01

20 01 02

Kategorie Název druhu odpadu
odpadu
O
Zemina a kamení
neuvedené pod 17 05
03
Izolační materiály a
stavební materiály s
obsahem azbestu
O
Izolační materiály
neobsahující
nebezpečné látky
Jiné stavební a
demoliční odpady
N
Jiné stavební a
demoliční odpady
(včetně směsných
stavebních a
demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné
látky
O
Směsné stavební a
demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09
03
Složky z odděleného
sběru (kromě odpadů
uvedených v
podskupině 15 01)
O
Sklo

20 03

-

20 03 01

O

Ostatní komunální
odpady
Směsný komunální
odpad

Způsob
nakládání
Skládkování

Kód způsobu
nakládání
AD1

Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

Předání jiné
osobě

AN3

Poznámky:
O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
Kód způsobu nakládání dle přílohy č.20 vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s
odpady ve znění pozdějších předpisů:
AD1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)
AN3 Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně
AR1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie
AN10 Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny")
Množství odpadů z výstavby bude minimální, technologie čištění průmyslových vod
bude umístěna do stávajícího objektu, v němž budou provedeny pouze drobné stavební
úpravy.
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Odpady z výkopových prací budou vznikat především při výstavbě kanalizační přípojky,
která je součástí posuzovaného záměru.
Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
prováděcích předpisů zajištěno odstranění všech odpadů. Povinností původce odpadů je
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích
předpisů především jejich minimalizace.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány
na odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být
označena v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených
druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo
zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů
odpadů.

B.III.4. OSTATNÍ EMISE A REZIDUA (HLUK, VIBRACE, ZÁŘENÍ, ZÁPACH)
hluk a vibrace
a) hluk
Vliv posuzovaného areálu na hlukovou situaci ve městě Most byl podrobně
posouzen v akustické studii, která je uvedena v příloze tohoto oznámení a její výstupy
byly použity pro hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. Zde uvádíme pouze stručný
popis těchto zdrojů. Technický popis zdrojů je rovněž v kapitole B.I.6.
Stacionární zdroje hluku
Zdroji hluku v provozu čištění průmyslových odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o.
Most jsou vlastní technická a technologická zařízení čistírny, tj. čerpadla, kalolis a další
zařízení, která jsou umístěna uvnitř uzavřeného objektu haly a v jejím okolí se prakticky
neprojeví, protože hluk těchto zřízení je účinně tlumen obvodovým pláštěm budovy.
Jediným zdrojem, který se může projevit v exteriéru, je odtahový ventilátor umístěný u
střechy haly. Slouží pro odtah vzduchu z výroby a především z těch nádrží, které nejsou
z technologických důvodů uzavřeny.
Jak bylo popsáno v kapitole B.I.6, objekt, v němž má být navrhovaná technologie
čištění průmyslových odpadních vod instalována, je montovaná hala, provedená ze
sendvičových panelů montovaných na ocelovou konstrukci. V hale je instalováno
technologické zařízení.
Vstup o haly je realizován sekčními zateplenými vraty. Osvětlení je LED zářivkovými
tělesy. Plášť nemá žádné okna, ventilace a výměna vzduchu je nucená pomocí ventilátorů.
VZT má za úkol odvádět případné vodní páry z hladiny deemulgačních reaktorů, zajistit
výměnu vzduchu a udržovat teplotu prostoru v nezámrzném stavu.
Provoz technologie je plně automatizován a předpokládaná obslužnost je 2 – 3 hodiny
denně.
Všechny reaktory mají víka a pouze dva deemulgační reaktory musí mít otevřenou
vodní hladinu. Nad těmito reaktory je realizováno odsávací potrubí vznikajících aerosolů. Pro
odsávání těchto aerosolů je použito hranaté potrubí s dvěma sběrnými vyústkami situovanými
přímo nad hladinou reaktorů.
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Výstupní potrubí odsávacího ventilátoru je vyvedeno nad střechu. Celkové
odsávané množství vzduchu je 1 600 m3/hod.
Jelikož jde pouze o odsávání vodní hladiny reaktorů, jsou očekávané emise s obsahem
škodlivých látek minimální. V reaktorech se deemulgují zaolejované vody, takže se může
vyskytovat pouze zápach z rozkládajících se ropných látek.
Pro doplnění a ohřev přívodního vzduchu je použita sestava ventilátoru s vodním
ohřívačem a filtrací s výkonem 7 230 m3/hod s možností cirkulace vzduchu uvnitř haly. Teplota
vnitřního prostoru je regulována prostorovým termostatem na 18°C za účelem snížení
množství odpařované vody z hladiny separátorů. Všechny ostatní nádrže jsou opatřeny víkem.
Cirkulace vzduchu je zajištěna nuceným odtahem ventilátoru. Při celkovém objemu
místnosti 1 178 m3 se celkový objem vzduchu vymění 6 – 7 krát za hodinu.
Stacionárním zdrojem hluku, z něhož se šíří hluk do okolí haly, je tedy odtahový
ventilátor umístěný pod střechou objektu čistírny.
Akustický výkon LWA. = 80 dB.
Dalším stacionárním zdrojem je stáčení odpadních vod z automobilových
cisteren. Pro výpočet bylo uvažováno s maximálně 4 stáčeními za den. Jedno čerpání trvá
cca 20 minut.
Akustický výkon tohoto zdroje je LWA = 88 dB, tento zdroj je však v provozu
celkem pouze 80 minut za den, a to výhradně v denní době. Po přepočtu na 8 hodin je
tento korigovaný akustický výkon LWA,kor. = 80,2 dB.
Zadání zdrojů hluku do výpočtu
Výpočty šíření hluku ze stávajících i nových zdrojů hluku do okolí byly provedeny v
akustické studii a výsledky jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.3., proto zde již nejsou znovu
uváděny.
Dopravní zdroje hluku
Intenzity dopravy vyvolané posuzovaným záměrem byly uvedeny v kapitole B.II.6.
tohoto oznámení a zde pouze rekapitulujeme přehlednou tabulku jízd.
Nová čistírna průmyslových odpadních vod představuje tyto počty jízd vyvolané
dopravy:

Druh vozidel

Počet
jednosměrných jízd
za den

Cisterny o
průměrném objemu
12 m3

4 jízdy/den

1 000 jízd/rok

1 460 jízd/rok

Dodávkové
automobily

3 jízdy/den

750 jízd/rok

1 095 jízd/rok

Osobní automobily

3 jízdy/den

750 jízd/rok

1 095 jízd/rok

Celkem

10 jízd/den

2 500 jízd/rok

3 650 jízd/rok

LI-VI Praha spol. s r.o.

Počet
jednosměrných jízd
za rok při provozu
250 dní/rok

73

Počet
jednosměrných jízd
při nepřetržitém
provozu 365 dní/rok

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Posuzovaný záměr tedy představuje celkem nejvýše 10 jednosměrných jízd
automobilů za den, z toho 4 jednosměrné jízdy nákladních automobilů za den, a to
výhradně v denní době.
Severní čelo haly pro navrhované umístění posuzovaného záměru – instalace
technologie na čištění průmyslových odpadních vod – má napojení na vnitroareálovou
komunikaci, která přímo ústí do ulice Stavbařů. Prostor pře halou je dostatečně široký pro
zajíždění nákladních automobilů – cisteren – ke stáčecímu místu kapalných odpadů,
vybaveném záchytnou vanou. Na tomto prostoru se cisterny mohou i otáčet, takže budou
přijíždět z ulice Stavbařů a po stočení nákladů budou opět po této ulici odjíždět.
Obslužná doprava tedy bude vedena zcela mimo obytnou zástavbu.
Hluk ze stavební činnosti
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou plánovaného záměru bude
v chráněném venkovním prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti stavby vyjádřen
hodnotami LAeq,14h v úrovni, resp. pod hygienickým limitem 65 dB stanoveným pro časový úsek
dne od 7 do 21 hodin pro stavební činnost. Vzhledem k charakteru výstavby, způsobu
realizace stavby a jejímu umístění ve stávajícím halové objektu, v němž budou provedeny
pouze drobné stavební úpravy pro instalaci technologie a zázemí provozu včetně laboratoře,
není hluk z výstavby a související staveništní dopravy významný a s velkou rezervou budou
dodrženy přípustné hygienické limity. Nejhlučnější etapou výstavby bude etapa zemních prací
při realizaci kanalizační přípojky, která však bude časově omezena na dobu nejvýše 2 – 3 dnů.
b) vibrace
V areálu společnosti GUTRA s r.o., Most se významné zdroje vibrací nevyskytují,
veškerá technická zařízení musí být v dobrém technickém stavu a uložena tak, aby nemohlo
dojít k přenosu hluku a případného chvění do konstrukce objektů. Jedná se především o
čerpadla, kalolis a vzduchotechnická zařízení.

c) záření radioaktivní, elektromagnetické
V areálu společnosti GUTRA s r.o., Most v současnosti nejsou ani v souvislosti
s realizací posuzovaného záměru nebudou instalována zařízení, která by byla zdroji
radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
d) zápach
Záměr Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových
odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ představuje instalaci technologie čištění průmyslových
odpadních vod do stávajícího halového objektu v průmyslové zóně Most Velebudice. V této
zóně se nevyskytuje obytná zástavba.
Zdrojem zápachu mohou být pouze odpadní vody, které obsahují ropné látky.
Vzhledem k velmi nízkým koncentracím těchto látek v průmyslových odpadních vodách je
zápach těchto látek minimální.
Kapalné odpady jsou do čistírny přiváženy v uzavřených cisternách a přímo z cisteren
přečerpávány do zásobních nádrží umístěných uvnitř objektu. Z těchto nádrží jsou pak vody
přečerpávány opět uvnitř objektu čistírny do reakčních nádrží.
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Jediným zdrojem zápachu z posuzovaného provozu tedy může být odsávaný vzduch
se zbytky par ropných látek.
V rozptylové studii jsou provedeny výpočty předpokládaných koncentrací aromatických
látek v odtahovaném vzduchu a je proveden výpočet jejich šíření do okolí provozu čistírny
odpadních vod.
Z porovnání výsledků výpočtů imisních koncentrací v rozptylové studii s čichovými
prahy obsažených látek jednoznačně vyplývá, že provoz čistírny průmyslových vod nezpůsobí
ve svém okolí čichově postižitelný zápach.
Výsledky výpočtu jsou podrobně komentovány v kapitole D. tohoto oznámení, celá
rozptylová studie je uvedena v příloze tohoto oznámení v části H.
Z výsledků výpočtu vyplývá, že vypočtené hodnoty imisních koncentrací v okolí
provozovny GUTRA s.r.o., Most a u nejbližší obytné zástavby leží hluboko pod
čichovým prahem těchto látek, takže nebudou v žádném případě čichově postižitelné.

B.III.5.
KRAJINY)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO

Posuzovaný záměr představuje instalaci technologie čištění průmyslových odpadních
vod do stávající haly v průmyslové zóně Velebudice, v níž budou provedeny pouze drobné
stavební úpravy.
Jediné související práce realizací záměru, které budou prováděny v exteriéru, jsou
výkopové práce při výstavbě kanalizační přípojky v prostoru stávající vnitroareálové
komunikace. Žádné terénní ani jiné stavební práce nebudou prováděny.
Stavba tedy bude realizována uvnitř stávající haly a kanalizační přípojka na volných
zpevněných plochách uvnitř stávajícího areálu.
Nebude třeba provádět žádné terénní úpravy. V místě zpevněných ploch dojde
k výkopu pro položení kanalizačního potrubí a následně bude proveden předepsaný zásyp a
terén bude uveden do původního stavu..
Stavba se v krajině vůbec neprojeví.
Lze tedy jednoznačně konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na
krajinu a kulturní památky přijatelný a lze ho akceptovat.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. PŘEHLED
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ (NAPŘ. STRUKTURA A RÁZ
KRAJINY, JEJÍ GEOMORFOLOGIE A HYDROLOGIE, URČUJÍCÍ SLOŽKY
FLÓRY A FAUNY, ČÁSTI ÚZEMÍ A DRUHY CHRÁNĚNÉ PODLE ZÁKONA O
OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, ÚZEMNÍ
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY, PTAČÍ
OBLASTI, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY; LOŽISKA NEROSTŮ; DÁLE
ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO
VÝZNAMU, ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ, ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ
POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
Cílem posuzovaného záměru je instalace technologie pro čištění průmyslových
odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o., Most. Technologie čištění bude instalována do
stávající haly v průmyslové zóně Most – Velebudice.
Společnost GUTRA s.r.o. provozuje již více než 10 let obdobnou čistírnu průmyslových
vod v Klášterci nad Ohří. Tato čistírna již kapacitně nedostačuje a pro instalaci nového
technologického zařízení v Mostě se investor rozhodl i z důvodů zkrácení dopravních tras
převozu znečištěných vod od zákazníků do čistírny. Velké množství zákazníků má své
provozovny v Mostě nebo v oblasti Mostecka.
Veškerá stavební činnost při realizaci záměru se omezí na vlastní halu v průmyslové
zóně Velebudice, v níž budou provedeny drobné stavební úpravy a následně instalována
moderní a osvědčená technologie.
Posuzovaný záměr nijak nezasáhne okolní plochy mimo vlastní halu areál a nebude
znamenat žádný zásah do ploch zeleně. V místě zájmu jsou v současnosti pouze zpevněné
plochy, na nichž bude vybudována nová kanalizační přípojka a budou loužit pro příjezd
cisteren s odpady určenými k čištění.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez narušení trvalé
udržitelnosti je nepochybná a byla doložena v kapitole D. tohoto oznámení, v níž jsou všechny
vlivy na jednotlivé složky životního prostředí podrobně popsány.
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
Záměrem nebude dotčen žádný funkční prvek ÚSES.
Záměr není v bezprostředním kontaktu ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území
nebo přírodní park.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence. Nejedná se o lokalitu, která by z hlediska složek životního
prostředí byla nadlimitně ovlivněnou lokalitou.
Přírodní hodnoty, kterými jsou významnější celky zeleně, jsou vázány na širší okolí
města Most, kde se vyskytuje řada chráněných území a rozsáhlé plochy zeleně.

LI-VI Praha spol. s r.o.

76

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Extrémní poměry v dotčeném území
Žádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.
Vlivům na životní prostředí je věnována maximální pozornost - v oznámení jsou vlivy na
všechny složky podrobně posouzeny. Veškeré závěry a podmínky vyplývající z provedených
posudků a studií v rámci tohoto oznámení EIA budou zapracovány do připravované projektové
dokumentace.
Lze konstatovat, že daná lokalita je schopna snést zátěž realizace navrženého
záměru bez narušení trvalé udržitelnosti.
V následujících kapitolách jsou jednotlivé složky životního prostředí v daném území
podrobněji popsány.

C.I.1.

Ekosystém

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou
navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně
ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Ve vlastním řešeném území se nenachází žádné významné přírodní ekosystémy
vyžadující ochranu.
Záměr bude realizován v uzavřeném a oploceném areálu závodu, v němž převažují
zastavěné a zpevněné plochy.

C.I.2.

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená
soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry
a biokoridory a interakčními prvky.
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické
stability krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES
má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní
méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Základními
pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou definovány
vyhláškou č. 395/1992 Sb.:


Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého
ekosystému.



Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z
oddělených biocenter síť.

Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na
nadregionální (NRBK, NRBC), regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC).
Do předmětné lokality nezasahuje žádný prvek nadregionálního nebo regionálního
územního systému ekologické stability. V těsné blízkosti hranic areálu provozovny se
nenachází žádné regionální ani nadregionální biocentrum. Lokální biocentra a biokoridory jsou
taktéž mimo areál hodnoceného území.
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Obecně lze konstatovat, že provoz záměru nezhorší ekologickou stabilitu ani
nedojde ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce
současných ploch ÚSES.
Do předmětné lokality nezasahuje žádný prvek nadregionálního, regionálního ani
lokálního územního systému ekologické stability. Nejbližším regionální prvkem je RBC Rýzel,
jehož hranice vede cca 3 km severozápadně od umístění záměru a RBC Slanisko Bylany s
hranící cca 3,5 km jihozápadně od záměru.
Znázornění regionálních a nadregionálních prvků ÚSES v okolí záměru je na
následujícím obrázku.

RBC Rýzel

umístění záměru

RBC Slanisko Bylany

Regionální prvky ÚSES v širším okolí záměru

C.I.3.

Významné krajinné prvky (VKP)

Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákona)
je významný krajinný prvek definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy.
V místě záměru ani jeho širším okolí se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný VKP
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani
žádný registrovaný, resp. navržený k registraci.
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C.I.4.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném území ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území
národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na vlastním
území stavby se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném
ložiskovém území.
Velkoplošná chráněná území
Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO České středohoří a přírodní
památka PP - Kopistská výsypka.

PP Kopistská výsypka

umístění záměru

CHKO České středohoří

situování prvků ochrany přírody a Přírodních parků v okolí záměru


Chráněná krajinná oblast České středohoří

České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) je geomorfologický celek o
rozloze 1 265 km². Z hlediska horopisného patří do Podkrušnohorské oblasti, která je součástí
Krušnohorské subprovincie. Na 84 % území Českého středohoří zaujímá Chráněná krajinná
oblast České středohoří (CHKO České středohoří) o výměře 1 063,17 km². Nejvyšším
vrcholem je Milešovka (837 m). Nejnižším bodem je hladina Labe v Děčíně (121,9 m).
Maximální výškový rozdíl tedy činí 715,1 m.
Rozlohou 1 265 km², délkou přes 70 km a šířkou až 25 km patří České středohoří
k menším orografickým celkům. Přesto je však nejmohutnějším projevem sopečné činnosti v
Česku. České středohoří vzniklo sopečnou činností. Podél řeky Ohře existoval Ohárecký rift,
kterým se žhavé magma dostalo na povrch. V oblasti převažují čedičové horniny (73,6 %),
zbytek tvoří trachytické a v malé míře andezitické horniny. Územím prochází Litoměřický
hlubinný zlom, který z geologického hlediska tvoří hranici mezi krušnohorskou a středočeskou
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oblastí. Pod povrchem se hromadilo magma v žilách a tvořily se tzv. lakolity, což byly
podpovrchové balvany z utuhlého magmatu. V mladších třetihorách, v miocénu (asi před 23
miliony let) se začaly vyzdvihovat z pískovcového podloží sopečné kužely. V pliocénu (před
4,8 miliony let) vulkanity místy prorážely Českou křídovou pánev (Trosky, Kunětická hora).
Vodní toky obnažily ztuhlé podpovrchové magma a prohlubovaly údolí, což dalo Českému
středohoří majestátní krajinný ráz. Jedním takovým údolím je Porta Bohemica, kterou
vymodelovala řeka Labe. Z výlevných hornin tu převažují čediče a znělce, z usazenin pískovce
a opuky.


Přírodní památka Kopistská výsypka,

PP Kopistská výsypka, jejíž hranice se nachází cca 5,21 km severně od hranic areálu
záměru. Rekultivovaná důlní výsypka v okrese Most v Mostecké pánvi ležící mezi městy Most
a Litvínov, která byla vyhlášena v roce 2005 jako evropsky významná lokalita. Rozloha
výsypky činí 327,68 ha a její nadmořská výška je 232–280 m. Název má podle zaniklé obce
Kopisty, která ležela asi 2 km východním směrem. V roce 2013 byla část výsypky vyhlášena
jako přírodní památka o rozloze asi 154 h. Většina Kopistské výsypky je porostlá lesem (70 %
plochy výsypky). Stromy jsou většinou listnaté (kromě modřínu opadavého) a bylo zjištěno na
33 druhů, přičemž část se rozšířila přirozenou cestou (bříza bělokorá, topol osika). Většina
byla vysazena uměle (topol kanadský, trnovník akát, dub červený, javor babyka, habr, jilm, lípa
aj.). Na paloucích i v jižní části výsypky je travinná vegetace. V některých mělkých vodních
nádržích roste rákos. Na výsypce se vyskytuje jedna z nejpočetnějších populací čolka velkého
v Ústeckém kraji.
Dotčené území posuzovaného záměru nezasahuje do žádného maloplošného (včetně
ochranného pásma) zvláště chráněného území.

Území přírodních parků (PP)

C.I.5.

Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými soustředěnými estetickými a
přírodními hodnotami.
Lokalita ani její širší okolí nezasahuje do žádného vyhlášeného přírodního parku.

C.I.6.

Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000

Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ ani
„Návrh ptačích oblastí“ se území pro výstavbu záměru „Drobné stavební úpravy pro
instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
netýkají a záměr tyto lokality nemůže negativně ovlivnit. Problematika je podrobně
diskutována v části C. tohoto oznámení a stanovisko Krajského úřadu je uvedeno
v příloze v části H. tohoto oznámení.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod“ z hlediska možného ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle § 45i
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zákona k žádosti společnosti LI-VI Praha spol. s r. o., se sídlem Jana Želivského 8, 130 00
Praha 3, IĆ 41189027, ze dne 13. 5. 2019 toto stanovisko:
Lze vyloučit možnost, že záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod“ bude mít samostatně nebo ve
spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Záměr je lokalizován v zastavěném území, vně hranic evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí. Hranice nejbližší z nich, evropsky významné lokality (dále jen EVL)
CZ0423216 Kopistská výsypka, se nachází ve vzdálenosti cca 6 km.
Předmětem ochrany této EVL je čolek velký (Triturus cristatus) a kuňka ohnivá
(Bombina bombina) včetně jejich biotopu. Z charakteru a umístění záměru je však zřejmé, že
předmět ochrany této nejbližší EVL nebude ani nepřímo ohrožen jeho realizací, neboť pro něj
může představovat reálnou hrozbu zejména hromadění organického materiálu uvnitř vodních
ploch a jejich vysychání, odvodňování, těžební a důlní aktivity, hnojení, vysazování rybího
plůdku a aktivity týkající se rybářství. Jelikož v souvislosti s realizací záměru obdobného
charakteru, nacházejícího se navíc zcela mimo území EVL, nelze předpokládat, že by jakýkoli
z výše popsaných jevů v souvislosti s jeho realizací uvnitř výše uvedené EVL nastal, nemá
předmětná akce potenciál předmět ochrany EVL Kopistská výsypka jakkoli významněji ovlivnit.
S ohledem na charakter a umístění zamýšleného záměru rovněž nehrozí, a to ani nepřímé,
ovlivnění jiných, vzdálenějších, lokalit soustavy Natura 2000, respektive předmětu jejich
ochrany nebo celistvosti

EVL Kopistská výsypka

umístění záměru

situování prvků ochrany přírody a soustavy Natura 2000 v okolí záměru
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C.I.7.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Most je statutární město v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji Žije zde
v současnosti přibližně 66 tisíc obyvatel. Historické město bylo v 70. a 80. letech 20. století
téměř zcela zbořeno kvůli těžbě uhlí. Nejcennější stavbou a turistickým lákadlem je kostel
Nanebevzetí P. Marie, roku 1975 přesunutý na současné místo, a hrad Hněvín na kopci nad
městem.
První historické zmínky o osídlení místa, na kterém dnes stojí město Most, pocházejí z
latinské Kosmovy kroniky české z 11. století, kdy přes zdejší močálovitou krajinu vedla stezka
po dřevěných mostech. Odtud také pochází název města. Stezku využívali především kupci,
putující mezi Prahou a Freibergem v Sasku a zpět. Na této obchodní cestě založil Hněva z
rodu Hrabišiců tvrz a přiléhající osadu latinsky zvanou Pons Gnevin.
Tento rod ovládal osadu až do roku 1228, kdy zemřel její poslední majitel z rodu
Hrabišiců Kojata. Podle závěti bezdětného Kojaty sepsané roku 1227 přešla do vlastnictví
kláštera Křižovníků Božího hrobu ve Zderaze u Prahy. Záznamy z roku 1238 však ukazují, že
v této době již osada byla majetkem Přemyslovců. Za jejich vlády se Most stává městem
(městská privilegia mu udělili postupně Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský a Karel IV.), které
bohatne nejen díky obchodu, ale také pěstováním vinné révy na vinicích zakládaných v okolí
města již na počátku 13. století. Z doby vlády Přemyslovců se také dochovala nejstarší
městská pečeť pocházející z roku 1257.
Po vlně ničivých požárů mezi lety 1455 a 1515 došlo k přestavbě a modernizaci
městského centra. Z této doby pochází renesanční radnice nebo pozdně gotický děkanský
kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož architektem byl Jakub Heilmann ze Schweinfurtu.
Během třicetileté války bylo město i hrad Hněvín dobyt Švédy. Hrad byl poté rok a půl
obléhán císařskými vojsky, ale dobýt zpět se ho nepodařilo. Tato událost vyvolala v místních
obyvatelích pocit, že hrad, který svým významem vždy přitahoval k městu pozornost nepřátel,
je zdrojem veškerého jejich utrpení. Na jejich žádost proto roku 1651 císař Ferdinand III.
povolil hrad zbořit. Město poničené třicetiletou válkou i vlastními obyvateli tak ve druhé
polovině 17. století ztratilo svůj hospodářský i politický význam.
Až o dvě stě let později začala nová etapa rozvoje města, když byly v jeho okolí
objeveny obrovské zásoby uhlí. Od roku 1850 byl Most sídlem krajského soudu. Roku 1870
byla do města přivedena železnice, postaven byl cukrovar, porcelánka, ocelárna, pivovar,
městské muzeum. Počet obyvatel se prudce zvýšil.
V roce 1895 bylo město zasaženo přírodní katastrofou – kuřavkou (tekutými písky).
Pod zem se propadlo několik domů i s jejich obyvateli. Toto neštěstí však rozvoj města vážněji
nenarušilo. Roku 1901 byla zprovozněna elektrická pouliční dráha, která spojila město Most s
Kopisty, Litvínovem a Janovem. Roku 1911 bylo otevřeno městské divadlo.
Mezi lety 1911 a 1913 byla postavena přehrada na Křížatkách, která zajistila Mostu
dostatek pitné vody. Podle sčítání lidu v roce 1921 ve městě v 1 402 domech žilo 27 239
obyvatel, z nichž se 17 014 (62,5%) hlásilo k německé národnosti a 8 802 (32,3%) k
československé národnosti.
Za druhé světové války bylo město značně poničeno nálety amerických bombardérů při
jejich nepřesných útocích na rafinerii v Záluží u Litvínova. Po válce byla většina původních
obyvatel vysídlena.
Po válce měl na další vývoj města především tlak na růst těžby uhlí, jehož těžba se
zpětinásobila na hodnotu 50 milionů tun uhlí za rok, ještě více stoupla těžba zeminy z 10
milionů na 120 milionů kubických metrů zeminy. Bylo tak rozhodnuto o výstavbě nového
moderního bydlení pro dělníky a horníky, jelikož město údajně nedrželo krok s hospodářským
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vývojem. V této době se ještě nejednalo o zlikvidování starého města, pouze o výstavbu
nových sídlišť.
Nové sídliště začalo vznikat mezi dnešní ulicí Československé armády, třídou
Budovatelů a ulicí Josefa Skupy. Architektonická soutěž v roce 1959 vypsána radou Krajského
národního výboru v Ústí nad Labem již počítala s výstavbou centra města na křižovatce třídy
Budovatelů a ulice Skupovy. Hlavním materiálem se stal litý beton a panely, které se vyráběly
přímo v mostecké panelárně na místě dnešního hypermarketu Tesco. První dům byl dokončen
v listopadu 1959.
V březnu 1961 byla zprovozněna tramvajová trasa do nové části města. V červenci pak
byla dokončena hrubá stavba v té době nejvyšší budovy v okrese – patnáctipodlažní internát
(dnes hotel Domino). Koncem roku 1962 bylo ve městě již šest desetipodlažních panelových
domů, každý s více jak sedmdesáti byty. Závod lesnicko-technických meliorací v Teplicích
započal zalesňování vrchu Šibeník a vysázel na 80 000 sazenic. Zalesňování bylo nutností,
jelikož sídliště kolem byla bez zeleně a obyvatelstvo si začalo stěžovat.
V srpnu roku 1963 proběhla jednání o likvidaci města, která vešla v platnost usnesením
vlády č. 180 z 26. března 1964. První etapa počítala se zbouráním zástavby na úpatí vrchu
Hněvín, která dále měla pokračovat ke Šmeralovu náměstí. Druhá etapa pak měla být vedena
od okrajových částí s postupným pokračováním do středu města.
V roce 1964 se měly realizovat dosud největší změny v historii města. V plánu byla
rekonstrukce hradu Hněvín, výstavba lanovky (nakonec neuskutečněna), také výstavba
koridoru, do kterého byla svedena řeka Bílina, železnice, tramvajová trať do Litvínova a také
rychlostní silnice. Řešila se konkrétní podoba likvidace starého města a rozdělení nového.
Zanikla ocelárna, pivovar i Severočeské keramické závody. S výstavbou koridoru se počítalo
také s vybudováním nového nádraží (srpen 1977). Rekreaci vedle centrálního parku Šibeník
zajišťovaly také Lajsník a Velebudická výsypka. Tehdejší lom Benedikt se měl stát rekreační
zatopenou zónou.
V roce 1965 začaly demolice starého Mostu a město bylo postupně bouráno. První
obyvatelé se do nového Mostu stěhovali od ledna 1965 do Podžatecké ulice. Ve stejném roce
byl zřízen Útvar hlavního architekta, jenž měl za úkol koordinovat výstavbu teď již nového
města ve stylu modernistické architektury. Tentýž rok se rozhodlo o přesunu kostela
Nanebevzetí Panny Marie po umělé dráze (plány byly dokončeny počátkem roku 1967) a
započala výstavba nemocnice.
V roce 1970 hlavní architekt Václav Krejčí předložil plán na dostavbu centra a podobu
nových sídlišť. Počítalo se s kulturním domem i velkým ředitelstvím SHD. První kino (kino
Kosmos) bylo otevřeno v roce 1971, ve stejném roce byly obce Velebudice a Souš připojeny k
městu. Rok na to započala výstavba obchodního domu Prior, stavba měla trvat tři roky. V roce
1973 se dokončilo zatopení bývalého povrchového dolu Benedikt a v roce 1976 se otevřelo
první koupaliště (dnes Aquadrom).
Dne 19. července 1974 došlo k výbuchu v prostorách Chemických závodů v Záluží,
který si vyžádal 15 obětí a 112 zraněných, značná část obětí byla i v tramvajovém voze, který
zrovna projížděl blízko havárie.
V roce 30. září 1975 odstartoval přesun děkanského kostela a ukončen byl 27. října.
Tentýž rok znamenal zánik pro obce Skyřice a o rok později pro Čepirohy, obě obce náležely
pod správu Mostu.
V roce 1977se otevřela budova střední zdravotnické školy pro 420 žáků s internátem s
kapacitou 180 míst a krytým bazénem. Dne 28. října se otevřela čtrnáctipodlažní budova
(tehdy nejvyšší budova v kraji) SNB a Vojenské správy (dnes sídlo státní policie). V prosinci se
pak pro veřejnost otevřela sportovní hala. O rok později pak bylo rozhodnuto o stavbě
automobilového okruhu (dnes Autodrom). V roce 1978 započala stavba kulturního domu v
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centru města s planetáriem a dále okresní knihovny (kapacita 450 000 svazků), také vznikl
nový městský obvod – Most 15 Rudolice-Chanov.
V dubnu 1983 byl otevřen největší hotel v okrese, hotel Murom pro 486 hostů (dnes
hotel Cascade). Koncem června byl pak pokřtěn závodní okruh a 14. srpna proběhl premiérový
závod. V roce 1984 se do nové budovy přestěhoval okresní archiv (první účelová archivní
budova po roce 1945 v České republice), v květnu se otevřel Oblastní dům kultury horníků a
energetiků (dnes Kulturní dům Repre) s planetáriem, v srpnu pak další kino, kino Mír, v
prostorách knihovny (zprovozněna v březnu 1985) s kapacitou 182 sedadel. Divadlo
pracujících se otevřelo 8. listopadu 1985.
Demolice v Mostě skončily k prvnímu dubnu 1987, kdy z původního města s výjimkou
přesunutého kostela a původní městské čtvrti Zahražany nezůstalo nic.
Sport a rekrece
Město těží ze svého handicapu nového města a má tak prostory pro vytvoření hned
několika rekreačních a sportovních zón. Nádrž Benedikt byla kompletně vysušena a předělána
na areál pro rodinné koupání, plážový volejbal a míčové hry. V areálu je dále možno zapůjčit si
koule na pétanque, nebo koloběžky a využít dráhy kolem vodních ploch určené prioritně pro
cyklisty a in-line bruslaře. Poblíž Benediktu se také nachází sportovní komplex Tornádo,
nabízející fitness, squash, stolní tenis, badminton, solárium a saunu.
Aquadrom poskytuje vedle několika bazénů, dvou tobogánů a jiných atrakcí pro vodní
vyžití také solárium, saunu a fitness. Zadní strana koupaliště umožňuje vstup na minigolf.
Na vrchu Šibeník, který se přímo dotýká centra města, jsou trasy vhodné pro in-line
bruslaře. Ze strany od ulice Jana Palacha byl před několika lety zprovozněn skatepark a hned
za ním dirtová dráha.
Ke koupání slouží vedle Aquadromu a Benediktu také vodní nádrž Matylda, kolem
které se v roce 2009 otevřel další okruh pro in-line bruslaře. Blízko areálu nemocnice bylo
otevřeno zrekonstruované koupaliště Ressl, kde je také možno hrát minigolf, pétanque a
plážový volejbal, jako atraktivní hry koupaliště nabízí venkovní šachy, člověče nezlob se a
kuželky.
Sportovní vyžití poskytuje také Autodrom a Hipodrom. U nákupního centra bývalé
betonárky stojí hokejový stadion; o ulici dál pak stadion fotbalový a nad ním sportovní hala. Na
okraji města u Hipodromu leží veřejně přístupné devítijamkové hřiště, které spravuje občanské
sdružení 1. Golf club Most s přibližně 500 aktivními členy.
Na Letišti Most působí Aeroklub Most, který mimo jiné poskytuje příležitost pro hojně
vyhledávaný parašutismus (ten má na starosti Paraklub Most).
Ve městě působí hokejový klub HC Most.
Pro rok 2015 byl Most oceněn titulem Evropské město sportu.
Kulturní a historické památky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je pozdně gotický chrám, který byl po
požáru města vystavěn v letech 1517–1550. Proslulost získal především v roce 1975, kdy byl
přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí
kvůli těžbě uhlí. V Guinessově knize rekordů je zapsán jako přeprava nejtěžšího předmětu po
kolejích. Kostel se nachází v severní části města za Mosteckým koridorem, asi 1 km západně
od nádraží. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný
veřejnosti.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hněvín (německy Landeswarte) je hrad ležící na stejnojmenném vrchu (399 m n. m.)
ve městě Most. Původní hrad byl zbořen po třicetileté válce, dnešní podoba hradu vychází z
historizující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží jako hotel, restaurace a
rozhledna.
Podle archeologických průzkumů, které v areálu hradu probíhaly v 60. letech 20.
století, byl hradní vrch osídlen již v pravěku. Asi padesát metrů pod vrcholem se na
jihozápadním úbočí kopce nachází lomem poškozená plošina o rozměrech 100 × 70 metrů se
zbytky parkových úprav. Archeologický výzkum na jejím okraji odhalil pozůstatky valu z pozdní
doby halštatské, ale není jasné, jestli obklopoval pouze plošinu, nebo zahrnoval i vrchol kopce,
na kterém byl později postaven středověký hrad. Menší množství nálezů pochází z období
eneolitu a starší doby bronzové, kdy zde bylo sídliště únětické kultury. Dále byly nalezeny
keramické zlomky, které dokládají přítomnost lidu knovízské kultury a pozůstatky objektů z
osmého a devátého století. Je možné, že obvodová hradba vznikla již v období knovízské
kultury a v době halštatské a době hradištní byla pouze opravena.[1]
Písemné prameny dokládají hrad až v polovině 13. století. V té době již byla osada
Most rozkládající se pod ním povýšena na město a také hrad již byl kamenný. Přestavba z
dřevěného hradiště na kamenný hrad proběhla zřejmě ve 12. století, kdy území vlastnil rod
Hrabišiců. Když král Václav I. povýšil v polovině 13. století Most na královské město, přenesl z
Bíliny na hrad jakožto jeho majitel sídlo královského správce.
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hrad Hněvín – severovýchodní pohled

C.I.8.

Území hustě zalidněná
Město Most se skládá z osmi místních částí, které leží na 18 katastrálních územích:



Starý Most – k. ú. Most I, Konobrže, Kopisty, Pařidla a Střimice (dříve část Kopisty)



Most – k. ú. Most II, částečně Hořany



Čepirohy – k. ú. Slatinice u Mostu, Čepirohy, částečně Hořany



Komořany – k. ú. Dřínov u Komořan, Ervěnice, Komořany u Mostu a Třebušice



Rudolice – k. ú. Rudolice nad Bílinou



Souš – k. ú. Souš, částečně Most II



Velebudice – k. ú. Skyřice a Velebudice



Vtelno – k. ú. Vtelno

Počet obyvatel města Mostu byl 66 186 obyvatel k 1.1.2019. Most má katastrální
výměru 86,94 km2, průměrná hustota tedy činí 761 obyvatel na km2.
Podle sčítání 1921 zde žilo v 1 402 domech 27 239 obyvatel, z nichž bylo 13 263 žen.
Ve vývoji počtu obyvatel Mostu za poslední dvě století se výrazně projevují dva základní
trendy. První započal v období rozmachu hornictví v této oblasti a znamenal značný nárůst
obyvatelstva (vystupňovaný v období komunismu). Paradoxně nárůst počtu obyvatel měla za
následek i likvidace starého města a výstavba nového. Od začátku devadesátých let však
přetrvává v pořadí druhý trend s opačným dopadem. Pokles obyvatel není ale tak rychlý jako
strmý nárůst v 70. a 80. letech. Konec normalizace, útlum těžby a nárůst automatizované
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výroby v průmyslových závodech Chemopetrol měly za následek zvyšování nezaměstnanosti,
která se spolu s environmentálním uvědoměním obyvatel podepisuje na odlivu trvale žijících
obyvatel, a to až do současnosti.
Rekord v počtu trvale žijících zaznamenal Most v roce 1990, kdy k 31. 12. dosáhl počtu
71 759 obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel v Mostě v letech 1971 – 2007 udává následující tabulka:
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
11 262 18 649 27 292 40 701 48 621 51 272 56 751 46 328 56 857 61 158 61 543 70 670 68 263 65 19
Z geografického hlediska je rozložení obyvatel ve městě jednolité, přesto nesourodé.
Připojováním zaniklých obcí v minulosti se konečná výměra města zdvojnásobila, což
způsobilo pokles hustoty zalidnění. Většina obyvatel z celkového počtu kolem 68 000 (97 %)
bydlí v městské části Most, která zabírá plochu 41 km² (47 % území města). Zahrnou-li se do
výpočtů pouze obydlené oblasti v této městské části, pak stejný počet obyvatel žije přibližně
pouze na 20 km²; hustota obydlených oblastí města (kde počet obyvatel překračoval ke dni
sčítání lidu v roce 2001 hranici 100 trvale žijících) tedy převyšovala hodnotu 3 370
obyvatel/km².
Celková hustota zalidnění celého administrativního celku města představuje k 31. 12.
2007 775 obyvatel na 1 km². Odečtou-li se vodní plochy, které nemohou sloužit ani k bydlení
ani k dlouhodobějšímu pobývání obyvatel představující 2,87 km² (3,3 %), vystupuje hustota k
hranici 800 obyvatel na 1 km².
Značnou část území zabírají také neaktivní povrchové doly jako místa výskytu bývalých
sídel, která musela ustoupit povrchové těžbě. Území těchto zaniklých obcí se pak připojila k
městu Most, využití těchto částí půdy však kromě průmyslových aktivit je v současnosti
minimální a nepředstavuje pro obyvatele města žádný cíl dlouhodobého pobytu nebo trvalého
bydlení. Veškeré území spadající pod těžbu hnědého uhlí a výsypek představuje 72,2 % z
celého území města (konkrétně 62,81 km²). Po nezapočítání průmyslových oblastí a vodních
ploch se hustota zvyšuje k hodnotě 3 175 obyvatel na 1 km² v roce 2007. Zemědělská půda
tvoří 13,2 % (11,47 km²) a lesy dalších 8,5 % (7,4 km²). Zbylé 2,8 % připadají na 2,41 km²
zastavěných ploch, hustota obyvatel zastavěného území byla tedy v roce 2007 rovna 27 887
obyvatel na 1 km².
Nejhustěji osídlené sídliště je Výsluní, kde během sčítání lidu žilo 11 092 obyvatel
(hustota 19 483).
Poměrně atypickým jevem je skutečnost, že v centru města se nacházejí hned dvě
oblasti, kde trvale nežije žádné obyvatelstvo (oblast bývalých kasáren - základní sídelní
jednotka Opletalova; oblast parku Šibeník, který těsně sousedí s oficiálně administrativně
vymezeným středem města a rekreační oblast Benedikt dál od centra). Samotný střed také trpí
nedostatkem trvale žijícího obyvatelstva, ke dni sčítání v roce 2001 zde oficiálně žilo pouze 22
občanů.

C.I.9.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Akustická situace

Akustická situace v průmyslové zóně Most - Velebudice je nejvíce ovlivněna hlukem ze
silniční dopravy, dále pak místními stacionárními zdroji hluku z jednotlivých provozoven.
V blízkém ani širším okolí záměru se nevyskytuje obytná zástavba.
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Dopravní zdroje hluku

Intenzity dopravy dle posledního provedeného sčítání dopravy v roce 2016 jsou
uvedeny pro hlavní komunikaci procházející daným územím, a to pro silnici č. II/27 – Pražská
a dále na západ Čepirožská ulice. Byl sčítán úsek 4-3951 (Pražská) a č. 4-0710 (Čepirožská).
V obou sčítacích úsecích uvádí ŘSD stejné hodnoty intenzit dopravy za 24 hodin. Výsledky
sčítání jsou uvedeny na následujícím mapovém výřezu.

Z uvedeného sčítání vyplývá, že v daných úsecích komunikace č. II/27 projíždí za 24
hodin průměrně 8 992 vozidel, z toho 1 414 nákladních, 7 514 osobních automobilů a 84
motocyklů.
Pro ostatní komunikace v daném území nejsou intenzity dopravy sčítány.
Intenzita vyvolané dopravy záměrem firmy GUTRA je nízká a počet jízd se na
navazujících komunikacích (ulice Stavbařů) a Pražská prakticky neprojeví. Jedná se celkem o
8 obousměrných jízd nákladních automobilů za den, pouze v denní době.
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Stacionární zdroje hluku

V současné době jsou stacionárními zdroji hluku drobná technická zařízení instalovaná
v místních provozovnách průmyslové zóny Velebudice.
Stacionární zdroje hluku z posuzovaného objektu se projeví jen v bezprostředním okolí
nové provozovny společnosti GUTRA s.r.o., Most a v žádném případě nezpůsobí překročení
hygienických limitů hluku u obytné zástavby města Most. Žádný z těchto zdrojů natolik
významný, aby nesplňoval platné hygienické limity u nejbližší okolní obytné zástavby.
Znečištění ovzduší
Na základě údajů publikovaných MŽP pro stanovené oblastí zhoršené kvality ovzduší
(OZKO) - pětiletých průměrů imisních koncentrací ve čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze
hodnotit imisní zatížení lokality podle uvedené klasifikace jako velmi silně znečistěnou.
Imisní limity pro průměrné roční koncentrace BaP a průměrné denní koncentrace PM10
(včetně maximálního povoleného počtu překročení) jsou v místě záměru překračovány. Imisní
limity pro ostatní sledované škodliviny byly v uplynulém pětiletém období 2014-2018 v místě
záměru splňovány.
Na základě dat z měření automatizovaného imisního monitoringu na nejbližší stanici
v lokalitě Most, U Stadionu, která je vzdálena od záměru cca 2,7 km, lze hodnotit stávající
3
imisní situaci v lokalitě jako silně znečistěnou. Imisní limit 50
pro průměrné denní
koncentrace PM10 byl na této stanici v období let 2012-2018 překračován, a to včetně
maximálního povoleného počtu překročení tohoto limitu za rok. Nově je pak překračován i
imisní limit pro škodlivinu PM2,5, díky snížení hodnoty imisního limitu.
Tato skutečnost je doložena podrobnými údaji o stávajícím imisním zatížení, které jsou
uvedeny v rozptylové studii v příloze tohoto oznámení v části H. a jsou zrekapitulovány
v kapitole C.II.1.

C.I.10.

Staré ekologické zátěže

V zájmovém území pro realizaci záměru nebyly až dosud evidovány žádné staré
ekologické zátěže (evidence SEZ, MŽP).

C.I.11.

Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.
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C.II. CHARAKTERISTIKA
SOUČASNÉHO
STAVU
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A POPIS JEHO
SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM
OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA OVZDUŠÍ (NAPŘ. STAV KVALITY OVZDUŠÍ), VODY
(NAPŘ. HYDROMORFOLOGICKÉ POMĚRY V ÚZEMÍ A JEJICH ZMĚNY,
MNOŽSTVÍ A JAKOST VOD ATD.), PŮDY (NAPŘ. PODÍL NEZASTAVĚNÝCH
PLOCH, PODÍL ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ PŮDY A JEJICH STAV, STAV
EROZNÍHO OHROŽENÍ A DEGRADACE PŮD, ZÁBOR PŮDY, EROZE,
UTUŽOVÁNÍ A ZAKRÝVÁNÍ), PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, BIOLOGICKÉ
ROZMANITOSTI (NAPŘ. STAV A ROZMANITOST FAUNY, FLÓRY,
SPOLEČENSTEV, EKOSYSTÉMŮ), KLIMATU (NAPŘ. DOPADY SPOJENÉ
SE ZMĚNOU KLIMATU, ZRANITELNOST ÚZEMÍ VŮČI PROJEVŮM ZMĚNY
KLIMATU), OBYVATELSTVA A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, HMOTNÉHO
MAJETKU A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A
ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ
Prostor pro umístění posuzovaného zařízení pro čištění odpadních vod je situován do
severní části stávající haly (pozemek stavební parcela č. 106), kterou má investor pronajatu.
Hala se nachází v zastavěném území v jižní části města Most v katastrálním území
Velebudice. Hala v Dělnické ulici č.15 je situována v prostoru severně od Dělnické ulice a
západně od ulice Stavbařů.
V dnešní průmyslové zóně Most-Velebudice sídlí převážně výrobní podniky, autodílny,
výkupna druhotných surovin, Družstvo Jednota, veterinární stanice, regionální televize Dakr,
Hasičský záchranný sbor či Technické služby Most. Do roku 2011 zde také fungovala tiskárna
Severografia. Také zde sídlí několik školských zařízení. Jsou to Střední škola technická
Velebudice, Soukromé střední odborné učiliště Liva, Studijní a výukové centrum Vysoké školy
chemicko technologické v Praze a detašované pracoviště Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava. Jižně od obce vznikla Velebudická výsypka, která byla posléze
rekultivována a bylo zde zřízeno dostihové závodiště a golfové hřiště.
V bezprostředním ani v širším okolí záměru se nenachází obytná zástavba.
Podle vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a
územního plánu ze dne 12.11.2019, č.j. MmM/123276/2019/OraÚP/MH, se pozemek st. p. 106
nachází v katastrálním území Velebudice. Z hlediska obecných požadavků na využívání území
se výše uvedená parcela v Územním plánu statutárního města Mostu nachází v lokalitě se
způsobem využití „VU2 – nerušící výroba a služby“.
Záměr je tedy v souladu s územním plánem a Stavební úřad nemá k umístění
záměru připomínek.
Záměr je situován do stávajícího areálu do objektu určeného pro nerušící výrobu a
služby.
Záměr nevyžaduje výstavbu nových objektů ani zábor dalších ploch, nezasahuje do
zemědělského ani lesního půdního fondu a nevyžaduje kácení dřevin ani zásahy do zeleně.
Záměr představuje instalaci zařízení na čištění průmyslových odpadních vod alkalickokyselých a vod s obsahem zbytků ropných látek. Jedná se tedy o nakládán s látkami
nebezpečnými vodám a půdě, z tohoto důvodu je problematice ochrany půdy a vody před
kontaminací věnována mimořádná pozornost. Jedná se především o zabezpečení stáčecího
místa těchto kapalných odpadů z autocisteren do zásobních nádrží. Stáčecí místo je
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zabezpečeno tak, aby veškeré případné úkapy stáčených látek byly svedeny do záchytná
jímky.
Z hlediska ovzduší lze konstatovat, že lokalita navrhované výstavby je v současné
době podle údajů uvedených v následující kapitole C.II.1. Ovzduší nadlimitně zatížena - imisní
limity pro průměrné roční koncentrace BaP a průměrné denní koncentrace PM10 (včetně
maximálního povoleného počtu překročení) jsou v místě záměru překračovány. Imisní limity
pro ostatní sledované škodliviny byly v uplynulém pětiletém období 2014-2018 v místě záměru
splňovány
Vlastní příspěvek záměru ke znečišťování ovzduší je zcela minimální a nezpůsobí
překročení přípustných limitů pro ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.
Z hlediska ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví představuje
posuzovaný záměr pouze minimální rizika a jeho umístění do haly dostatečně vzdálené od
obytné zástavby vylučuje nadlimitní znečištění ovzduší i pachové účinky.
Schopnost lokality snést zátěž realizace navrženého záměru bez narušení trvalé
udržitelnosti je nepochybná.
Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, VKP ani na systém Natura 2000. Žádné limity
území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené hladiny hluku ani
imisní limity v řešené lokalitě.
Stavba neomezuje okolní budovy ve využití a funkci. Navržená řešení z hlediska emisí
a hluku, popsaná v tomto oznámení, prokazatelně zajistí splnění zákonných limitů imisních
koncentrací a hygienických limitů hluku.

Ovzduší

C.II.1

Kvalita ovzduší
Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity)
Imisní limity a cílové imisní limity jsou dány přílohou č. 1 zákona 201/2012 Sb.,
zákonem o ovzduší. Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné
znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a
normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná
o aritmetické průměry.
 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení

Oxid siřičitý

1 hodina

350 μg.m-3

24

24 hodin

125 μg.m

-3

3

-3

18

Oxid siřičitý
Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Oxid uhelnatý

max. denní osmihodinový
průměr (1)

10 mg.m-3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-

PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35
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PM10
PM2,5

40 μg.m-3

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

25 μg.m

-

-3

do 31.12.2019

-3

od 1.1.2020

PM2,5

1 kalendářní rok

20 μg.m

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg.m-3

-

Poznámka
(1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a
01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00.
 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31.
března)

20 μg.m-3

Oxidy dusíku (1)

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro
ochranu zdraví lidí
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Cílový imisní limit

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

 Imisní limity pro troposférický ozon

Účel vyhlášení

Doba průměrování

Cílový imisní limit

Maximální
počet
překročení

Ochrana zdraví
lidí (1)

max. denní osmihodinový
průměr (2)

120 μg.m-3

25

Ochrana vegetace

AOT40 (5)

18 000 μg.m-3.h (6)

0

(4)

Poznámky:
(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
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(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, tj. první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a
01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;
(3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo
aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu překročení;
(4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
(5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací
větší než 80 μg.m-3 (=40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený
z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července).
(6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18000 μg.m -3.h je
třeba usilovat o dosažení imisního limitu ve výši 6000 μg.m-3.h.
Charakteristiky kvality ovzduší:
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak,
než je stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být
překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřená jako podíl imisního limitu v
procentech, o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho
vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen
za podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených
v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro
klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území
České republiky v roce 1997“, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav Praha.
Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka.
Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR
Třída

Význam

Klasifikace

I.

imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny čisté-téměř čisté
ovzduší
polovině imisních limitů IHx

II.

imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný mírně znečištěné
ovzduší
limit není překročen

III.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních
sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů
IHx

IV.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých silně znečištěné
ovzduší
dalších látek > 0,5 IHx, ale < IHx
imisní limit více než jedné látky je překročen

V.
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Poznámka: Dle vyjádření zpracovatele rozptylové studie je tato klasifikace pro jednoznačnou
charakteristiku znečištění ovzduší v dané lokalitě nejvhodnější.
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě – imisní charakteristiky
území
Typ vypočtených charakteristik
Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou v
daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při
kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/ m 3
(µg.m-3).
Průměrná roční koncentrace udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny v
mikrogramech/m3 (µg.m-3).
Intervaly imisních hodinových koncentrací udávají četnost výskytu koncentrací nad
zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000 mikrogramů/m3.
Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový fond činní 8760 hodin).
Hodnocení stávajícího imisního zatížení území bylo provedeno na základě map
klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb.
a) Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší:
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě §11 bod 6 zákona
201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle
odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km 2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny
zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
Vymezení oblastí OZKO (Oblastí zhoršené kvality ovzduší) v letech 2014 – 2018
bylo provedeno graficky a je patrno z následujících obrázků, které znázorňují mapy klouzavých
pětiletých průměrů imisních koncentrací jednotlivých škodlivin v předmětné lokalitě. Novější
data nebyla dosud publikována.
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NO2 - oxid dusičitý - průměrné roční koncentrace

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni 17 µg/m3, tedy na úrovni cca 43 % imisního limitu
40 µg/m3. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.


PM10 - poletavý prach pod 10 µm – průměrné roční koncentrace
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Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5letý průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené
koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni do 27,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 69 %
imisního limitu 40 µg/m3.


36. nejvyšší denní koncentrace PM10

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení
OZKO dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení

stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru hodnot na úrovni 51,1 µg/m3.
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PM2,5 - poletavý prach pod 2,5 µm – průměrné roční koncentrace

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5letý průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené
koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni 19,4 µg/m3 (tedy na úrovni cca 77 %
limitu platného do konce roku 2019, který činil 25 µg/m3).
Od 1.1.2020 vstoupila v platnost novela zákona o ovzduší, upravující imisní limit
pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úroveň 20 µg/m3. Nejvyšší takto stanovené
koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni 19,4 µg/m3, tedy na úrovni cca 97 %
imisního limitu.
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benzen – průměrné roční koncentrace

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni 1,1 µg/m3, tedy na úrovni 22 % imisního limitu
5 µg/m3.


BaP – benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace
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Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni 1,1 ng/m3, tedy na úrovni 110 % imisního limitu
1 ng/m3.


SO2 - oxid siřičitý – 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat
hodnot nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují
v místě umístění záměru hodnot na úrovni 26,1 µg/m3.
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Nikl – průměrné roční koncentrace Ni

Průměrné roční koncentrace škodliviny nikl (Ni) v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 0,1 ng/m3, tedy na úrovni 5 % imisního limitu
5 ng/m3.


Kadmium – průměrné roční koncentrace Cd
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Průměrné roční koncentrace škodliviny kadmium (Cd) v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5letý průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené
koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni 0,4 ng/m3, tedy na úrovni 8 % imisního
limitu 5 ng/m3.


Arzén – průměrné roční koncentrace As

Průměrné roční koncentrace škodliviny arzén (As) v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni 2,4 ng/m3, tedy na úrovni 40 % imisního limitu
6 ng/m3.
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Olovo – průměrné roční koncentrace Pb

Průměrné roční koncentrace škodliviny olovo (Pb) v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 7,1 ng/m3, tedy na úrovni 1,4 % imisního limitu
500 ng/m3.
b) Imisní zatížení škodlivinami na základě dat Automatizovaného imisního
monitoringu (AIM)
Nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Most, ul.
U stadionu (stanice UMOM). Stanice UMOM je umístěna na otevřené rovné travnaté ploše
(vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města. Terén v okolí stanice je
rovinatý až velmi málo zvlněný. Hodnoty zde uvedené slouží pouze k dokreslení celkové imisní
situace v okolí záměru na příkladu imisního zatížení v okolí nejbližší měřící stanice AIM.
Stanice:

UMOM

umístění:

Most

data:

za rok 2018

typ stanice: pozaďová
reprezent. dat: oblastní měřítko (4 až 50 km)
typ měř. programu:
samplery

automatizovaný měřící program, měření pasivními dosimetry a aktivními

vzdálenost od záměru:
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umístění měřící stanice AIM (UMOM) Most, U Stadionu
Naměřené hodnoty:
 oxid dusičitý (NO2)
- maximální hodinová koncentrace – 101,5 µg/m3, imisní limit (IL) 200 µg/m3
- četnost překročení IL – 0 případů/rok, IL 18 případů/rok
- průměrná roční koncentrace 21,5 µg/m3, IL 40 µg/m3
 částice PM10
- maximální denní koncentrace – 109,8 µg/m3, IL 50 µg/m3
- četnost překročení IL – 53 případů/rok, IL 35 případů/rok
- průměrná roční koncentrace 31,3 µg/m3, IL 40 µg/m3
 částice PM2,5
- průměrná roční koncentrace 21,7 µg/m3, IL 40 µg/m3
 benzen
- průměrná roční koncentrace 1,2 µg/m3, IL 5 µg/m3
 oxid siřičitý (SO2) - neměřeno
 benzo(a)pyren - neměřeno
Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení
lokality sledovanými škodlivinami v roce 2018 jako mírně znečištěné. Imisní limit 50 µg/m3 pro
průměrné denní koncentrace PM10 zde byl překročen, včetně maximálního povoleného počtu
překročení tohoto limitu. Nově je pak překračován i imisní limit pro škodlivinu PM2,5, v důsledku
snížení hodnoty imisního limitu od 1.1.2020 na 20 µg/m3.
Imisní limity pro ostatní sledované škodliviny byly na stanici UMOM v roce 2018
splňovány. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty na měřící stanici UMOM v letech
2012-2018. Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou
doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací.
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Naměřená data na měřící stanici UMOM (Most) v letech 2012-2018 jsou uvedena v následující
tabulce.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

limit průměr med.

NO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]

21,8

21,5

22,5

20,7

20,8

20,8

21,5

40

21.37

NO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]

93,0

99,7

108,5 107,1

93,2

119,6 101,8

200

103,27 101,80

PM10 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]

33,0

31,4

32,5

28,1

26,3

25,8

31,3

40

29,77

31,30

PM10 – četnost překroč. denní konc. [den/rok]

68

48

64

37

26

48

53

35

49,14

48,00

PM2,5 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]

23,3

21,8

22,4

18,7

18,4

18,3

21,7

20

20,66

21,70

Benzen – prům. roční koncentrace [µg/m3]

1,3

1,3

1,2

1,5

1,1

1,1

1,2

5

1,24

1,20

SO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]

-

-

6,7

-

-

-

-

20

6,7

6,7

SO2 – maximální denní koncentrace [µg/m3]

-

-

35,6

-

-

-

-

125

35,6

35,6

SO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]

-

-

107,9

-

-

-

-

350

107,9

107,9

21.50

Zásadní pro hodnocení zatížení území jsou dlouhodobé imisní charakteristiky (roční
průměry). Ty poskytují informaci o zatížení území s ohledem na dlouhodobý ráz klimatických
charakteristik v lokalitě. Prioritou z hlediska vlivu ovzduší na lidskou populaci je řešení
problémů dlouhodobých koncentrací (ročních průměrů), protože těm je lidská populace
vystavena prakticky trvale. Krátkodobým koncentracím je vystavena „pouze“ v dobách inverzí.
Závěrečné shrnutí imisní situace v posuzované lokalitě Most - Velebudice
Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit
imisní situaci v předmětném území jako velmi silně znečištěnou.
Imisní limity pro průměrné roční koncentrace BaP a průměrné denní koncentrace PM10
(včetně maximálního povoleného počtu překročení) jsou v místě záměru překračovány. Imisní
limity pro ostatní sledované škodliviny byly v uplynulém pětiletém období 2014-2018 v místě
záměru splňovány.

C.II.2.

Voda

Zájmové území - Město Most, místní část Velebudice, v níž je posuzovaný záměr
situován, náleží z hydrologického hlediska do povodí řeky Labe, jejího dílčího povodí 1-14-01
Bílina. V dalším členění spadá území do dílčího povodí 1-14-01-0320 0-00 Luční potok.
Areál záměru je suchý, na ploše záměru se nenachází žádná vodní plocha, prameniště
či mokřad.
Území záměru se nachází v blízkosti vodního toku Luční potok, který protéká cca
200 m jižně od areálu záměru (ID 144241100100, páteřní tok základního hydrologického
povodí), oblast odvodňuje významný vodní tok Srpina.
Na ploše záměru se nenachází zdroje podzemních vod. Areál záměru spadá do území
hydrogeologického rajonu č. 2131 Mostecká pánev – severní část, stejnojmenný útvar
podzemních vod.
Plocha území, do něhož je záměr umisťován, nebude stavebně pozměněňována. V
rámci realizace záměru budou provedena vodohospodářská opatření proti úniku závadných
látek, stáčecí místo bude opatřeno záchytnou vanou, podlahy v hale s instalovanou technologií
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čištění odpadních vod budou opatřeny chemicky odolným nátěrem a prahy u vrat a dveří
budou zvýšeny, celá plocha haly ČOV bude spádována do záchytné jímky.
. Maximální množství závadných látek, skladovací kapacity a charakteristiky
chemických látek a směsí, s nimiž bude nakládáno, jsou uvedeny v části B Oznámení.
Řeka Bílina
Řeka Bílina protéká okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
Jedná se o levostranný přítok řeky Labe, který protéká mezi Krušnými horami a
Českým středohořím směrem na východ, přičemž tvoří říční osu severovýchodní poloviny
Mostecké pánve. Délka toku činí 81,4 kilometrů, z čehož pouhá šestina její délky má přírodní
ráz. Její povodí má plochu 1071 km². Délka sjízdného úseku je více než 48 km.
Bílina pramení v nadmořské výšce 825 metrů v Loučenské hornatině Krušných hor v
katastrálním území Radenov, poblíž tzv. Novodomské cesty, zhruba ¾ km jižně od vrcholu
Kamenná hůrka (878 m) a 2,5 km na západ od vesnice Zákoutí, asi 11 km severně nad městy
Chomutovem a Jirkovem. Řeka udržuje převážně severovýchodní směr.
První kilometry v horách plyne Bílina východním směrem, než u Orasína obrací k jihu a
spadá Telšským údolím (s vodní nádrží Jirkov) k Jirkovu, kde vystupuje z Krušných hor do
Mostecké pánve. Na rozhraní Jirkova a Březence na říčním kilometru 69,777 napájí vodní
nádrž Březenec s rozlohou 0,75 hektaru a objemem 26 000 m³.
Na středním toku, kde byla krajina silně přetvořena povrchovou těžbou hnědého uhlí, je
průběh řeky silně regulován a mnohé přítoky, i sama Bílina, převedeny mimo svá původní
řečiště. Za Jirkovem leží na Bílině vodní nádrž Újezd a odtud směrem k Mostu mezi
povrchovými doly (lom ČSA, lom Jan Šverma) Bílina vede v umělém Ervěnickém koridoru,
který byl vybudován při postupu okolních povrchových lomů. Řeka je svedena v délce 3,1 km
do trubní přeložky 4 × Js 1200 mm. Do začátku 20. století zde protékala Komořanským
jezerem, to však bylo v důsledku důlní činnosti roku 1835 uměle vysušeno. Dřívější znečištění
toku je již značně eliminované. Pokračuje Mosteckou pánví otevřenou, bezlesou krajinou.
Koryto je hlinité, široké 5 až 10 metrů, z velké části regulované. Od Rudolic je již řeka vhodná i
pro plavbu, začíná zde také peřejnatý úsek až k Obrnicím. Dalších 13 km je regulováno. Od
Světce si řeka již zachovává svoji původní podobu, koryto je úzké a hluboké, dno až na
peřejnaté úseky hlinité, proud rychlý, v cestě proto vzniká mnoho přírodních překážek,
nejčastěji spadlé stromy. Poslední kilometry je řečiště silně znečištěné chemickým odpadem
ze závodů poblíž Ústí nad Labem. Ústí zleva do Labe na jeho 71. říčním km v Ústí nad Labem.
Prakticky celý průtok řeky byl dříve používán jako technologická voda v chemických
závodech v Záluží u Litvínova. Vytékala jako chemický odpad, voda byla zcela bez života po
celém toku a silně znečištěná fenoly a dalšími chemickými látkami. V 90. letech 20. století se
situace radikálně zlepšila a dnes se do Bíliny vrací život a koryto se postupně pročišťuje.
Průtok je také zvyšován Podkrušnohorským přivaděčem a Průmyslovým vodovodem
Nechranice z řeky Ohře do Jirkova.
Řeka je na horním toku čistá a neovlivněná lidskou činností. Nad vodárenskou nádrží
Jirkov dokonce její voda splňuje požadavky na kvalitu pitné vody pro kojence. Po vstupu do
oblasti těžby uhlí na Mostecku je do ní odváděno množství odpadních vod a ústí do ní značně
znečištěný Mračný potok. Od soutoku s Mračným potokem je řeka Bílina hodnocena stupněm
znečištění IV. (velmi silně znečištěná voda). Těsně před soutokem s Labem už Bílina obsahuje
rtuť, arzen a řadu organických látek, takže patří mezi nejznečištěnější řeky v České republice.
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Průměrné měsíční průtoky Bíliny (m³/s) ve stanici Trmice
Vodohospodářská charakteristika území
Přechod z údolní nivy řeky Bíliny na pravou i na levou stranu do Českého Středohoří je
v posuzovaném úseku řeky v Mostě částečně narušen povrchovou báňskou činnosti.

umístění záměru

Luční p.

Hydrologická mapa řešeného území a umístění záměru
Vodní toky v širším okolí záměru nejsou klasifikovány jako vody vhodné pro život a
reprodukci původních druhů.
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Znázornění vodních toků – vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů a
umístění záměru
CHOPAV, ochranná pásma vodních zdrojů, zranitelné oblasti
Plocha záměru se nachází ve vzdálenosti cca 14,5 km východně od hranic chráněné
oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory.
Areál záměru nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Nejbližší ochranné
pásmo vodního zdroje Břvany, stupeň ochrany 1, leží cca 9,5 km jihovýchodně od areálu
provozovny GUTRA. Území není klasifikováno jako zranitelná oblast, nejbližší zranitelná oblast
k.ú. 787507 Vtelno leží cca 2 km východně od hranic záměru.
CHOPAV Krušné hory

umístění záměru

Mapa se zobrazením CHOPAV a umístění záměru
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Ochranné pásmo Břvany

Mapa se zobrazením ochranných pásem vodních zdrojů a umístění záměru

umístění záměru

Mapa se zobrazením zranitelných oblastí a umístění záměru
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Odtokové poměry a zátopová území
Zájmové území pro navrhované umístění čistírny průmyslových odpadních vod GUTRA
s.r.o. neleží v záplavovém území ani v aktivní zóně záplavového území. Oblast záměru není
zahrnuta v Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
Hranice záplavového území pro stoletou vodu Q100 v místě areálu společnosti
GUTRA s r.o. a jeho okolí je vyznačena na následujícím obrázku. Je z něj patrno, že tato
hranice prochází v dostatečné vzdálenosti mimo tento areál.
Zdroj: http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf

umístění záměru

Mapa rozlivu a hranice záplavového území pro stoletou vodu Q100 a umístění záměru

C.II.3. Půda
Posuzovaný záměr je situován do stávající haly, která se nachází se v průmyslové
zóně Most – Velebudice. S výjimkou kanalizační přípojky nebude záměr zasahovat do ploch
mimo halu.
Plocha záměru není součástí ZPF ani pozemkem určeným k plnění funkce lesa. Záměr
si tedy nevyžádá zábor ZPF a nedojde k ovlivnění PUPFL. Možnost havarijního úniku
závadných látek je výrazně eliminována navrhovanými opatřeními proti úniku látek
nebezpečných vodám, mezi něž kapalné průmyslové odpady patří. Jedná se především o
instalaci dostatečně dimenzované záchytné vany v prostoru stáčecího místa průmyslových
kapalných odpadů přivážených k čištění. Tím je zabráněno ovlivnění půdy za situace, kdy by
došlo při stáčení vod k jejich úniku mimo zásobní nádrže.
Půdní pokryv je v zájmovém území a jeho okolí poměrně jednotvárný. Vyskytují se zde
převážně antropozemě urbánní. Podrobnější rozbor půdních charakteristik v území záměru
nebyl proveden.
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Půdní mapa s vyznačením umístění záměru
Posuzovaný záměr je situován výhradně na pozemky uvnitř stávající průmyslové
zóny Most – Velebudice, a to do stávajícího objektu, kanalizační přípojka na stávající
zpevněné plochy a areálové komunikace. Realizace záměru nebude mít na zemědělskou
ani lesní půdu žádný vliv. Záměr nevyžaduje odnětí půdy ze ZPF ani PUPFL.

C.II.4. Přírodní zdroje
Geologické a hydrogeologické poměry, horninové prostředí
Z geologického hlediska je území součástí Krušnohorské soustavy, podsoustavy České
středohoří, Mostecko - Bílinská část podkrušnohorské pánve.
Oblast byla původně budována křídovými sedimenty (jílovce, slínovce, jílovité vápence
apod.), které v době velkých zlomů poklesly do velkých hloubek. Ve vzniklé pánvi se postupně
usazovaly zeminy charakteru jílů či písků s vrstvami pozdějších uhelných slojí (organický
původ). V době tercierní vulkanické činnosti došlo ke vzniku mnoha malých lokálních pánví,
které byly touto činností odděleny od „mateřské velké podkrušnohorské pánve.
Vulkanický terciér je zde pak reprezentován bazaltoidními horninami nebo horninami
čedičového typu (i autometamorfované). Tyto horniny mohou být na mnoha místech překryty
tzv. nerozlišenými pyroklastiky, což jsou sopečné popely s obsahem lávových bomb.
Kvartérní pokryv, tj. nejmladší sedimenty, reprezentují deluviální hlinito - kamenité
uloženiny, v místech vodotečí se jedná a fluviální písčitohlinité nebo štěrkovité sedimenty.
V prostoru středohorského komplexu (čediče, bazalty) má rozhodující význam
puklinová propustnost hornin, a to především v pásmu podpovrchového rozvolnění hornin.
Hlubší proudění podzemních vod je závislé na tektonické expozici, žilné výplni a hloubkovém
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dosahu puklin.
Pro oblast vulkanických hornin je charakteristické lokální proudění, přičemž hodnoty
specifického odtoku podzemní vody jsou především ovlivněny propustností svrchní zóny
zvětralinového pláště.
Lokalita spadá do povodí Bíliny s celou řadou dalších místních stálých vodotečí.
Infiltrující srážková voda vytváří, v závislosti na morfologii území a charakteru
klimatických poměrů, lokální proudy mělké podzemní (podpovrchové) vody převážně s volnou
hladinou se spádem k lokální erozní bázi (vodoteč).
K drenáži podzemních vod dochází formou pramenů, které jsou plošně i výškově
nerovnoměrně rozšířené: většina pramenů vzniká ve dnech terénních depresí. Z mělkých vod
jsou napájeny i drobné vodoteče, které vytvářejí přítoky hlavních vodotečí území.
Podzemní vody jsou v této oblasti vázány na fluviální štěrkové terasy nivy Bíliny. Tyto
terasy jsou poměrně silně zvodnělé, a to především v blízkosti hlavního říčního toku území.
O hydraulických vlastnostech kvartérních sedimentů (zóny podpovrchového rozvolnění
zemin) existují některé údaje z hydrovrtů. Uváděny jsou nejčastěji ve formě koeficientu filtrace.
Schopnost pórovitého prostředí (tj. zemin a hornin) propouštět kapalinu o určitých vlastnostech
(např. podzemní vodu) se nazývá propustnost. Pokud propustnost vztáhneme k proudění,
můžeme její míru vyjádřit pomocí koeficientu. Koeficient filtrace k představuje směrnici lineární
závislosti rychlosti proudění na hydraulickém gradientu v Darcyho zákoně.
U těchto kvarterních sedimentů byly zjištěny následující hodnoty koeficientu filtrace:
Koeficient filtrace (m.s-1): střední hodnota 10-7.
Hydrogeologické poměry v údolní nivě řeky Bíliny jsou obecně hodnoceny jako
příznivé. V blízkosti vodotečí je situace tedy logicky příznivější, neboť zde dochází ke
kombinaci vod pocházejících ze vsáklých atmosférických srážek a vod, jejichž zdrojem je stálá
vodoteč
Bioregion je tvořen neogenní pánví vyplněnou jílovitými a písčitými sedimenty s
mocnými slojemi hnědého uhlí; místy se vyskytují pískovce a vypálené jíly (porcelanity).
Zejména na západním okraji pod Doupovskými horami jsou zastoupeny i čedičové tufy a tufity.
Na úpatí Krušných hor se objevují i křemence, v jihozápadním výběžku v okolí Kryr vystupuje
svrchní červené souvrství permokarbonu. Okrajově a ostrůvkovitě vystupují pískovce a
slínovce svrchní křídy (Čermníky). Roztroušeně se objevují proniky čedičů malých rozměrů.
Významně se uplatňují pokryvy, jednak spraše až sprašové hlíny, jednak štěrkopískové terasy,
které jsou často na povrchu zahliněné kryoturbačně zahnětenými relikty spraše. Významné
byly staré jezerní sedimenty, místy charakteru humolitů. V jejich místech jsou dnes mohutné
výsypky z převážně jílovitého materiálu.
Reliéf se vyznačuje rozsáhlými plošinami, do nichž jsou zaříznuta ojedinělá, 20 – 95 m
hluboká údolí bez skal, ale s četnými sesuvy. Údolí Ohře je naproti tomu široké; v úseku pod
Nechranickou přehradou vytváří Ohře složitý systém meandrů v různé míře zaklesnutých.
Význačné jsou strže v nezpevněných třetihorních horninách, především v jílech (Střezovská
rokle). Pokud probíhají údolí zhruba S–J směrem, vykazují výraznou asymetrii, tj. ploché
spraší pokryté východní svahy a strmé svahy obrácené k západu. Na strmějších svazích jsou
časté sesuvy. Typickým jevem je obnažení slínů vlivem sesuvů drnu (bílé stráně) a místy
balvany reliktních křemenců – sluňáků. Čediče vystupují jako suky. Reliéf bioregionu prodělal
největší antropogenní přestavbu z celé ČR. Nejnápadnějšími tvary v současnosti jsou až přes
sto metrů vysoké výsypky a až 300 m hluboké rozsáhlé doly. Mnoho těžebních tvarů reliéfu
bylo zahlazeno rekultivacemi, některé doly jsou postupně zatápěny a mění se v jezera. Řeka
Bílina protéká oblastí nově trasovaným umělým korytem.
Lokalita je obklopena produktivními tercierními sedimenty včetně vyvinuté bilanční
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hnědouhelné sloje tzv. Mostecké části pánve, oddělené Lahošťským hřbetem a JezerskoRyzelským hřbetem od Teplické a Chomutovské části. Přímo v blízkosti lokality probíhala
intenzivní hlubinná těžba (např. Julius, Vítězný únor), která byla postupně ukončována až po
rok 1991, kdy byl uzavřen poslední hlubinný důl v území. V sedmdesátých letech se dokonce
uvažovalo o vydobytí bilančních zásob uhlí pod areálem Chemických závodů a v souvislosti s
tím i s přestěhováním provozů. Geologie širšího okolí je značně ovlivněna existencí řady
významných zlomů. V předmětné oblasti prochází zlom Herkules uváděný také jak Kolumbus.
Zlom Kolumbus je vlastně tektonickou zónou protiklonných zlomů. Vybíhá z prostoru mezi
Janovem a Hamrem (v pánvi) do prostoru východního od bývalých obcí Dolní Litvínov a
Lipětín, v délce asi 3,5 km. Výška skoku je převážně do 11 m s úklonem 60 – 85. Není
vyloučeno jeho pokračování zlomem Pluto. Západněji probíhá zlom Viktoria (od Janova přes
Záluží) a pravděpodobně pokračuje jako zlom Bílinský. Důlními díly je délka zlomu Viktoria
ověřena na 8 km, celkově se však jedná o délku cca 12 km. Výška skoku přesahuje místně až
30 m při úklonu 70.
Z hlediska stratigrafického se jedná o sedimenty kvartérní a terciérní. Převážně zde
absentují sedimenty křídové a pod uhelnou slojí a podložními třetihorními jílovci lze zastihnout
krystalinikum krušnohorského typu. Čtvrtohorní pokryv je často překryt několikametrovými
navážkami, tzv. recentem (u vnějších výsypek desítky metrů). Čtvrtohorní sedimenty jsou
tvořeny převážně hlinito-jílovitými zeminami a zahliněnými štěrkopísky. Pod kvartérem
následuje zóna zvětralých jílů a jílovců terciérního stáří. Pod zónou zvětralých jílů až jílovců je
mocná vrstva pevných nadslojových nepropustných šedých jílovců. Směrem ke sloji ve vrstvě
jílovců přibývá velmi tvrdých poloh (proplástků) pelosideritů a pelokarbonátů. Vrstva pod
uhelnou slojí je převážně tvořena jílovitě rozloženými vulkanickými horninami, tufitickými jíly a
tufity. Podslojové vrstvy (sedimentační) leží na hlubokém skalním podloží složeném z
krystalinika krušnohorského typu, převážně rul.

umístění záměru

Geologická mapa s vyznačením areálu záměru
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Geomorfologie
Z hlediska geomorfologického členění je lokalita areálu GUTRA Most zařazena
následujícím způsobem:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká vysočina

Soustava:

Krušnohorská soustava

Oblast:

Podkrušnohorská oblast

Celek:

Mostecká pánev

Podcelek:

Chomutovsko-teplická
pánev

Okrsek:

Jirkovská pánev

Chomutovsko-teplická pánev je geomorfologický podcelek v západní části Mostecké
pánve v okresech Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a okrajově také v okresech Děčín
a Louny v Ústeckém kraji. Nejvyšším vrcholem je Salesiova výšina (422 m n. m.) u Oseka, ale
nejvyšší bod se nachází ve výšce 450 m n. m. jihozápadně od Libouchce. Pánev je částí
příkopové propadliny podél oherského riftu. Tvoří ji třetihorní horniny (micenní jezerní jíly,
pískovce, písky a uhelné sloje) překryté čtvrtohorními sedimenty. Místy se vyskytují také
horniny oherského krystalinika a třetihorní vulkanity. Na nich se vytvořil erozně denudační
reliéf široce otevřených údolí Ohře, Bíliny a jejich přítoků s říčními terasami, mírnými svahy a
údolními nivami. Zejména úpatí Krušných hor lemují náplavové kužely a úpatní haldy.
Charakteristickým znakem krajiny jsou antropogenní tvary způsobené těžbou uhlí a činností
průmyslu: lomy, výsypky a usazovací nádrže.
Zájmové území představuje plošinu s erozně denudačním a akumulačním reliéfem
zarovnaných povrchů, říčních teras, proluviálních kuželů a svahových údolí vodních toků v
povodí Ohře a Bíliny.
Radon
Dle veřejně dostupných geologických a geovědních map je areál situován v oblasti se
středním radonovým indexem.

umístění záměru

Mapa se zobrazením radonového nebezpečí
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Surovinové a přírodní zdroje v širším okolí záměru, Chráněná ložisková území
Předmětný areál neleží v oblasti chráněného ložiskového území nebo
nevyhrazených nerostů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění. V
řešeném území předmětného záměru se nenachází žádné aktuální či potenciální surovinové
ani jiné přírodní zdroje. Není zde žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor, místo
prognózního zdroje nerostů či oblast negativních průzkumů.
V širším okolí posuzované lokality se ovšem nachází řada chráněných ložiskový území,
zejména pro komoditu uhlí a dále bentonit, jak je patrno z následující mapy.

umístění záměru

Mapa výhradních ložisek v širším okolí záměru
Přírodní léčivé a minerální vody
Ochranná pásma léčivých přírodních zdrojů se stanovují podle zákona č. 164/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Oblast výskytu Zaječické hořké vody se nachází na rozhraní katastrálních území
Zaječice u Bečova, Vtelno, Korozluky a Sedlec u Obrnic. Širší území s výskytem hořkých
pramenů však sahá od Volevčic k Lenešicím a dále ke Třtěnu, Vojnici až k Čížkovicím. Hlavní
jímací zařízení se nachází na jihovýchodním úpatí Křemencového vrchu. Hořká voda zde
vzniká pomalým prosakováním vody málo propustnými svrchnoturonskými slínovci, přičemž
dochází k oxidaci pyritu a vzniká kyselina sírová. Kyselina se rozkládá na uhličitany a oxid
uhličitý, který podporuje další zvětrávací procesy. Voda se tak obohacuje o ionty hořčíku a
sodíku.
Zaječická voda patří mezi sírano hořečnaté vody. Obsah rozpuštěných minerálů se
mění podle přesného umístění pramene. Před plněním do lahví se voda uměle zahušťuje na
měrnou hmotnost 1,037–1,039 kg.l−1. Podle již neplatné normy ČSN 86 8000 obsahovala
přibližně 2158 mg.l−1 sodíku a 5485 mg.l−1 hořčíku.
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Jak je patrno z následující mapy, posuzovaná lokality společnosti GUTRA s.r.o. se
nenachází v ochranném pásmu přírodních a léčivých minerálních vod ochranného pásma
Zaječice.

umístění záměru

Ochranné pásmo Zaječice

Mapa se zobrazením ochranných pásem přírodních léčivých a minerálních vod

Geodynamické procesy
V místě navrhovaného záměru – v průmyslové zóně Velebudice - nejsou evidovány
žádné svahové pohyby, taktéž není dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy
poddolování.
Území není náchylné k sesuvným jevům.
Stabilita svahů závisí nejen na smykových parametrech zeminy nebo horniny, úrovni
hladiny podzemní vody a výšce svahu, ale u hornin především na orientaci a drsnosti
puklinového systému.
V blízkém okolí haly pro posuzovaný záměr je terén převážně rovinatý.

C.II.5

Biologická rozmanitost (flóra, fauna, ekosystémy)

Pozemky pro realizaci navrhovaného záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ jsou situovány uvnitř
stávajícího areálu průmyslové zóny Most – Velebudice, a to do severní části jedné ze
stávajících hal v areálu.
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Záměr je umístěn do stávajícího objektu, kanalizační přípojka pak na zpevněné plochy
a vnitroareálové komunikace a nevyžaduje žádný zásah do zeleně v areálu ani v jeho okolí.
.
Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by
se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto
území nevyskytuje žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).
Zájmová lokalita pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod se
nachází uvnitř stávajícího areálu a nepředstavuje z hlediska fauny a flóry hodnotný biotop.
Jako hodnotné lze označit plochy zeleně v širším okolí záměru, a zejména chráněná území,
která byla podrobně popsána v tomto oznámení v kapitole C.I.
Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území, nebudou dotčeny vymezené
prvky ÚSES, VKP a ani jiné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.

Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící funkci biocenter a
biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního genofondu rostlinných i živočišných
organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření
společenstev do okolí s cílem udržení rovnováhy.
Ochranářsky významná území (ZCHÚ, Natura 2000, VKP, ÚSES, přírodní parky)
Zájmová lokalita nezasahuje do žádného ochranářsky významného území.
Vlastní zájmová lokalita nezasahuje do žádného prvku ÚSES a stávající prvky
tohoto systému v širším okolí areálu GUTRA s.r.o., Most budou plně respektovány.
Jednotlivé prvky ÚSES byly podrobně popsány v kapitole C.I.
Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude
poškozena jeho struktura nebo funkce.
Záměr nebude mít vliv negativní vliv na ekosystémy.
Navržená kompenzační opatření
Kompenzační opatření nejsou v tomto případě navrhována ani požadována.
Emise z provozu čistírny průmyslových odpadních vod jsou minimální, a imisní
koncentrace z provozu posuzovaného záměru, jak bylo doloženo v rozptylové studii, budou u
nejbližší obytné zástavby dosahovat hodnot ležících hluboko pod přípustnými limity a
čichovými prahy, takže neohrozí veřejné zdraví ani ekosystémy.
Rozptylová studie je uvedena v příloze tohoto oznámení v části H., její výstupy jsou
shrnuty v kapitola o ovzduší v části D.I.2. tohoto oznámení.

C.II.6 Klima
Klimatické podmínky vyskytující se na určitém území jsou určeny jeho zeměpisnou
polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory. Zájmové území se nachází v teplé klimatické
oblasti T2. Léto je dlouhé s 40-50 letními dny, teplé s průměrnou teplotou 15-16 °C, přiměřené
vlhké se srážkami 200-400 mm, 100-140 dny se srážkami  1 mm za den.
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Zima je normálně dlouhá s 50-60 ledovými dny, mírně chladná s průměrnou teplotou -2
až -3 °C, vyššími srážkami  400 mm, spíše kratším trváním sněhové pokrývky 50-60 dnů.
(podle Atlas krajiny ČR, 2008).
Podnebí je značně ovlivněno členitým reliéfem a srážkovým stínem Krušných hor.
Množství atmosférických srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí
vůči převládajícím směrům větru. Část pánevního území leží v dešťovém stínu Krušných hor.
V pánvi se roční srážky pohybují v rozmezí 400 až 600 mm, v Krušných horách
v rozmezí 900 až 1200 mm a v Českém středohoří okolo 600 mm.
Klimatické charakteristiky zájmového území jsou uvedeny v následující tabulce.
Klimatické charakteristiky oblasti T2 (dle Quitta 1971)
Klimatická oblast
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10⁰C a více
Počet dnů se srážkami 1 mm a více
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrná teplota v lednu
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet mrazových dnů

T2, mírně teplá
50 - 60
160 - 170
100 – 140
18 – 19 ⁰C
8 – 9 ⁰C
7 – 9 ⁰C
-2 až -3 ⁰C
350 – 400 mm
200 – 300 mm
120 – 140
40 – 50
50 – 60
110 – 130

C.II.7 Krajina – Krajinný ráz
Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách nebo v
některé z nich a který zasahuje více míst krajinného rázu.
Záměr bude umisťován do severní části jedné ze stávajících hal situovaných
v průmyslové zóně Most – Velebudice při jižním okraji statutárního města Most, v lokalitě
vymezené ulicemi Dělnická a Stavbařů. Umístění haly je plně v souladu s platným územním
plánem, jak je v tomto oznámení doloženo.
Provedením záměru nedojde k ovlivnění stávajícího krajinného rázu, záměr je situován
uvnitř stávající haly v území stávající průmyslové zóny, ve zcela urbanizované krajině.
Podle kategorizace krajiny spadá zájmové území do staré sídelní krajiny Hercynika.
Tento typ zabírá 1. a 2.vegetační stupeň a údolí dolní poloviny významných řek Hercynica a
Polonica. Je tvořen rovinami a zvlněnými plošinami, okrajově zasahuje i do plochých
pahorkatin Hercynica a Polonica. Ze zvláštních tvarů georeliéfu se v něm vyskytují především
širší říční nivy, místy i zdvižené tabule, okrajově i reliéf izolovaných kup a kuželů, zaříznutých
údolí a krasový reliéf. Jde o oblast listnatých lesů.
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Krajina je kultivována od doby kamenné, tj. od 5 300 př. kr. a celková délka kultivace je
tak přes 7 300 let. Je tvořen polní krajinou, místně i lesopolní, což znamená, že zastoupení
lesních porostů je menší než 30 %. Jde o oblast nepravých traťových plužin, vzniklých za
středověké kolonizace na osnovách původní plužiny úsekové. Struktura osídlení je statická,
středisková, na podstatné části území však dynamická, především ve formě aglomerací.
Osídlení je zásadně soustředěné, vsi jsou převážně větší, v kategorii 200 - 1000 obyvatel. V
této oblasti jsou nejvíce zastoupena urbanizovaná území, zejména sídelní aglomerace
pražská, plzeňská, mostecká i ostravská. Převažují vsi návesní a návesní ulicovky s plužinou
nepravou traťovou.
Převažuje typ českomoravského roubeného domu, v západní části je překryt
západoevropským domem hrázděným. Mimo severozápadní části, kde bylo od středověku
slovanské obyvatelstvo postupně překryto německou kolonizací, jde o ryze české osídlení.
Oblast je jádrovým územím Čech.

C.II.8

Obyvatelstvo, veřejné zdraví, hmotný majetek, kulturní dědictví

Kulturní památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná archeologická
naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní památky. Nemovité památky
zapsané ve státním seznamu se v nejbližším okolí záměru nevyskytují a nemohou být
uvažovaným záměrem nijak ovlivněny.
Podrobněji byly kulturní památky v širším okolí záměru popsány v kapitole C.I.
Veřejné zdraví
Město Most je z hlediska faktorů ovlivňujících veřejné zdraví nadlimitně zatíženo, a to
z hlediska ovzduší. V souvislosti s postupným útlum těžby hnědého uhlí na Mostecku a
rekultivací krajiny v oblasti povrchových dolů se situace mírně zlepšuje, k překročení
přípustných limitů pro benzo(a)pyren a prachové částice PM10.
Posuzovaný záměr z tohoto hlediska svým charakterem a umístěním
nepředstavuje prakticky žádná rizika pro veřejné zdraví. Jeho vlivy jsou minimální a je
umístěn daleko od obytné zástavby.
Situace byla podrobně popsána v kapitole C.II.1.

C.II.9 Jiné charakteristiky - Hluk
Stávající hluková situace
Průmyslová zóna Most – Velebudice, situovaná v jihovýchodní části města Most, je
tvořena převážně menšími provozovnami služeb a obchodů, sklady a drobnými výrobami,
které nejsou významnými zdroji hluku projevujícího se u okolní obytné zástavby.
Ta je od průmyslové zóny dostatečně vzdálena a hluk v těchto částech města Most
způsobují především hlavní dopravní komunikace, které slouží z velké části jako tranzitní i pro
nákladní dopravu.
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Stav po realizaci záměru
Zdroje z posuzovaného záměru jsou dvojího druhu: stacionární a dopravní. Byly
popsány v kapitole B.III.4.
Z akustických výkonů stacionárních zdrojů hluku, jejich umístní a rovněž z malé
intenzity vyvolané dopravy posuzovaným záměrem vyplývá, že jejich vliv na okolní obytnou
zástavbu se prakticky neprojeví. Tato skutečnost je doložena v akustické studii v příloze tohoto
oznámení a popis hlukové situace po realizaci záměru s rekapitulací výsledků akustických
výpočtů je v následující kapitole D.
V dalším textu uvádíme přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.
Přípustné hodnoty hladin akustického tlaku
Nařízením vlády č.272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. NV č.217/2016
Sb.), o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací, jsou stanoveny hygienické limity:
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech.
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h),
v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE jednotlivých
impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru
a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje
měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce
2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy.
Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní
komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení zůstává zachován
i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních
drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy a
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b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v
případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu
2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto
případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T stanoví postupem
podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce +5 dB.".
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se
rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným
v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto
nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru podle
přílohy č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru.
Tabulka č.1
Způsob využití území

Korekce dB
1)

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce v tabulce č.1:
1)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků
a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly
uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce
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+5 dB.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.

4)

Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Tabulka č. 2
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro
použití další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí

Pozemní komunikace a železniční dráhy
Dálnice, silnice I. a II tř., místní komunikace I. a II tř.
Silnice III tř., komunikace III tř. a účelové komunikace
Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy
Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy

Doba dne

LAeq,T (dB)

Denní

65

Noční

55

Denní

60

Noční

50

Denní

65

Noční

60

Denní

60

Noční

55

Korekce dle přílohy č. 3, část B, ostatní stavby – obytné objekty (hluk ze stavební
činnosti):
Korekce na hluk ze stavební činnosti v době od 7.00 do 21.00 hod.

+15 dB

Korekce na hluk ze stavební činnosti v době od 6.00 do 7.00 hod.
a od 21:00 do 22:00 hod.

+10 dB

Korekce na hluk ze stavební činnosti v době od 22.00 do 6.00 hod.

+5 dB

Výsledné hodnoty – stavby pro bydlení, hluk ze stavební činnosti:
LAeq,s = 65 dB (v době od 7.00 do 21.00 hod.)
LAeq,s = 60 dB (v době od 6.00 do 7.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod.)
LAeq,s = 45 dB (v době od 22.00 do 6.00 hod.)
Poznámka: V noční době (22:00 – 6:00 hod.) nebude výstavba prováděna. Výstavba nebude
prováděna ani v denní době 6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod. Z těchto důvodů je v hlukové
studii pro běžnou stavební činnost uvažován hygienický limit pro chráněné venkovní
prostory staveb LAeq,s = 65 dB (v době od 7.00 do 21.00 hod.)
Přehled přípustných hladin akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru a
venkovním chráněném prostoru staveb (základní limity)
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z dopravy na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
Druh prostoru

Chráněný

venkovní

prostor

ostatních

staveb,

Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina
akustického tlaku LAeq,T
LAeq ,T. = 60 dB

chráněný ostatní venkovní prostor - denní doba
Chráněný ostatní venkovní prostor - noční doba

LAeq ,T.

= 60 dB

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb - noční

LAeq ,T.

= 50 dB

doba


pro hluk z provozu stacionárních zdrojů
Druh prostoru

Chráněný

venkovní

prostor

ostatních

staveb,

Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina
akustického tlaku LAeq,T
LAeq ,T. = 50 dB

chráněný ostatní venkovní prostor - denní doba
Chráněný ostatní venkovní prostor - noční doba

LAeq ,T.

= 50 dB

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb - noční

LAeq ,T.

= 40 dB

doba
V případě korekce na starou hlukovou zátěž je rozhodující
s referenčním rokem 2000 a následně postup podle §12 odstavce 6.

porovnání

Chráněným venkovním prostorem se podle § 30 odst. 3 zákona č.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí nezastavěné pozemky, které
jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se podle § 30 odst. 3 zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostor do
vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách
zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných
stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.
Prostorem významným z hlediska pronikání hluku se podle § 2 písm. s) nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostor před výplní otvoru
obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný
vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A
PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ
NEPROVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH
INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH POZNATKŮ
POSOUDIT
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí v blízkém i širším okolí
posuzovaného záměru byl proveden v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Pozemek pro navrhovanou výstavbu nové výrobní a skladové haly je situován ve
stávajícím průmyslovém areálu v průmyslové zóně Most – Velebudice.
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, město Most je nadlimitně zatíženo
především znečištěním ovzduší, které souvisí s provozem povrchových hnědouhelných dolů a
rovněž s významnými průmyslovými podniky včetně energetických a chemických provozů
v blízkém i vzdálenějším okolí města.
Situace se postupně zlepšuje v souvislosti s postupným omezováním těžby uhlí,
zaváděním moderních technologií a instalací zařízení na omezování emisí plynných a
prachových škodlivin.
Podle údajů OZKO – oblastí se zhoršenou kvalitou vzduší – jsou v pětiletých
klouzavých průměrech za roky 2014 až 2018 překračovány průměrné roční imisní koncentrace
pro škodliviny BaP, PM10 a PM2,5 (po zpřísnění limitu od 1.1.2020).
Limity u ostatních škodlivin překračovány nejsou, přesto je podle zavedené klasifikace
ovzduší v Mostě charakterizováno jako silně znečištěné.
V souvislosti s rekultivací dolů a výsypek, kde již byla těžba ukončena, vznikají nové
plochy zeleně, které přispívají výsadbou dřevin a vytvářením nových vodních ploch ke
zlepšování kvality životního prostředí, zadržování vody v krajině a omezování tvorby
skleníkových plynů.
Lze tedy říci, že ve srovnání s obdobím druhé poloviny 20. století se situace výrazně
zlepšila a že v současnosti zde nedochází k významnějšímu poškozování složek životního
prostředí ani ohrožení veřejného zdraví. Přispívá k tomu i důsledná péče o chráněná území.
Ve vlastní průmyslové zóně Velebudice ani v jejím blízkém okolí se chráněná území a
prvky systému ÚSES nevyskytují.
Posuzovaný záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ je řešen tak, jak je podrobně popsáno
v tomto oznámení, tedy s maximálním důrazem na omezení negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Vzhledem z tomu, že v instalovaném zařízení se bude manipulovat s látkami
nebezpečnými vodám, byl velký důraz kladen zejména na zabezpečení stáčecího místa i
vlastní technologie čištění průmyslových odpadních vod atak, aby nemohlo dojít k únikům
těchto látek a ke kontaminaci půdy a vody.
Vlastní čistírna odpadních vod je pouze minimálním zdrojem znečištění ovzduší Jak je
doloženo výsledky rozptylové studie, imisní koncentrace emitovaných látek v okolí provozovny
a u nejbližší (dostatečně vzdálené obytné zástavby) leží hluboko pod přípustnými
koncentracemi danými platnou legislativou a rovněž pod čichovými prahy těchto látek (v
případě ropných látek obsažených v kapalných odpadech).
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Realizace záměru se tedy na stavu životního prostředí v blízkém i širším okolí
dané lokality prakticky neprojeví a v žádném případě nepředstavuje neúnosné zatížení
životního prostředí.
Posuzovaný záměr tedy svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí
stávající parametry životního prostředí prakticky nezhorší. Vlivy posuzovaného záměru
nebudou v žádném směru nadlimitní a nezpůsobí překročení přípustných limitů ani
ohrožení zdraví obyvatel.
Realizace záměru neovlivní udržitelný rozvoj daného území.
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI
DI.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Posudek zdravotních rizik zpracovala Ing. Jitka Růžičková, držitelka osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, pořadové číslo osvědčení 5/2019.
Tento posudek je v plném rozsahu uveden v příloze v části H. tohoto oznámení. v této kapitole
shrnujeme základní údaje a závěry tohoto posudku.
Posudek je členěn na dvě části, a to zdravotní rizika chemických škodlivin a zdravotní
rizika hluku v mimopracovním prostředí.
D.I.1.1. Posouzení vlivu expozice chemickými škodlivinami na veřejné zdraví
Posouzení vychází z výsledků zpracované příspěvkové rozptylové studie, jejímž
zpracovatelem je Mgr. Jakub Bucek, Autorizace č.: 4365/820/09KS. Rozptylová studie je
v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto oznámení.
Posouzení vlivu na zdraví platí pro běžné podmínky a nevztahuje se na případy
mimořádných událostí nebo havárií. Uplatněné postupy vychází z metodik, jež jsou v současné
době používány pro tento typ posouzení.
Uvedené postupy posouzení jsou v souladu s odpovídající českou legislativou a
příslušnými autorizačními návody v platném znění.
Metoda posouzení vlivu na zdraví probíhá v následných krocích:
Identifikace a charakterizace nebezpečnosti – podstatou je stanovení nebezpečnosti
látek na základě dostupných informací v literatuře a kvantifikace vztahu mezi dávkou a
rozsahem škodlivého účinku. Cílem je získání základních parametrů pro charakterizaci rizika.
V rámci charakterizace nebezpečnosti se zohledňují dva typy účinků - prahový (většinou pro
nekarcinogenní látky – škodlivé účinky je možné očekávat až při překročení jisté expozice) a
bezprahový (karcinogenní látky, aerosol – škodlivé účinky se mohou projevit při jakékoliv
úrovni expozice). Smyslem této kapitoly je rovněž prezentovat odpovídající zdravotně
zdůvodnitelné referenční hodnoty (tj. meze pro průměrnou celoživotní expozici, jejíž
nepřekračování pravděpodobně nebude znamenat poškození zdraví lidí). Referenční hodnoty
stanovené ve vztahu ke zdravotním účinkům nemusí být shodné s limitními hodnotami danými
platnou legislativou (celospolečensky dohodnuté nejvyšší mezní koncentrace, jež zahrnují
určitou úroveň rizika, která je však pro společnost akceptovatelná).
Hodnocení expozice a charakterizace rizika – posouzení intenzity, četnosti a trvání
možné expozice (kontakt organismu s danou látkou). Toto posouzení spočívá především ve
vytipování možných expozičních cest, velikosti a složení exponované populace (viz kapitola
základní charakteristika příjemců rizik), expozičních scénářů a kvantifikaci expozice. Účelem
charakterizace rizika je shrnout všechny dostupné údaje a informace získané v předchozích
krocích hodnocení, které mohou přispět k posouzení míry a rozsahu rizika.
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Charakterizace vlivu imisí na veřejné zdraví
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o
možném poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory.
Dostupné údaje o škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou
převzaty z databází WHO, US EPA – IRIS apod.
Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do
ovzduší, které lze v rámci posuzovaného záměru (škodliviny z technologie, z vytápění a
generované dopravy), buď vzhledem ke zjištěným koncentracím, anebo známým vlastnostem
považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu:


suspendované částice PM10 a PM2,5



oxid dusičitý
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benzo(a)pyren



chrom
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rtuť



olovo
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Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území
obklopujícího hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o
fyzikálních podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak
charakteristiku populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží jednak
k identifikaci a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.
V rozptylové studii byly provedeny výpočty znečištění ovzduší pomocí výpočtového
programu „SYMOS 97“. Rozptylová studie byla spočtena pro zdroje znečišťování ovzduší
vznikající v důsledku provozu záměru. Popisy zdrojů a emisí uvolňovaných do vnějšího
ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii.
Pro hodnocení zdravotních rizik se rozlišují dva typy účinků chemických látek:
1. U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový
účinek. Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a
reparačních obranných mechanismů v organismu. Ke kvantitativnímu vyjádření míry
zdravotního rizika toxického nekarcinogenního účinku škodlivin je možno použít koeficient
nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient). Kvocient nebezpečnosti vyjadřuje poměr mezi zjištěnou
nebo předpokládanou expozicí či dávkou a referenční dávkou, nebo mezi koncentrací v
ovzduší a referenční koncentrací v případě standardního expozičního scénáře. Pokud se
současně vyskytují látky s podobným systémovým toxickým účinkem je možno součtem
kvocientů získat index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Kvocient nebezpečnosti vyšší než 1
je považován za reálné riziko toxického účinku.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických studií,
které vyhledají vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup je používán
např. u suspendovaných částic PM10, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou
dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u
exponovaných osob.
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2. U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá tzv.
bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení,
kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové riziko
je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a
účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tento
ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF, nebo
Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu
mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný matematickou
extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí.
Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit
Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.
V případě možného karcinogenního účinku je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u
jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů
nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko
je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši
1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem
k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.
Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší
Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší,
danou vlivem plánovaného provozu záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s provozem záměru.
Byla hodnocena rizika imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého,
benzenu a benzo(a)pyrenu a látek, které souvisí s technologií a mohou být vázány na pevné
částice: nikl, rtuť chrom, olovo a kadmium.
Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní
expoziční scénář, to znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby
byly použity pro celou populaci v okolí. Riziko je tím vědomě nadhodnoceno.
Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní
příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 záměru budou mít zanedbatelný vliv na
související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro
exponované obyvatelstvo. Realizace plánovaného záměru znamená jen nepatrnou změnu
ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která neovlivní hodnocené
ukazatele, tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších souvisejících zdravotních symptomů.
Byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru na zdravotní obtíže související s
akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.
Imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního
pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska
platného imisního limitu, který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího pohledu
zdravotních rizik. Změny budou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné.
Změny imisního zatížení dané lokality benzo(a)pyrenem po realizaci záměru neovlivní
stávající imisní pozadí a jsou z hlediska zdravotních rizik nevýznamné.
Z provedeného hodnocení karcinogenního rizika expozice niklu lze, i přes nejistoty
výpočtů a přes neznalost, v jaké formě se nikl nachází, konstatovat, že realizací záměru nelze
předpokládat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatele v okolí záměru.
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Z provedeného odhadu zdravotního rizika expozice olova, rtuti a kadmia lze i přes
nejistoty výpočtů konstatovat, že imisní příspěvky olova, rtuti a kadmia jsou z hlediska
zdravotních rizik zcela zanedbatelné.
Z provedeného hodnocení karcinogenního a toxického chronického rizika expozice
chromu lze i přes nejistoty výpočtů a přes neznalost formy chromu konstatovat, že realizací
záměru nelze předpokládat zvýšení zdravotního rizika karcinogenního ani chronického účinku
chromu pro exponované obyvatele v okolí záměru.
Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší
na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené
škodliviny v důsledku realizace záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ předpokládat
významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
D.I.1.2. Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví
Výchozím podkladem pro posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví byla
akustická studie vpracovaná Ing. Jiřím Blažkem, společnost LI-VI Praha, spol.. s r.o. Tato
studie je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto oznámení.
Z § 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá následující vymezení pojmů:
1)
Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je
určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.
2)
Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém je obyvatelstvo nebo jeho skupiny
vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo
pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko
poškození zdraví.
3)
Hodnocením zdravotních rizik (posouzení vlivu na veřejné zdraví) je posouzení míry
závažnosti zátěže populace, vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a
způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní
odhad rizika.
Každá industriální činnost přináší rizika pro člověka i životní prostředí. Zvyšující se míra
zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu proti
infekcím, poklesem fertility populace, rostoucím trendem výskytu zhoubných nádorů,
vrozených vývojových vad, genetických dědičných defektů a psychosomatických poruch.
Zdravotní riziko představuje pravděpodobnost poškození lidského zdraví účinkem
expozice určitému faktoru – chemickému, biologickému, psychosociálnímu apod. Ekologické
riziko je na rozdíl od předchozího pravděpodobností poškození jakéhokoliv živočišného nebo
rostlinného druhu, společenstva druhů na různých trofických úrovních či definovaného
ekosystému. Environmentální riziko potom představuje souhrn zdravotních a ekologických
rizik. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních
aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Nebezpečnost (Hazard) je vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka
či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (danou látku ji nelze zbavit), projeví se však
pouze tehdy, jsou-li člověk, či jednotlivé ekosystémy životního prostředí jejímu vlivu vystaveny,
tj. exponovány. Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za
definovaných podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození zdraví (ve výskytu
nepříznivých zdravotních projevů až smrti). V numerickém vyjádření se tato pravděpodobnost
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může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech
případech). Riziko se rovná 0 pouze v případě, že expozice daná látce neexistuje (je nulová).
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů
a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým
faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu mohou být působení
tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace existujících či
potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících.
Charakterizace rizika
Situace po realizaci záměru: Z modelových výpočtů v akustické studii vyplývá, že
hluk ze stacionárních zdrojů záměru se v chráněném venkovním prostoru bude pohybovat
hluboko pod prahovými hodnotami pro obtěžování a subjektivně udávané rušení spánku
(prahová hodnota pro rušení spánku je Ln 42 dB, pro obtěžování Ldvn 42 dB).
Z předložených podkladů dále vyplývá, že v souvislosti s plánovaným záměrem
nedojde ke zvýšení stávající hladiny hluku z dopravy na veřejných komunikacích v žádné
posuzované lokalitě (ulice Karla Marxe a Albrechtická), a tedy ani ke zvýšení možných
zdravotních rizik hluku z dopravy pro obyvatele v těchto lokalitách.
Vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování vyvolané dlouhodobou
hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí tedy platit pro jednotlivce
nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném případě u obyvatel
hodnocených rodinných domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně
modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním
vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími
faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.
Závěr k hodnocení hluku
Na základě vyhodnocení předložených podkladů, s ohledem na výše uvedené
skutečnosti a po uvážení všech výše uvedených nejistot, lze konstatovat následující závěry:
U obyvatel dotčeného území nedojde realizací záměru ke zvýšení stávající
hladiny hluku z dopravy a nedojde tedy ani ke zvýšení možných zdravotních rizik hluku
pro obyvatele v posuzovaných lokalitách. Hluk z vyvolané dopravy po uvedení záměru
do provozu je zcela nevýznamný.
Provoz nových stacionárních zdrojů záměru nenavýší hlukovou zátěž obyvatel
posuzovaných lokalit.
Je zde třeba znovu upozornit na to, že vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro
obtěžování vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci.
Nemusí tedy platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v
daném případě u obyvatel hodnocených rodinných domů, kde může být obtěžující a rušivý
účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku,
tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových
místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.
Závěr:
Realizace záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ nebude mít, z hlediska možných
negativních účinků expozice hluku, vliv na stávající obytnou zástavbu, resp. v ní
exponované osoby.
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Celkový závěr posudku vlivu na veřejné zdraví
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny
uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované
lokalitě, jsou akceptovatelné pro posuzovaný záměr: Drobné stavební úpravy pro
instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most
Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem ze stacionárních zdrojů bylo provedeno
pro obyvatele zástavby nejblíže k posuzovanému záměru a lze konstatovat, že po
realizaci záměru nedojde ke změně stávající hlukové zátěže.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že realizací záměru nedojde v chráněném
venkovním prostoru staveb u nejbližší obytné zástavby ke změně v akustické situaci
vyvolané hlukem z dopravy a nelze tedy předpokládat ani možné zvýšení zdravotních
rizik hluku pro obyvatele v nejbližším okolí záměru.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní
hodnoty pro suspendované částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo(a)pyren
a pro látky, které mohou být vázány na pevné částice: nikl, rtuť chrom, kadmium a
olovo.
Na základě výpočtů z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat,
že imisní příspěvky hodnocených škodlivin jsou z hlediska zdravotních rizik
zanedbatelné.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší a hluku je
možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší
modelové hodnoty na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze
pro hodnocené škodliviny a hluk v důsledku realizace záměru „Drobné stavební úpravy
pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
D.I.1.3. Posouzení psychosociálních faktorů
„Psychosociální faktory (např. vzdělání, výše příjmu, typ zaměstnání, rodinný stav,
kvalita životního prostředí, bydlení) zásadně ovlivňují zdravotní stav jedince. Jejich působení
bylo potvrzeno na mnoha úrovních organismu: epigenetické, biologické i behaviorální. Význam
PS faktorů pro zdraví a kvalitu života je velmi dobře znám, ale často bagatelizován a opomíjen.
Důvodem pro tuto skutečnost může být fakt, že bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci
sice je akceptován na teoretické rovině, dosud však není ve všech oblastech péče o zdraví
implikován do praxe v potřebné míře“ (Hrubá, 2014).
Základním mechanismem působení je vyvolání stresové reakce. Jedná se o obranný
mechanizmus organizmu, který se snaží adaptovat na ohrožení. Při dlouhodobém působení
však adaptační mechanizmus selhává a organizmus je ve zvýšeném ohrožení vůči chorobám
spojovaným se stresem (kardiovaskulární, autoimunní, onkologické). Reakce organizmu je
individuální a může záviset na řadě dalších faktorů jako např. předchozí stres, sociální
postavení či životní zkušenost. Jedná se o složitý mechanizmus, jehož součástí jsou nervové a
metabolické procesy. Zásadní roli hraje doba působení stresu, jeho intenzita, závažnost a řada
dalších faktorů (typ reakce na stres, způsoby jeho zvládání, kognitivní styly, emocionalita).
Individualita jedince určuje, zda bude konkrétní stresová zátěž vnímána a zpracována jako
pozitivní (eustres), tolerovatelný stres nebo ohrožující, škodlivý psychický distres. Interpretace
stresoru na úrovni psychiky podmiňuje somatickou reakci na jeho působení (Hrubá, 2014).
Mozek, chování a imunita jsou úzce propojeny a reagují na environmentální kontext
(Hrubá, 2014).
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Navrhovaný záměr představuje instalaci technologie čištění průmyslových odpadních
vod ve stávající hale v areálu v průmyslové zóně Most – Velebudice. Společnost GUTRA
s.r.o., Most, která se dlouhodobě specializuje na čištění průmyslových vod a kanalizace, je
známa jako subjekt řešící ekologické problémy v daném regionu. Lze tedy očekávat, že z
hlediska psychosociálních faktorů bude posuzovaný záměr vnímán pozitivně.

D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z realizace záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ jsou popsány v kapitole
B.III.1. a v rozptylové studii v příloze tohoto oznámení. Výsledky výpočtů imisních koncentrací
z rozptylové studie jsou shrnuty v této kapitole níže.
D.I.2.1. Vlivy na změnu klimatu
Záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových
odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ není z hlediska klimatických změn významný. Jedná
se o instalaci moderní technologie čištění průmyslových odpadních vod do části stávající haly
v průmyslové zóně Velebudice v Mostě.
Většina reakčních a zásobních nádrží je uzavřena, otevřeny jsou pouze dvě reakční
neemulgační nádrže, které nemohou být z technologických důvodů zakryty víky. Nad těmito
reaktory je realizováno odsávací potrubí vznikajících aerosolů. Pro odsávání těchto aerosolů je
použito hranaté potrubí s dvěma sběrnými vyústkami situovanými přímo nad hladinou
reaktorů.
Výstupní potrubí odsávacího ventilátoru je vyvedeno nad střechu. Celkové odsávané
množství vzduchu je 1 600 m3/hod.
Technologie není zdrojem skleníkových plynů.
Vytápění haly je z centrálního zdroje přes výměníkovou stanici, není třeba zřizovat
zdroj spalující zemní plyn – plynovou kotelnu.
Rovněž navýšení automobilové dopravy v souvislosti s posuzovaným záměrem je
natolik nízké, že se z těchto hledisek negativně neprojeví.
Naopak, instalací zařízení v Mostě se zkrátí dopravní trasy od producentů odpadů
z oblasti Mostecka do zařízení na čištění průmyslových odpadů. Zkrácení dopravních tras
(dnes provozuje společnost GUTRA s.r.o. Most pouze ČOV v Klášterci nad Ohří) se projeví
snížením emisí z dopravy včetně oxidu uhličitého. Z tohoto hlediska lze jednoznačně
považovat vlivy na klima za pozitivní.
D.I.2.2. Vlivy na ovzduší
Rozptylová studie byla spočtena jako příspěvková, tedy hodnotící vlivy nového záměru
na stávající imisní situaci ve městě Most a jeho okolí.
Stávající imisní situace byla vyhodnocena na základě výsledků měřící stanice
automatického imisního monitoringu a údajů z MŽP.
Rozptylová studie je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto oznámení, hlavní její
výsledky a závěry jsou zrekapitulovány v následujícím textu.
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Vlastní posouzení imisní zátěže v lokalitě
Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno nově na
základě vymezení OZKO za období 2014-2018, které byly publikovány na stránkách MŽP
podle ust. § 11, odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. za uplynulé období a dat AIM. (viz kapitola C.
tohoto oznámení a příslušná kapitola v rozptylové studii.)
Následně byla vypočtena varianta realizace záměru
Varianta č.1. - Vyhodnocení příspěvku emisí z technologie čištění průmyslových
odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o., Most. Rozptylová studie byla zpracována pro
průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.
Meteorologická charakteristika území
VĚTRNÁ RŮŽICE PRO LOKALITU Most - Velebudice
Větrná růžice pro lokalitu byla převzata z dat ČHMÚ. Větrná růžice byla zpracována
modelem CALMET pro období výpočtu 2011 - 015 pro lokalitu Velebudice.
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů větru
se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní
vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy
rychlosti směru větru.
Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká
od severu, jižní od jihu atd.).

Modifikovaná růžice v prostoru stavebního záměru při různých třídách rychlosti větru je
na následujících obrázcích.
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I. třída stability – velmi stabilní
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II. třída stability –stabilní
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III. třída stability – izotermní
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IV. třída stability – normální
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V. třída stability – konvektivní
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Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída
stability do jedné až tří tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních krátkodobých
koncentrací byl proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.
Třídy stability:
I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 °C/100 m a je
limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.
II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-1,6; -0,7>
[°C/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <0,6; +0,5> [°C/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů
IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu
<+0,6; +0,8> [°C/100 m] - společně se III. třídou stability je dominantní charakteristika stavu
ovzduší ve střední Evropě.
V. třída stability (konvektivní) - vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 °C/100 m a je
limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1.
Třídy rychlosti větru:
1. třída rychlosti větru – interval 0 - 2,5 m.s-1.
2. třída rychlosti větru – interval 2,6 - 7,5 m.s-1.
3. třída rychlosti větru – interval nad 7,6 m.s-1.
Referenční body
Pro výpočet imisních charakteristik bylo vytvořeno zájmové území s pravidelnou
základní sítí uzlových bodů s krokem 50 m v celkovém počtu 10 662 bodů. Tato síť byla dále
doplněna sítí bodů podél dotčených komunikací ve vzdálenosti 20 m a 40 m od osy silnice.
Body ve vzdálenosti méně než 20 m od osy silnice nebyly zahrnuty do vyhodnocení a
prostorové interpretace vypočtených koncentrací. Umístění sítě bodů je zobrazeno na
následujícím obrázku.
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Síť uzlových referenčních bodů
K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena
nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové
území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla
v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie
s ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru
jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních bodů
(jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být v rámci jedné
sítě různý (např. v oblasti předpokládaných vyšších koncentrací škodliviny je síť hustší).
Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a
ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,….n). Způsob zvolení počátku i
systém dalšího číslování referenčních bodů závisí na úsudku zpracovatele rozptylové studie,
na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv.
Obvykle je jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby
při odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot.
Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům přiřazovány
souřadnice x,y,z podle následujícího systému:
x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech
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z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy)
Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně, nezávisle na číslování referenčních
bodů.
Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů
vstupních dat nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou
počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se
provádí např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu
zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem hodnoceného
zájmového území. Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze
základních souborů vstupních dat nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené
referenční body jsou počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého
obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé
škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem
hodnoceného zájmového území.
Výpočtová varianta č.1 - Výsledky výpočtu imisních koncentrací pro variantu realizace
posuzovaného záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
Typ vypočtených charakteristik
Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou v
daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při
kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v mikrogramech/m 3
(µg/m3). Průměrné roční koncentrace udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny
rovněž v mikrogramech/m3 (µg/m3).
Příspěvky zdroje
Rozptylová studie byla spočtena pro zdroje znečišťování ovzduší vznikající v důsledku
provozu záměru. Popis zdrojů a emisí uvolňovaných do vnějšího ovzduší jsou uvedeny v
kapitolách výše. V tabulce níže jsou pro každou hodnocenou znečišťující látku uvedeny
nejvyšší vypočtené příspěvky. Imisní příspěvky uvažovaných zdrojů v celém hodnoceném
území jsou graficky uvedeny v příloze č. 2 rozptylové studie.
Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou v
daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při
kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v µg/m3 a pro kategorii
těžkých kovů v ng/m3. Průměrné roční koncentrace udávají roční zatížení území v µg/m 3. Pro
kategorii těžkých kovů a BaP v ng/m3.
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Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek emitovaných provozem čistírny
odpadních vod do ovzduší jsou uvedeny v následující tabulce.

Imisní limit1)

Nejvyšší vypočtené příspěvky

PM10

Průměrná roční koncentrace
Nejvyšší denní koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace

0,04

200

158

0,0027

40

17

0,051

50

51,1

0,0039

40

27,5

2)

0,002

20

19,4

benzen Průměrná roční koncentrace

0,000028

5

1.1

Průměrná roční koncentrace

0,00026

1

1.1

1,4

není stanoven

.---

0,045

není stanoven

.---

14

není stanoven

.---

0,45

20

1,35

0,349

není stanoven

.---

0,011

není stanoven

.---

14

není stanoven

.---

Průměrná roční koncentrace

0,45

500

7.6

maximální hodinová koncentrace

1,4

není stanoven

.---

0,045

5

0,5

BaP
Cr

Ni

Hg

Pb

Cd
1)

maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace

[ng/m3]

PM2.5

maximální hodinová koncentrace
[µg/m3]

NO2

Součet se
stávajícím
imisním
pozadím

Průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace

Průměrná roční koncentrace

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

2)

imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 je dle stávající platné legislativy na úrovni
25 µg/m3. Od 1.1.2020 vstoupila platnost novela zákona č. 369/2016 Sb., která upravuje imisní
limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úroveň 20 µg/m3.
Shrnutí výsledků výpočtu
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 0,04 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
V součtu se távajícím imisním pozadím budou nejvyšší vypočtené koncentrace na úrovni 158
µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do
0,0027 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO 2 je 40 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou nejvyšší průměrné roční koncentrace na úrovni
17 µg/m3.

LI-VI Praha spol. s r.o.

137

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou na úrovni 0,051 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok.
V součtu se stávajícím imisním pozadím, se četnosti překročení imisního limitu nezmění.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do
0,0039 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3. V součtu se
stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 27,5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do
0,002 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je dle stávající legislativy 20 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly vypočteny podél
místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 19,4 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do
0,000028 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,1 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do
0,00026 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél
místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou na úrovni 1,4 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cr byl vypočten
na úrovni do 0,045 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Ni jsou na úrovni 14 ng/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je
součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl vypočten na úrovni
do 0,045 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 20 ng/m 3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu
investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,35
ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou na úrovni 0,349 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Hg byl vypočten
na úrovni do 0,011 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou na úrovni 14 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Pb byl vypočten
na úrovni do 0,45 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni
500 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším
okolí areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na
úrovni 7,6 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cd jsou na úrovni 1,4 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cd byl vypočten
na úrovni do 0,045 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 5
ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
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areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni
0,5 ng/m3.
Grafické výstupy výpočtů


Oxid dusičitý – NO2

Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky NO2
Imisní limit 1) [µg/m3]

Příspěvky [µg/m3]

Průměrná roční

40

0,0027

Maximální hodinová

200

0,04

Koncentrace

1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

Průměrné roční koncentrace NO2
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Maximální hodinové koncentrace NO2


Částice frakce PM10 a PM2,5

Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky PM10 a PM2,5
Imisní limit 1) [µg/m3]

Příspěvky [µg/m3]

Průměrná roční PM10

40

0,0039

Nejvyšší denní PM10

50

0,051

Průměrná roční PM2,5

25 2)

0,002

Koncentrace

1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

2)

imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 je dle stávající platné legislativy na
úrovni 25 µg/m3. Od 1.1.2020 nadobude platnost novela zákona č. 369/2016 Sb., která
upravuje imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úroveň 20 µg/m3.:
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Průměrné roční koncentrace PM10

Průměrné denní koncentrace PM10
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Průměrné roční koncentrace PM2,5


Benzen

Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky benzenu
Koncentrace

Imisní limit 1)[µg/m3]

Příspěvky [µg/m3]

5

0,000028

Průměrná roční
1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

LI-VI Praha spol. s r.o.

142

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“

Průměrné roční koncentrace benzenu



Benzo(a)pyren
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky BaP

Koncentrace

Imisní limit 1) [ng/m3]

Příspěvky [ng/m3]

1

0,00026

Průměrná roční
1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
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Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu


Nikl – Ni

Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky Ni
Koncentrace

Imisní limit 1) [ng/m3]

Příspěvky [ng/m3]

20

0,45

Není stanoven

14

Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
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Průměrné roční koncentrace niklu

Maximální hodinové koncentrace niklu
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Chrom – Cr
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky Cr
Imisní limit 1) [ng/m3]

Příspěvky [ng/m3]

Průměrná roční

Není stanoven

0,045

Maximální hodinová

Není stanoven

1,4

Koncentrace

1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

Průměrné roční koncentrace chromu
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Maximální hodinové koncentrace chromu



Rtuť – Hg
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky Hg
Imisní limit 1) [ng/m3]

Příspěvky [ng/m3]

Průměrná roční

Není stanoven

0,011

Maximální hodinová

Není stanoven

0,349

Koncentrace

1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
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Průměrné roční koncentrace rtuti

Maximální hodinové koncentrace rtuti
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Olovo - Pb
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky Pb

Koncentrace
Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

Imisní limit 1) [ng/m3]

Příspěvky [ng/m3]

500

0,45

Není stanoven

14

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území

Průměrné roční koncentrace olova
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Maximální hodinové koncentrace olova



Kadmium - Cd
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky Cd

Koncentrace

Imisní limit 1) [ng/m3]

Příspěvky [ng/m3]

5

0,045

Není stanoven

1,4

Průměrná roční
Maximální hodinová
1)

hodnota imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
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Průměrné roční koncentrace kadmia

Maximální hodinové koncentrace kadmia
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Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě
Záměr je umístěný do stávajícího areálu v průmyslové zóně Most - Velebudice. V okolí
areálu se nachází převážně průmyslově využívané objekty, nejbližší obytná zástavba se
nachází ve vzdálenosti cca 300 m od místa záměru. Vyhodnocení příspěvků zdrojů bylo
provedeno pro vybrané body nejbližší obytné zástavby znázorněné na následujícím obrázku.
Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky jsou pro vybrané
body obytné zástavby uvedeny v tabulce níže.
Umístění vybraných bodů nejbližší obytné zástavby vzhledem k poloze zdroje
Číslo
bodu

Adresa a popis daného objektu

X [m]

Y [m]

Z [m]

3524

Čepirohy č.p. 145 (občanské vybavení –
služby: autoservis)

-793234

-991630

238

3567

Dělnická č.p. 21 (Střední škola technická)

-791084

-991630

281

4728

U Hřiště č.p. 75 (rodinný dům)

-792984

-991130

243

4765

Karla Marxe č.p. 734/5 (bytový dům)

-791084

-991130

294

5207

Pod Kaštany č.p. 101 (rodinný dům)

-792884

-990930

248

5608

Lidická č.p. 74/20 (bytový dům)

-790984

-990780

320

5719

Albrechtická č,p. 568/4 (bytový dům)

-791484

-990730

270

6183

Pionýrů ev.č. 641 (garáže)

-792484

-990530

264

Poznámky:
- výpočtový bod č. 3524 (č.p. 145) není podle údajů v katastru nemovitostí obytný dům, ale se
jedná o objekt občanského vybavení a služeb – autoservis;
- výpočtový bod č. 6183 (Pionýrů ev.č. 641) není podle údajů v katastru nemovitostí obytný
dům, ale se jedná o objekt garáží.
Výsledky výpočtů imisních koncentrací u vybraných bodů okolní zástavby jsou uvedeny
v následující tabulce.
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PM10
PM2.5
benzen
BaP
Cr
Ni
Hg
Pb
Cd

[ng/m3]

NO2

Vypočtené příspěvky
maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Nejvyšší denní koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
maximální hodinová koncentrace
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Průměrná roční koncentrace

[µg/m3]

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby – výpočtová
varianta 1
3524
3567
4728
4765
5207
5608
5719
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0.009
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0.000001 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000001
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0.0692
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0.2036
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4.0339
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1.2511
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2.0363
0.0062
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0.0086
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0.0002
0.0006
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0.0004
0.0002
0.0002
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0.6922
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Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 0,012 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
V součtu se stávajícím imisním pozadím budou nejvyšší vypočtené koncentrace na úrovni 158
µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do
0,00026 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou nejvyšší průměrné roční koncentrace na úrovni
17 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou na úrovni 0,014 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok.
V součtu se stávajícím imisním pozadím, se četnosti překročení imisního limitu nezmění.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do
0,00038 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3. V součtu se
stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 27,5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do
0,001 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je dle stávající legislativy 20 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly vypočteny podél
místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 19,4 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do
0,000002 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,1 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do
0,00002 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél
místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou na úrovni 0,4 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cr byl vypočten
na úrovni do 0,0024 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven.
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Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu
investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NI jsou na úrovni 4,03 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl vypočten
na úrovni do 0,023 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni
20 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni
1,3 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou na úrovni 0,1 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Hg byl vypočten
na úrovni do 0,00059 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu
investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou na úrovni 4,03 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Pb byl vypočten
na úrovni do 0,023 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni
500 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším
okolí areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na
úrovni 7,6 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cd jsou na úrovni 0,4 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cd byl vypočten
na úrovni do 0,0024 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni
5 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni
0,4 ng/m3.
Souhrn výsledků výpočtu rozptylové studie – závěrečné zhodnocení


Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 bod 6 zákona
č. 201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle
odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za
předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny
zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě jsou uvedeny na
obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni
17 µg/m3, tedy na úrovni cca 43 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace
nejsou hodnoty takto stanoveny.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě jsou uvedeny na
obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni
27,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 69 % imisního limitu.
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení
OZKO dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro
vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě záměru hodnot na úrovni 51,1 µg/m3.
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Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě jsou uvedeny na
obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni
19,4 µg/m3, tedy na úrovni cca 97 % imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě jsou uvedeny na
obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni
1,1 µg/m3, tedy na úrovni 26 % imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě jsou uvedeny na
obrázku výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v místě záměru pohybují na úrovni
1,1 ng/m3, tedy na úrovni 110 % imisního limitu.
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat
hodnot nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího
stavu dosahují v místě záměru hodnot na úrovni 26,1 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny Ni v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 0,9 ng/m3, tedy na úrovni 5 % imisního limitu
20 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny Cd v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 0,4 ng/m3, tedy na úrovni 8% imisního limitu
5 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny As v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 2,4 ng/m3, tedy na úrovni 40 % imisního limitu
6 ng/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny Pb v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý
průměr za období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 7,1 ng/m3, tedy na úrovni 1,4 % imisního limitu
500 ng/m3.


Automatizovaný imisní monitoring

Nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Most, ul.
U Stadionu (stanice UMOM). Stanice UMOM je umístěna na otevřené rovné travnaté ploše
(vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města. Terén v okolí stanice je
rovinatý až velmi málo zvlněný. Hodnoty zde uvedené slouží pouze k dokreslení celkové imisní
situace v okolí záměru na příkladu imisního zatížení v okolí nejbližší měřící stanice AIM.
Dle hodnot naměřených na výše uvedené měřící stanici lze vyhodnotit imisní zatížení
lokality sledovanými škodlivinami v roce 2018 jako mírně znečištěné. Imisní limit 50 µg/m3 pro
průměrné denní koncentrace PM10 zde byl překročen, včetně maximálního povoleného počtu
překročení tohoto limitu. Nově je pak překračován i imisní limit pro škodlivinu PM2,5, díky
snížení hodnoty imisního limitu.
Imisní limity pro ostatní sledované škodliviny byly na stanici UMOM v roce 2018
splňovány. Měření nebylo prováděné přímo v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.
Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situaci v lokalitě jako
silně znečistěnou. Imisní limit 50 µg/m3 pro průměrné denní koncentrace PM10 byl na této
stanici v období let 2012-2018 překračován, a to včetně maximálního povoleného počtu
překročení tohoto limitu za rok. Nově je pak překračován i imisní limit pro škodlivinu PM2,5, díky
snížení hodnoty imisního limitu.
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Vyhodnocení příspěvků z realizace záměru

Charakterem záměru je instalace nové technologie, která zajistí zpracování odpadních
vod s vyšší účinností. V tomto zařízení mohou být zpracovávány jak odpady s obsahem
ropných látek, tak i alkalicko - kyselé odpadní vody. Odděleně budou zpracovávány odpadní
vody dle svého složení. Zařízení je navrženo a bude provozováno na principu děleného režimu
vodního hospodářství a využívá postupů dle požadavků BREF a BAT. Pro zpracování
koncentrovaných podílů bude instalována odparka s výkonem 300 l /hodinu, tj. maximálně
7,2 m3 denně.
Posuzovaný záměr tedy představuje pouze drobné stavební úpravy stávajících prostor
v hale ve vlastnictví investora a instalaci vlastní technologie pro čistění alkalicko-kyselých vod
a vod s obsahem ropných látek. Současně budou upraveny přilehlé prostory pro zřízení
sociálního zařízení, laboratoře, skladu chemikálií a dalšího zázemí. Součástí záměru je i
vybudování kanalizační přípojky s napojením do veřejné kanalizace.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 0,04 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin.
V součtu se stávajícím imisním pozadím budou nejvyšší vypočtené koncentrace na úrovni 158
µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do
0,0027 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou nejvyšší průměrné roční koncentrace na úrovni
17 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou na úrovni 0,051 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok.
V součtu se stávajícím imisním pozadím, se četnosti překročení imisního limitu nezmění.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do
0,0039 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3. V součtu se
stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 27,5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do
0,002 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je dle stávající legislativy 20 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly vypočteny podél
místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 19,4 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do
0,000028 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny
podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,1 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do
0,00026 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél
místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. V součtu se stávajícím
imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou na úrovni 1,4 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cr byl vypočten
na úrovni do 0,045 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NI jsou na úrovni 14 ng/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je
součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl vypočten na úrovni
do 0,045 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 20 ng/m3.
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Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu
investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni 1,35
ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou na úrovni 0,349 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Hg byl vypočten
na úrovni do 0,011 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou na úrovni 14 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Pb byl vypočten
na úrovni do 0,45 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni
500 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším
okolí areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na
úrovni 7,6 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cd jsou na úrovni 1,4 ng/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské
zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cd byl vypočten
na úrovni do 0,045 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 5
ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
areálu investora. V součtu se stávajícím imisním pozadím jsou výsledné koncentrace na úrovni
0,5 ng/m3.
Význačný zápach
Posuzovaný záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ nezpůsobí v posuzované lokalitě
význačný zápach,
Na zařízení budou kromě alkalicko-kyselých odpadních vod zpracovávány i odpadní
vody (kapalné odpady) s obsahem ropných látek. Tyto látky se zde vyskytují pouze v nízkých
koncentracích a jejich těkání z povrchu reaktorů je minimální. Odtahovaný vzduch bude
vyfukován nad střechu objektu ČOV do venkovního ovzduší, kde dojde k jeho rozptýlení
v atmosféře. Z výsledků rozptylové studie zcela jednoznačně vyplývá, že vypočtené imisní
koncentrace v okolí čistírny odpadních vod budou natolik nízké, že žádná z emitovaných
látek nebude čichově postižitelná.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Realizace záměru nebude mít žádný vliv na
klima daného území.
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D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUÁLNÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

DALŠÍ

Hluk, vibrace
a) hluk
Zdroje hluku z provozu posuzovaného areálu společnosti GUTRA s r.o., Most jsou
stacionární a dopravní.
Stacionárními zdroji hluku jsou jednotlivá technologická zařízení vlastní čistírny a
dále zařízení sloužící pro větrání a vytápění haly.
Dopravními zdroji hluku jsou jednak příjezdové veřejné a areálové komunikace, po
nichž je vedena nákladní a osobní doprava, a dále parkoviště osobních automobilů u haly.
Nákladní a dodávkové automobily u haly parkovat nebudou, slouží pouze k dopravě kapalných
odpadů a dalších materiálů pro provoz čistírny a po stočení kapalných odpadů do nádrží nebo
složení ostatních materiálů do skladu ihned odjíždějí.
Výpočet hluku z těchto zdrojů byl proveden v akustické studii, která je v plném rozsahu
v příloze tohoto oznámení.
Porovnání výsledků výpočtu s přípustnými hygienickými limity
Výsledky výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku ze záměru „Drobné
stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod –
GUTRA s.r.o., Most“ byly uvedeny v akustické studii. Zde je provedeno jejich shrnutí a
vyhodnocení.
1. Provoz na veřejných komunikacích
Vyvolaná doprava záměrem instalace technologie čištění průmyslových odpadních vod
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“ představuje pouze minimální dopravní zátěž na veřejných
komunikacích vedoucích k areálu ve Velebudicích. Jedná se o komunikaci Stavbařů, na níž je
vyústěna areálová komunikace od stáčecího místa v čistírně. Po ní je doprava vedena
severním směre na silnici č. I/27 (Pražskou) a jižním směrem do Dělnické ulice. Podél
komunikace Stavbařů ani Dělnické se nevyskytuje obytná zástavba.
Vyvolaná doprava bude probíhat pouze v denní době.
2. Stacionární zdroje a vnitroareálová doprava
Pro tyto zdroje platí základní hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku.
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Hygienický limit této ekvivalentní
hladiny činí v denní době 50 dB a v noční době 40 dB.
Tento hluk ze stacionárních zdrojů a vnitroareálové dopravy se posuzuje samostatně,
bez ohledu na to, jaké hlukové pozadí je v daném místě, způsobené ostatními zdroji (zejména
dopravou na veřejných komunikacích).
Stáčení surovin bude probíhat výhradně v denní době, zařízení pro odvětrávání může
být, v případě nepřetržitého provozu, v chodu i v noční době.
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Z provedených výpočtů jednoznačně vyplývá, že z provozu zdrojů z vlastního areálu
budou s rezervou splněny hygienické limity dané platnou legislativou. Limitní izofony 50 dB
v denní době a 40 dB v noční době je dosahováno jež ve vzdálenosti několika desítek metrů
od provozovny, zatímco nejbližší obytná zástavba se situována ve vzdálenosti stovek metrů až
za hranicí průmyslové zóny Velebudice.
3. Hluk z výstavby (stavební činnosti)
Výpočet hluku z výstavby (stavební činnosti) byl proveden pro nejhlučnější etapu, a to
zemní práce při výkopech kanalizační přípojky. Jedná se o jedinou stavební činnost, která se
akusticky projeví v okolí provozovny. Ostatní práce – drobné stavební úpravy uvnitř haly a
instalace technologického zařízení, se v exteriéru vůbec neprojeví.
Z výsledků výpočtu vyplývá, že v průběhu výstavby budou u nejbližší obytné zástavby
s rezervou splněny platné hygienické limity pro hluk z výstavby, ekvivalentní hladina
akustického tlaku z provozu stavebních strojů a staveništní dopravy nepřesáhne hodnotu 65
dB. Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době od 7 do 21 hodin, nejhlučnější
práce pouze v době od 8 do 20 hodin.
Závěr a shrnutí vlivů záměru na akustikou situaci
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku z realizace záměru „Drobné
stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod –
GUTRA s.r.o., Most“ vyplývá, že realizace záměru při dodržení všech podmínek
uvedených v tomto oznámení a akustické studii, která byla pokladem pro výpočty,
nezhorší stávající akustickou situaci ve městě Most ani u obytné zástavby jiných obcí.
Lze tedy jednoznačně konstatovat, že provoz nových zdrojů hluku
z posuzovaného záměru včetně vyvolané dopravy splňuje požadavky nařízení vlády
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů (NV č.217/2016 Sb.).
Na hranici chráněných venkovních prostor staveb v okolí záměru budou při
provozu i výstavbě tohoto záměru dodrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny
hluku pro denní i noční dobu a záměr nezhorší svojí vyvolanou dopravou stávající
akustickou situaci v Mostě.
Další biologické a fyzikální charakteristiky
S realizací záměru drobných stavebních úprav ve stávající hale a instalace čištění
průmyslových odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o. není spojeno umístění žádného zdroje
radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné
ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v následující
tabulce.
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Ostatní vlivy stavby
Typ ovlivnění

Vlivy

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě

časově
omezený

V době zemních a stavebních prací vliv zejména na
hlukovou situaci v okolí staveniště a podél
příjezdových tras staveništní dopravy. Tato doprava
bude představovat pouze minimální hlukovou zátěž
z důvodů omezeného počtu jízd

Hluk při provozu

přímé, trvalé,

Po
realizaci
záměru
splnění
přípustných
hygienických limitů u dotčené obytné zástavby –
umístění hlavních zdrojů hluku do výrobní haly

D.I.4

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Nakládání s kapalnými odpady (odpadními vodami) v areálu společnosti GUTRA s r.o.,
Most je podrobně popsáno v kapitole B.III.2.
a) Splaškové odpadní vody a splašková kanalizace
Areál jednotlivých hal průmyslové zóny Most – Velebudice je napojen na veřejnou
kanalizaci Města Most a splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení jsou svedeny do této
kanalizace a následně čištěny v městské čistírně odpadních vod.
Stejným způsobem bude nakládáno se splaškovými vodami ze sociálních zařízení
z nové provozovny společnosti GUTRA Most.
b) Dešťové odpadní vody
Množství dešťových vod ani způsob nakládání s nimi se realizací posuzovaného
záměru nezmění, nová technologie bude umístěna do volných prostor stávající vody. Záměr
se tedy z tohoto hlediska vůbec neprojeví.
c) Technologické odpadní vody
Posuzované zařízení slouží k čištění průmyslových odpadních vod alkalickokyselých a vod s obsahem ropných látek. Vzhledem k tomu, že budou čištěny kapalné
odpady od jiných subjektů na komerční bázi, jedná se zařazením podle zákona č.
100/2001 Sb. o zařízení na likvidaci odpadů.
Odpadní vody budou odebírány od smluvních subjektů, které tyto odpady zařadí podle
katalogových čísel. Jiné než stanovené druhy odpadů nebudou do zařízení přijímány. U
každého druhu odpadů bude provedena laboratorní kontrola parametrů, teprve poté mohou být
převzaty k dopravě a přečerpány do zásobních nádrží čistírny GUTRA.
Po vyčištění na hodnoty povolené kanalizačním řádem a laboratorní kontrole
odebraných vzorků budou pak tyto vyčištěné odpadní vody vypouštěny novou kanalizační
přípojkou do veřejné kanalizace napojené na městskou čistírnu odpadních vod. Denní
množství odpovídá povolení od SČVK.

LI-VI Praha spol. s r.o.

160

Oznámení záměru podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.
„Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod
– GUTRA s.r.o., Most“
V cílovém stavu uvažuje investor s nepřetržitým provozem, tedy s celkovou
denní kapacitou 45 m3 za den a celkovou roční kapacitou 16 425 m3 vyčištěných vod za
rok.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve správě
Severočeských vodovodů a kanalizace, a.s. (SČVK). SČVK vydaly dne 13.3.2019
souhlasné vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby posuzovaného záměru s tím, že
kvalita vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace musí být v souladu
s platným kanalizačním řádem Most. Toto vyjádření je uvedeno v plném rozsahu
v příloze v části H. tohoto oznámení.
Podrobný popis technologie čištění průmyslových odpadních vod byl uveden v kapitole
B.I.6. tohoto oznámení.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde k žádným změnám hydrologických poměrů daného území.
Stavba se z tohoto hlediska neprojeví, protože bude realizována, pouze s výjimkou kanalizační
přípojky, ve stávající hale ve stávajícím areálu Průmyslové zóny Most - Velebudice.
Množství dešťových vod, které budou z haly odváděny, se nezmění.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ nebude mít na podzemní vodu žádný
negativní vliv.
Záměr nepředstavuje žádný odběr podzemních vod.
V čistírně odpadních vod budou zpracovávány kapalné odpady a odpadní vody
obsahující látky nebezpečné vodám. Technologie a veškeré úpravy haly včetně zřízení
zabezpečeného stáčecího místa jsou požadavkům na zabránění kontaminace podzemních
vod uzpůsobeny.
Z tohoto důvodu lze předpokládat, že k žádné kontaminaci vod nedojde. V případě
mimořádných situací je provozovna vybavena prostředky k okamžitému provedení sanace,
jejíž postupy jsou uvedeny v provozním řádu a bezpečnostních předpisech, jak bylo podrobně
popsáno v kapitole B.I.6. tohoto oznámení
Po dobu výstavby kanalizační přípojky bude nutno při provádění stavebních prací a
provozu zařízení staveniště vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke
znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze
staveniště.
Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může obecně nastat
zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.
Vlastní provoz nové čistírny nebude mít žádný vliv na kvalitu vody. Jedinou možností
znečištění vod jsou úkapy ropných látek z motorových vozidel. Za běžného provozu je
pravděpodobnost úniku ropných látek minimální.
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D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr popisovaný v tomto oznámení nevyžaduje vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL.
Stavba bude realizována na stávajících pozemcích uvnitř stávající haly na
manipulačních plochách a vnitroareálových komunikacích, jedná se o zpevněné a
manipulační plochy, které nepodléhají ochraně a nemají stanoveny BPEJ.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Pozemky dotčené záměrem jsou součástí stávajícího areálu průmyslové zóny Most –
Velebudice.
Není známo, že by se zde vyskytovaly staré ekologické zátěže.
Veškeré stavební činnosti bude provádět zkušená firma, která je zárukou, že stavba
bude prováděna ekologicky a nezpůsobí žádnou ekologickou újmu.
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4., k potencionálnímu znečistění půdy
během stavebních prací a při následném provozu může dojít následkem náhodných úkapů
ropných látek z motorových vozidel na pojížděných a parkovacích plochách. Při dobrém
technickém stavu vozidel však k těmto úkapům prakticky nedochází.
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke znečištění půdy
nemohlo docházet.
Za provozu nové čistírny průmyslových odpadů bude manipulace s látkami
nebezpečnými vodě a půdě zajištěna tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy a vody. Tato
opatření budou podrobně popsána v provozním řádu a bezpečnostních předpisech.
Rovněž na veškeré postupy při výstavbě bude vypracován stavební firmou provozní
řád a bezpečnostní předpisy, jejichž dodržování bude důsledně kontrolováno. Při běžném
provozu komunikací je prakticky vyloučena kontaminace půdy a vody.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch, zpevněnými povrchy a realizací sadových úprav na plochách
zeleně ve vlastním areálu i na okolních pozemcích investora je prakticky eroze půdy vlivem
deště a větru znemožněna. Erozi půdy při výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů
stavebních technologií v souladu s návrhy, specifikovanými ve výsledcích geologického
průzkumu.

D.I.6

VLIV NA PŘÍRODNÍ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou
známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.
Jak již bylo uvedeno v kapitole C.II.4., na území dotčeném záměrem se nenachází
žádná důlní díla a nejedná se o chráněné ložiskové území.
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D.I.7
VLIV NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST (FLORA, FAUNA A
EKOSYSTÉMY)
Vliv na biologickou rozmanitost - Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů nedojde. Na pozemcích
dotčených stavbou posuzovaného záměru nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ani živočichů. – Jedná se výhradně o pozemky uvnitř stávajícího areálu, které jsou dle
katastru nemovitostí zařazeny jako ostatní a manipulační plochy a komunikace, a tímto
způsobem jsou rovněž využívány. Na dotčených pozemcích se nenachází žádná zeleň ani
dřeviny.
K poškození ani vyhubení rostlinných ani živočišných druhů v důsledku realizace
záměru rozhodně nedojde.
Vlastní areál průmyslové zóny je tvořen jednotlivými halovými objekty a areály firem,
v jejichž okolí jsou zřízeny zatravněné plochy a na části z nich jsou vysázeny dřeviny.
V některých případech se jedná již o vzrostlé stromy, jak je patrno z následujícího obrázku.
Hala pro navrhovanou čistírnu odpadních vod GUTRA je vpravo, modrý objekt vlevo je budova
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

Pohled na haly a zelené plochy průmyslové zóny Most - Velebudice
Rovněž v blízkém i vzdálenějším okolí areálu průmyslové zóny Most - Velebudice se
vyskytují rozsáhlé plochy zeleně a řada chráněných území, která byla popsána v kapitole C.
Tyto plochy poskytují dostatečnou
Vliv na floru
Na následujícím obrázku je pohled na plochy zeleně a vzrostlé dřeviny na rohu u
severní části haly, do níž má být umístěna technologie čištění průmyslových odpadních vod.
Realizace záměru tuto zeleň nikterak neovlivní.
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Manipulace s cisternami a stáčení odpadů bude provedeno na zpevněných plochách,
na kterých se žádná zeleň plochy. Zde bude rovněž vybudována kanalizační přípojka. Pohled
na tyto plochy je na následujícím obrázku.

Manipulační plochy a příjezdová komunikace u haly pro instalaci technologie GUTRA
a kanalizační přípojku
Realizace posuzovaného záměru nebude mít na flóru žádný vliv.
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Vliv na faunu
Posuzovaný záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ nebude mít na faunu žádný negativní
vliv.
Na pozemcích dotčených záměrem se žádná fauna nevyskytuje.
Poškození ekosystémů
Záměrem nebude dotčen žádný funkční prvek ÚSES.
Ve vlastním areálu průmyslové zóny Most – Velebudice se tyto prvky nevyskytují. Prvky
ÚSES v širším okolí areálu byly podrobně popsány v kapitole C.
Posuzovaný záměr díky svému umístění technickému řešení včetně zařízení na záchyt
emisí organických látek tyto ekosystémy nepoškodí.
Vliv na soustavu NATURA 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ ani
„Návrh ptačích oblastí“ se území pro výstavbu záměru „Drobné stavební úpravy pro
instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
netýkají a záměr tyto lokality nemůže negativně ovlivnit. Problematika je podrobně
diskutována v části C. tohoto oznámení a stanovisko Krajského úřadu je uvedeno
v příloze v části H. tohoto oznámení.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod“ z hlediska možného ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává dle § 45i
zákona k žádosti společnosti LI-VI Praha spol. s r. o., se sídlem Jana Želivského 8, 130 00
Praha 3, IĆ 41189027, ze dne 13. 5. 2019 toto stanovisko:
Lze vyloučit možnost, že záměr „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod“ bude mít samostatně nebo ve
spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Záměr je lokalizován v zastavěném území, vně hranic evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí. Hranice nejbližší z nich, evropsky významné lokality (dále jen EVL)
CZ0423216 Kopistská výsypka, se nachází ve vzdálenosti cca 6 km.
Celé stanovisko je uvedeno v přílohách tohoto oznámení v části H.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých
ekosystémů, nebude mít navrhovaný záměr žádný významný negativní vliv na své okolí.
Zájmová lokalita pro realizaci záměru nepředstavuje z hlediska fauny a flóry hodnotný
biotop.
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Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území, nebudou dotčeny vymezené
prvky ÚSES, VKP a ani jiné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.
Navržená kompenzační opatření
Vzhledem k výše konstatovanému nejsou vyžadována žádná kompenzační opatření.
Jak bylo doloženo výsledky výpočtů rozptylové studie, budou výstupní emisní
koncentrace natolik nízké, že záměr imisní situaci v okolí areálu společnosti GUTRA s.r.o.,
Most prakticky neovlivní a nedojde k překročení imisních limitů pro veřejné zdraví ani
ekosystémy.

D.I.8

VLIVY NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, kterým je
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Posouzení vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Uvedená metodika zavádí postupy, které využívají metody
používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků
hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem tvořilo vstupní krok pro klasifikaci
vlivu z hlediska vlivů na krajinný ráz vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) – území,
v němž lze očekávat bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo území, kde se
bude navržený záměr uplatňovat vizuálně, popř. i jinak sensuálně.
Hala, do níž je situována navrhovaná technologie čištění průmyslových odpadních vod,
je situována ve stávajícím areálu průmyslové zóny Most – Velebudice, který je umístěn
v zastavěné části Města. Terén v okolí je členitý.
Z hlediska potenciálního vizuálního uplatnění záměru je taková situace příznivá.
Umístění záměru do stávající haly znamená, že záměr se z hlediska vlivu na krajinu
vůbec ve svém okolí neprojeví.
Z hlediska krajinného rázu lze tedy jednoznačně konstatovat, že stavební úpravy
a navrhovaná instalace technologie čištění průmyslových odpadních vod společnosti
GUTRA s.r.o., Most, krajinný ráz daného území nikterak nenaruší a výstavba je z tohoto
hlediska plně akceptovatelná.
Uvažovaná výstavba nevyvolá neúměrný zásah do žádného z identifikovaných znaků
přírodní charakteristiky krajinného rázu v území.
Celkově lze vliv navrženého záměru na přírodní charakteristiku území klasifikovat
jako žádný až slabý.
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Kulturně-historická charakteristika
Z hlediska kulturně-historické charakteristiky území nebude realizace plánovaného
záměru znamenat proměnu využití území.
Celkově lze vliv navrženého záměru na kulturní a historickou charakteristiku území
klasifikovat jako žádný až slabý.
Vizuální charakteristika – estetické hodnoty, prostorové vztahy, harmonie
Ovlivnění vizuální charakteristiky území vyjádřené klasifikovanými dopady na jednotlivé
identifikované znaky v této kategorii tvoří těžiště pro stanovení celkové únosnosti či
neúnosnosti navrženého záměru z hlediska krajinného rázu a jeho ochrany. Z klasifikace vlivů
vyplývá, že plánovaná výstavba nové výrobní a skladové haly nevyvolá dopady na vizuální
charakteristiku území. V důsledku výstavby hal nedojde k zásadně nepříznivému účinku na
žádný z identifikovaných znaků v této kategorii, zejména pak znaků jedinečné cennosti.
Celkově lze vliv navrženého záměru na vizuální charakteristiku území klasifikovat
jako žádný až slabý.
Eliminační opatření
Z výše uvedených charakteristik vyplývá, že záměr nevyžaduje speciální eliminační
opatření. Navrhovaná konstrukce a opláštění haly zajistí dostatečné začlenění nového objektu
do stávajícího areálu a v jeho okolí se projeví pouze zcela minimálně.
Vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz - shrnutí
Z hlediska dikce zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je
v odstavci 1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
souhrnně klasifikovat míru vlivů záměru následovně:
významné krajinné prvky

žádný vliv

zvláště chráněná území

žádný vliv

kulturní dominanty krajiny

žádný vliv

harmonické měřítko

žádný vliv

harmonické vztahy

žádný vliv

Závěr
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu území vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu v daném případě nenastane
– záměr není takové velikosti ani významu, které by vylučovaly jeho uskutečnění. Změny
vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném krajinném
prostoru.
Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr „Drobné stavební
úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o.,
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Most“ z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
Vlivy na rekreační využití krajiny
V širším okolí záměru jsou k rekreaci využívávané lokality, ty však záměrem v žádném
případě nebudou ovlivněny.
Lze jednoznačně konstatovat, že posuzovaná výstavba nebude mít na rekreační využití
krajiny žádný negativní vliv.
Vlivy na ekologické funkce krajiny
Realizací záměru není předpokládán vliv na ekologické funkce krajiny.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ A KULTURNÍ
DĚDICTVÍ
VČETNĚ
ARCHITEKTONICKÝCH
A
ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
Záměrem realizovaným výhradně uvnitř stávajícího areálu průmyslové zóny Most Velebudice a uvnitř stávající haly, jejíž část je v současnosti nevyužívaná a svými rozměry pro
daný záměr vyhovující.nebudou nikterak nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani
architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské výtvory nacházející se na dotčených
pozemcích. Na pozemku určeném pro realizaci záměru se nenachází žádné objekty, které by
byly tímto záměrem ohroženy.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu s § 22 (o
náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.20/1987 Sb. o státní
památkové péči.

D.II.

CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ
DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH NEHODÁCH,
KATASTROFÁCH
A NESTANDARDNÍCH
STAVECH
A
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ
Z
NICH
PLYNOUCÍCH

Možnosti vzniku havárií
Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů nikdy zcela vyloučit,
je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad těchto havárií minimalizován.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: úniky ropných látek,
požár, mimořádné povětrnostní podmínky a další.
Jedná se o situace, které jsou sice mimořádné, ale jsou vypracovány postupy pro jejich
řešení tak, aby byla minimalizována rizika ohrožení zdraví lidí a škody životním prostředí a na
majetku.
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Vzhledem k minimálnímu skladovanému množství nebezpečných látek
posuzovaný záměr nespadá pod režim Zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi (zákon o prevenci závažných havárií). Skladovaná množství nebezpečných
látek jsou významně nižší než limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona.
V rámci zpracován í projektové dokumentace záměru bude zpracován protokol o
nezařazení v souladu s §4 citovaného zákona
Společnost GUTRA s.r.o., Most zpracuje protokol, ve kterém zaznamená skutečnost,
že množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č.
1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, a součet poměrných množství nebezpečných
látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k
tomuto zákonu je menší než 1 (dále jen „protokol o nezařazení“), a protokol o nezařazení
uchová pro účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v
příloze č. 2 k tomuto zákonu. Dále zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém
zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního
množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v
objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.
Společnost GUTRA s.r.o., Most má vypracovaný provozní řád a havarijní plán pro
stávající provoz – čistírny odpadních vod v Klášterci nad Ohří.
Pro novou provozovnu společnosti v Mostě Velebudicích bude vypracován provozní
řád zahrnující i plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám
(„PHO“). Důvodem je skutečnost, že průmyslové odpady, s nimiž bude v provozovně jejich
čištění manipulováno, jsou látky nebezpečné vodám.
Tím je naplněno splnění povinností stanovených v § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
PHO bude zpracován dle vyhlášky MŽP č.. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Ve skladech společnosti GUTRA s.r.o. se nacházejí chemické látky a směsi
(přípravky) s charakteristikou "závadné nebezpečné látky" (dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.).
Další látky skladované v areálu nepřekračují množství stanovené vyhláškou
č. 450/2005 Sb., jedná se zejména o:


dezinfekční a mycí přípravky (dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
směsích) pro úklid;



oleje a maziva v minimálních množstvích k údržbě strojů a zařízení;



odpady (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

S výše uvedenými látkami se nakládá vždy se souhlasem příslušného úřadu a ve
shodě s platnými právními předpisy.
Ostatní chemické látky a přípravky jsou v množství a koncentraci, u které není
předpoklad vzniku havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Definice havárie podle § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:


havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod,
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za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými
látkami, ...

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k
zachycování, skladování dopravě a odkládaných látek (zejména ropných produktů a zvlášť
nebezpečných látek, pokud takovému vniknutí předcházejí.
O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno
nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod (např. na
zabezpečenou manipulační plochu).
Podrobný popis postupu při havarijních situacích byl uveden v kapitole B.I.6 Popis
technického a technologického řešení záměru.
Konkrétní opatření při vzniku havárie - bezprostřední odstraňování havárie
Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí,
je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.
Při vzniku nebo zjištění havárie s nebezpečím úniku závadných látek, je nutno provést
okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do kanalizace, povrchových
nebo podzemních vod.
Postup:
1. Je-li zjištěn únik chemických látek a látek nebezpečných vodám v hale skladu, jsou
asanační opatření prováděna na samotném místě, odstranění se provede bud' odčerpáním,
nebo zachycením do sorpčních hmot.
2. V případě úniku látek škodlivým vodám mimo halu zajistí pracovník, který provádí prvotní
zásah, ohraničení znečištění uzavírací bariérou, např. sorpčními hady, v případě potřeby je
dále nutné zaslepit kanalizační vpusti. Podle rozsahu a charakteru povrchu místa havárie
(propustný nebo nepropustný) je nutné posoudit případné odtěžení zasažené zeminy.
3. V případě nebezpečí odtoku vod použitých k hašení mimo objekt skladuje nutné zaslepit
kanalizační vpusti.
4. Vždy je nutné sesbíraný produkt ukládat do vhodných nádob tak, aby nemohlo dojít k
následnému znečištění místa a jeho okolí (sudy, PE pytle, apod.).
5. V případě znečištění zeminy budou po skončení sanačních prací prováděny rozbory
zasažené zeminy. Četnost a rozsah těchto rozborů určí podle velikosti a závažnosti havárie
příslušný orgán státní správy.
6. V případě havárie většího rozsahu a následného sanačního zásahu se provozovatel řídí
pokyny vodoprávního úřadu Městského úřadu Bílina, ČIŽP a správce povodí.
V podstatě může nastat i případ, že bude havárie způsobena činností jiného subjektu
nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících provozovatele. V tomto případě je provozovatel
také povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, pokud tak
vodoprávní úřad přikáže.
Dále se provozovatel řídí ustanoveními tohoto havarijního plánu.
V případě nebezpečí z prodlení přistoupí provozovatel k realizaci neodkladných
opatření dle situace a vlastního uvážení s cílem minimalizovat škody a následky havárie.
Po provedení opatření, která nesnesou odkladu, zajistí odpovědný pracovník ohlášení
havárie.
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Po skončení sanačních prací budou prováděny rozbory odpadní vody na výpusti z
dešťové kanalizace, případně zasažené zeminy. Četnost a rozsah těchto rozborů určí podle
velikosti a závažnosti havárie vodohospodářský orgán.
Dopady na okolí
Při dodržení všech bezpečnostních opatření podle platných norem a předpisů je
pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí z provozu nové čistírny odpadních
výrazně snížena.

D.III.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI
VČETNĚ
JEJICH
VZÁJEMNÉHO
PŮSOBENÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vliv na složky životního prostředí
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí – ovzduší, vodu, půdu, flóru a faunu,
ekosystémy a biodiverzitu byl podrobně popsán v kapitole D I. tohoto oznámení.
Vliv na dopravu
Záměr spočívá v instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod do stávající
haly v průmyslové zóně Most – Velebudice, v níž budou provedeny potřebné stavební úpravy.
Jak bylo uvedeno v kapitole B.II.6. tohoto oznámení, vyvolaná doprava posuzovaného
záměru představuje především dovoz kapalných odpadů (odpadních vod) učených k čištění.
Jsou přiváženy nákladními cisternovými automobily o průměrném objemu 12 m3. Maximální
množství odpadních vod, které bude do zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod
přivezeno za den, činí 35 m3/den zaolejovaných vod a 10 m3/den alkalicko-kyselých vod.
Celkem tedy maximálně 45 m3/den odpadních vod. Pro dovezení tohoto množství vod jsou
třeba 4 příjezdy cisteren denně. Jedná se o maximální počty příjezdů nákladních automobilů
za den, přičemž v tomto počtu jsou zahrnuty i odvozy odpadů, kterých je po odvodnění pouze
minimální množství.
Dále budou do čistírny přivážena činidla a další pomocné materiály. Pro tyto účely se
počítá maximálně se 3 příjezdy dodávkových automobilů za den.
Počet příjezdů osobních automobilů je maximálně 3 příjezdy za den.
Celkový počet jízd vyvolané dopravy za rok závisí na době provozu zařízení. Vzhledem
k tomu, že zařízení umožňuje nepřetržitý provoz, jsou v následující tabulce uvedeny i počty
jízd pro tento stav, i když je pravděpodobné, že ve skutečnosti bude počet jízd, zejména o
víkendech, podstatně nižší.
Uvedené počty jízd představují navýšení stávající dopravy na komunikacích, na které je
průmyslová zóna Velebudice napojena. V daném případě se jedná o výjezd do ulice Stavbařů,
z níž se doprava rozdělí do ulice Dělnické a Pražské.
Lze jednoznačně konstatovat, že uvedené navýšení o nejvýše 8 obousměrných jízd
nákladních automobilů a 12 obousměrných jízd dodávkových a osobních automobilů za den
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nebudou mít na stávající dopravní zatížení příjezdových komunikací k provozovně GUTRA
zásadní vliv.
Záměr tedy nevyžaduje provedení žádných dopravních opatření, a to ani v rámci
vlastní průmyslové zóny ani na příjezdových komunikacích. Pro parkování osobních aut
zaměstnanců je na stávajících parkovištích dostatečná rezerva.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Posuzovaný záměr bude realizován výhradně ve stávající hale, kanalizační přípojka
pak na přilehlé komunikaci u haly.
Záměr nevyžaduje žádné demolice ani zásahy do sousedních objektů ani realizaci
navazujících staveb.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Realizace posuzovaného záměru nebude mít na rozvoj navazující infrastruktury žádný
vliv. Bude využito stávajících přípojek inženýrských sítí – vody a elektrické energie. Pro odvod
vyčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude vybodována nová samostatná
kanalizační přípojka.
Vliv na estetické kvality území
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích uvnitř stávajícího areálu průmyslové
zóny Most - Velebudice do stávající haly.
Nejedná se o pohledově významné místo. Lze konstatovat, že vliv záměru na estetické
kvality území bude prakticky nulový, záměr se z tohoto hlediska neprojeví. Pozitivní bude
úprava bezprostředního okolí haly a její fasády v místě vstupu do provozovny GUTRA a
stáčecího místa.
Vliv na rekreační využití krajiny
Dotčené plochy uvnitř areálu ani jejich blízké okolí nejsou využívány k rekreačním
účelům. Záměr nemá na rekreační využití krajiny žádný vliv.
Biologické vlivy a vlivy na biologickou rozmanitost
Stavba nebude mít žádné přímé ani vedlejší biologické vlivy na prostředí a nevyžaduje
kácení vzrostlých dřevin.
Záměr nebude mít negativní vliv na biodiverzitu, v současné době jsou pozemky pro
navrhovanou výstavbu využívány jako manipulační plochy a vnitroareálové komunikace.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vlivy z hlediska
dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
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D.IV. CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, POPŘÍPADĚ
OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (NAPŘ. POST-PROJEKTOVÁ ANALÝZA), KTERÉ SE VZTAHUJÍ K
FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE
PŘIPRAVENOSTI NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE PODLE KAPITOLY II A REAKCÍ NA
NĚ
Všechna opatření uvedená v této kapitole, vyplývají z komplexního posouzení a
vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ na životní
prostředí a veřejné zdraví a byla již podrobně popsána v příslušných kapitolách tohoto
oznámení. Zde je provedena jejich rekapitulace a shrnutí.
1. Technická opatření ve fázi přípravy záměru


Navrhnout způsob ochrany stávajících dřevin v průběhu výstavby.

2. Technická opatření ve fázi realizace - při výstavbě
Technická opatření pro ochranu vod v průběhu výstavby:


Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, je nezbytné je pravidelně kontrolovat především z hlediska možných
úkapů ropných látek.

Technická opatření pro ochranu půdy:


Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a
provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy
odstavovat na nepropustné ploše.



Případné deponie zemin budou udržovány v bezplevelném stavu.

Technická opatření pro ochranu ovzduší:


Snížit prašnost při výstavbě – zemních pracích při výstavbě kanalizační přípojky kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí, včetně příjezdových
komunikací, pokud by došlo k jejich znečištění.



Omezit provoz stavebních mechanizmů na nezbytně nutnou dobu, nenechávat motory
strojů zbytečně v chodu „na prázdno“.



Stavební stroje musí být v perfektním technickém stavu.

Technická opatření na ochranu před hlukem:


Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat
požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů



Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
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Nejhlučnější práce při výstavbě budou probíhat pouze v době od 8,00 do 18,00.

Technická opatření na ochranu stávajících dřevin:


Během výstavby chránit stávající dřeviny v areálu, v souladu s platnými normami.

3. Technická opatření při provozu
Opatření pro případ havárie
Investor bude mít, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.
175/2011 Sb. vypracován Provozní řád a Havarijní plán (plán opatření pro případ havárie).
Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí a
zabývá se možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek, způsoby řešení vzniklých
havárií, stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií. Uživatelé závadných látek
musí s nimi nakládat tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily
jejich prostředí (§ 39 odst. 1 vodního zákona), a řídí se při tom výstražnými symboly,
uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné
zacházení s nimi, které stanoví zvláštní právní předpisy.
4. Kompenzační opatření při provozu
Kompenzační opatření nejsou v případě posuzovaného záměru vyžadována.

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A
HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Při hodnocení vlivu záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ byly použity podklady
vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací.
Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v
přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity,
které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž
normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byla rozpracovaná projektová dokumentace na posuzovaný
záměr, zpracovaná společností Techneco Praha, s.r.o., Meinlinova 395/11, 190 16 Praha 9.
Zdrojem informací pro vypracování tohoto oznámení byla i konzultace se zástupci
zadavatele a veřejnoprávních orgánů
Dalšími podkladem byla detailní prohlídka místa staveniště – stávající haly pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o. a jeho okolí a
rešerše jednotlivých složek životního prostředí.
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Právní normy:
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů,
tj. zákona č.93/2004 Sb., 163/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.216/2007 Sb., č.128/2008 Sb.,
č.223/2009 Sb., č.227/2009, č.436/2010 Sb., č. 85/2012 Sb., č..39/2015 Sb., č.256/2016 Sb. a
č.298/2016 Sb. a č.326/2017 Sb.
Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů (NV č.217/2016 Sb.)
Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků
Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou se stanoví
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž
uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost), ve znění
zákonů č.186/2004 Sb., č.125/2005 Sb. a č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem
č.440/2008 Sb.) ve znění zákona č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a zákona č. 371/2009 Sb.
Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů týkajících se klasifikace, balení
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků ve znění pozdějších
předpisů vyhláška č.28/2007 Sb., č.389/2008 Sb.
Vyhláška č.234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu
chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Vyhláška č.28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění vyhlášky
č.279/2005 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění
pozdějších předpisů č.362/2007 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č.488/2009 Sb.
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Zákon č.488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o
změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle
§ 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a změně některých zákonů (zákon o integrované inspekci), ve znění zákonů č.
521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., úplné znění
vyhlášeno pod č. 435/2006 Sb.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu při provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení č. 198/2006 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č.
477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl
účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 Sb.), č. 167/2004 Sb., č.188/2004 Sb., č.
317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění
zákona č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb. a 154/2010 Sb.
Vyhláška č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření
předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997
Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb.,
vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č.
100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004
Sb.) ve znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb. a č.222/2006 Sb.,
č.96/2007 Sb., č.141/2007 Sb. a č. 349/2009 Sb.
Vyhláška č.141/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č.150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
do kanalizací a o citlivých oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst.
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11, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Zákon č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění
vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č.398/2009 Sb., o
bezbariérové užívání staveb

obecných

technických

požadavcích

zabezpečujících

Vyhláška č.195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a
územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky
pro určení energetických zařízení
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci
Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb na snížení koncentrací suspendovaných
částic (ATEM 2016), publikováno v sekci Metodické pokyny MŽP 07/2017
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník
MZDR, částka 11, 10/2017
Použitá literatura a webové stránky:
Územní plán města Most
Kanalizační řád města Most
Internetové stránky Města Most a Krajského úřadu Ústeckého kraje, ŘSD, KHS, ČIŽP, MŽP,
Cenie, ČHMÚ, a další
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová vozidla
Farkač J., Král D., Škorpík M. (2005):Černý a červený seznam ohrožených druhů České
republiky: Bezobratlí. AOPK ČR. Praha
Hudec, K., Šťastný, K. a kol. (2005): Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II, Academia, Praha.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001):Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR. Praha.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. eds. (2002): Klíč ke
květeně ČR. Academia. Praha
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Procházka F. a kol. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000). Praha.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006):Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 2001-03.
Aventinum Praha.
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní
údaje potřebné při hodnocení vlivů.
Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Imisní zatížení
dopravy

z Modelový
výpočet,
rozptylová studie

Emisní faktory MEFA, dopravní zátěže
dle projektové dokumentace

Hluk z provozu a
dopravy

Modelový výpočet

Podklady od projektanta a investora,
vlastní měření

Vliv na flóru a
faunu

Rešerše

Údaje z geoportálu, KÚÚK, AOPK a
další

Vliv na půdu

Rešerše

Údaje z ÚP Most a dalších zdrojů

Ekosystémy
ÚSES

Rešerše

Údaje z webových stránek města Most,
územního plánu, KÚÚK, AOPK a
dalších

Vliv na jakost vod

Návrh
opatření,
havarijní plán

Projektová dokumentace

Krajinný ráz

Metodika hodnocení
krajinného rázu

Údaje z projektové dokumentace
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D.VI.

CHARAKTERISTIKA
VŠECH
OBTÍŽÍ
(TECHNICKÝCH
NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH),
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A
HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi
přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází
ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.
Konkrétní míra nejistot výpočtových modelů je uvedena v přiložených studiích a
posudcích.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a
provozu obdobných investičních záměrů. V daném případě se jedná o společnost GUTRA
s.r.o., Most, která již obdobnou čistírnu odpadních vod provozuje v Klášterci nad Ohří, proto
bylo možno využít podrobných údajů o stávajícím provozu.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu projektových příprav,
v němž se toto oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů proběhne v rámci dalších stupňů
přípravné dokumentace k výstavbě.
Dojde zejména k upřesnění některých údajů o technickém a stavebním řešení čistírny
odpadních vod. Tyto údaje však nebudou mít zásadní vliv na výstupy v tomto oznámení
uvedené.
Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování oznámení záměru se
nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by významně snižovaly
vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní prostředí. Jedná se o dostavbu stávajícího
průmyslového areálu za použití vyzkoušených a moderních výrobních technologií, tedy o
záměr, u něhož jsou výstupy dobře predikovatelné, a nelze tedy předpokládat výskyt takových
negativních vlivů, které by nebyly zhodnoceny. Dodavatelem stavby, jakož i jejím
provozovatelem bude zkušená firma, která je zárukou bezproblémové výstavby, instalace
technologie a následně i provozu nové technologické linky na čištění průmyslových odpadních
vod.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis uvažovaných variant řešení
Popis uvažovaných variant řešení byl uveden v kapitole B.I.5 Zdůvodnění potřeby
záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich
výběr, resp. odmítnutí.
Navržené funkční využití pozemků je v souladu se základním funkčním využitím ploch
dle územního plánu. Navrhovaná zástavba vychází z objemů, principů a potřeb stávající
zástavby a z urbanistického hlediska se do areálu průmyslové zóny Most – Velebudice vhodně
začleňuje.
Investiční záměr tedy odpovídá vymezení činností, pro které je dané území určeno.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná a vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o území určené pro daný typ zástavby, nebylo uvažováno s jinými
variantami. Variantně bylo řešeno pouze vlastní dispoziční uspořádání haly a rozmístění
technologie.
Pokud jde o výběr vlastní technologie, navrhované zařízení je moderní a vyzkoušenou
technologií splňující veškeré požadavky na BAT. investor má navíc s touto technologií
mnoholeté zkušenosti ze svého stávajícího provozu v Klášterci nad Ohří. Nově navrhované
zařízení pro Most je z tohoto hlediska funkčně obdobné, má však ještě vyšší technické
parametry a stupeň automatizace řízení a monitorování všech procesů.
Výsledná varianta řešení celého provozu čištění průmyslových odpadních vod
společnosti GUTRA s.r.o., Most,je ze všech uvažovaných hledisek optimální, je popsána
v připravované projektové dokumentaci, z níž vychází toto oznámení, a představuje aktivní
variantu tohoto záměru, tedy realizaci záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“.
Nulová varianta
Nulová varianta představuje stav bez činnosti, resp. zachování stávajícího stavu.
Znamenalo by to, že společnost GUTRA s.r.o. bude provozovat pouze svoji stávající
čistírnu průmyslových odpadních vod, která je již kapacitně nedostačující, takže nebude
schopen zajistit potřeby svých zákazníků a bude muset omezit svoji činnost.
Vzhledem k tomu, že tato poptávka je v současnosti vysoká a lze očekávat, že tento
stav bude dlouhodobý, je nulová varianta ekonomicky i provozně nevýhodná.
Současný stav životního prostředí v dané lokalitě bez realizace záměru, tedy stav
odpovídající nulové variantě, je podrobně ze všech hledisek popsán v tohoto oznámení
v kapitole C.
Aktivní varianta – realizace záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie
čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“
Aktivní varianta představuje realizaci posuzovaného záměru tak, jak je popsán
v tomto oznámení, tedy s instalací nové technologie na čištění průmyslových odpadních vod
ve stávající hale v průmyslové zóně Most – Velebudice.
Realizace záměru je žádoucí pro rozšíření provozu společnosti GUTRA s.r.o. o
instalaci tohoto ekologického zařízení, které slouží pro ekologickou likvidaci odpadních vod,
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alkalicko-kyselých a vod s obsahem ropných látek, které není možno vypouštět do kanalizace
a které jejich producenti potřebují ekologicky zneškodnit na základě smluvních vztahů
s oprávněným zpracovatelem těchto odpadů. Instalace nového zařízení v Mostě současně
povede ke zkrácení dopravních tras, a tím i emisí z nákladní dopravy.
Na základě vyhodnocení všech dopadů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví lze konstatovat, že aktivní variantu záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ lze hodnotit
jako realizovatelnou a nebyly identifikovány vlivy záměru, které by vylučovaly jeho
realizaci.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Předmětem záměru investora projektu „Drobné stavební úpravy pro instalaci
technologie čištění průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ je instalace
nového komplexního technologického zařízení, které je určeno pro komerční zpracování
odpadních vod. v okrese Most v Ústeckém kraji.
Záměr tak, jak je navržen a jak byl popsán v tomto oznámení, má být realizován
v současnosti nevyužívané části stávající haly ve stávajícím areálu průmyslové zóny Most –
Velebudice a neomezí okolní pozemky ani provozy.
Příslušným úřadem z hlediska procesu EIA je Ministerstvo životního prostředí,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.
Dotčeným územně samosprávním celkem tímto posuzovaným záměrem je město
Most.
Zpracovatel předkládaného oznámení záměru při svém hodnocení dospěl k
závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí a zdraví obyvatel výrazně
negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.
Nebylo identifikováno riziko vylučující realizaci záměru.
Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Most
Posuzovaný záměr lze tedy doporučit k realizaci.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí na záměr „Drobné
stavební úpravy pro instalaci technologie čištění průmyslových odpadních vod –
GUTRA s.r.o., Most“ bylo vypracováno podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Investor, společnost GUTRA s.r.o., je odborná firma, která se dlouhodobě poskytuje
služby průmyslovým podnikům v oblasti čištění odpadních vod. V současné době společnost
GUTRA provozuje zařízení na čištění odpadních vod v Klášterci nad Ohří, které je vybaveno
obdobnou technologií, jako je navrhována pro provoz v Mostě.
Charakterem záměru je tedy Instalace nové technologie, která zajistí zpracování
odpadních vod s vyšší účinností. V tomto zařízení mohou být zpracovávány jak odpady s
obsahem ropných látek, tak i alkalicko - kyselé odpadní vody. Odděleně budou zpracovávány
odpadní vody dle svého složení. Zařízení je navrženo a bude provozováno na principu
děleného režimu vodního hospodářství a využívá postupů dle požadavků BREF a BAT –
jedná se tedy o nejlepší a nejmodernější technologii, která je k těmto účelům používána.
Pro zpracování koncentrovaných podílů bude instalována odparka s výkonem 300 l /hodinu, tj.
maximálně 7,2 m3 denně.
Posuzovaný záměr tedy představuje pouze drobné stavební úpravy stávajících
pronajatých prostor v hale a instalaci vlastní technologie pro čistění alkalicko-kyselých vod a
vod s obsahem ropných látek. Současně budou upraveny přilehlé prostory pro zřízení
sociálního zařízení, laboratoře, skladu chemikálií a dalšího zázemí. Součástí záměru je i
vybudování kanalizační přípojky s napojením do veřejné kanalizace.
Zařízení pro čištění zaolejovaných vod má denní kapacitu 35 m3/den.
Zařízení pro čištění alkalicko-kyselých vod má denní kapacitu 10 m3/den.
Celková roční kapacita závisí na době provozu, jak vyplývá z následující tabulky.
V případě přerušovaného provozu po dobu 250 dnů za rok činí kapacita instalovaného
zařízení 8 750 m3/rok zaolejovaných vod a 2 500 m3/rok alkalicko-kyselých vod.
V případě nepřetržitého provozu bude kapacita instalovaného zařízení 12 775
m3/rok zaolejovaných vod a 3 650 m3/rok alkalicko-kyselých vod.
Jedná se o maximální hodnoty, kterých je schopno instalované zařízení
dosáhnout při nepřetržitém provozu po celý kalendářní rok.
V cílovém stavu uvažuje investor s nepřetržitým provozem, tedy s celkovou
denní kapacitou 45 m3 za den a celkovou roční kapacitou 16 425 m3 vyčištěných vod za
rok.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve správě
Severočeských vodovodů a kanalizace, a.s. (SČVK). SČVK vydaly souhlasné vyjádření
k dokumentaci pro povolení stavby posuzovaného záměru s tím, že kvalita
vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace musí být v souladu s platným
kanalizačním řádem Most. Toto vyjádření je uvedeno v plném rozsahu v příloze v části
H. tohoto oznámení.
Podle vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a
územního plánu ze dne 12.11.2019, č.j. MmM/123276/2019/OraÚP/MH, se pozemek st. p. 106
nachází v katastrálním území Velebudice. Z hlediska obecných požadavků na využívání území
se výše uvedená parcela v Územním plánu statutárního města Mostu nachází v lokalitě se
způsobem využití „VU2 – nerušící výroba a služby“.
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V citovaném vyjádření je uvedeno, že záměr stavby „Drobné stavební úpravy
objektu včetně instalace technologie čištění průmyslových odpadních vod“ je v souladu
s územním plánem statutárního města Mostu.
Umístění záměru je patrno z celkové situace stavby a ze situace širších vztahů
v příloze v části H. tohoto oznámení.
Zařazení záměru podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Záměr je zařazen do bodu č. 53 přílohy č.1 k citovanému zákonu:

Bod
č.

Kategorie I
(podléhá
posouzení vždy)

Záměr

Příslušný úřad

53

MŽP

Zařízení k odstraňování nebo využívání
nebezpečných
odpadů
spalováním,
fyzikálně-chemickou
úpravou
nebo
skládkováním.

KÚ

Kategorie II
(zjišťovací řízení)

MŽP

KÚ

X

Záměr je do tohoto bodu zařazen bez ohledu na vlastní kapacitu ČOV.
V jednotlivých kapitolách tohoto oznámení záměru byl podrobně posouzen stávající
stav dotčeného území města Most a jeho okolí a byly vyhodnoceny všechny vlivy tohoto
záměru na životní prostředí. Z provedených hodnocení, studií a posudků vyplývají následující
závěry:
1. Zábor pozemků, ZPF, PUPFL
Záměr bude realizován ve stávající hale v průmyslové zóně Most – Velebudice, do níž
bude instalována vlastní technologie a zázemí provozovny včetně laboratoře.
Kanalizační přípojka pro napojení vypouštění vyčištěných odpadních vod do veřejné
kanalizace bude zřízena na zpevněných plochách u haly.
Záměr tedy nezasahuje na žádné okolní pozemky a nevyžaduje zábor zemědělské ani
lesní půdy.
2. Zeleň
Na pozemcích navržených pro realizaci záměru se nevyskytuje žádná zeleň, záměr
nevyžaduje kácení dřevin.
3. Chráněná území, prvky ÚSES, Natura 2000 – Evropsky chráněné lokality a ptačí
oblasti
Záměr bude realizován ve stávající průmyslové zóně Most - Velebudice a nebude mít
žádný negativní vliv na chráněná území, prvky územního systému ekologické stability ani
soustavu NATURA 2000, jak bylo doloženo vyjádřením Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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4. Voda
Posuzovaný záměr je ekologickým zařízením sloužícím k čištění průmyslových
odpadních vod a kapalných odpadů, které jejich producenti nesmějí vypouštět do kanalizace a
musí je předávat jiným subjektům s příslušným oprávnění k jejich odběru a zneškodnění.
Takovýmto subjektem je společnost GUTRA s.r.o., která se na tuto činnost dlouhodobě
specializuje.
Vyčištěné odpadní vody budou splňovat veškeré parametry kanalizačního řádu města
Most a po kontrole jejich kvality budou moci být ve stanoveném množství řízeně vypouštěny
novou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace města Most.
5. Odpady
Čistírna průmyslových odpadních vod společnosti GUTRA s.r.o. v Mostě slouží
k čištění průmyslových odpadních vod, které společnost GUTRA odebírá u jejich producentů
jako průmyslové odpady. Kterým jsou přiřazena katalogová čísla, jak bylo výše popsáno.
Jedná se tedy o zařízení na likvidaci odpadů, jehož činnost spočívá ve vyčištění těchto
odpadních vod na úroveň, umožňující jejich vypouštění do kanalizace v souladu
s kanalizačním řádem města Most.
Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.6., instalované technologické zařízení na čištění
průmyslových odpadních vod umožní zpracování následujících odpadů:
a) Zaolejovaných vod s obsahem ropných látek:
 Technologie čištění umožní zpracování odpadů tříd: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12,
13, 16 a 19, pokud splní stanovené přejímací parametry stanovené pro odpady s obsahem
ropných látek.
b) Alkalicko-kyselých odpadních vod:
 Technologie čištění umožní zpracování odpadů tříd: 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 16 a 20,
pokud splní výše uvedené přejímací parametry stanovené pro vody alkalicko-kyselé.
Odpady produkované při čištění odpadních vod v ČOV GUTRA s.r.o. Most.
V procesu čištění odpadních vod vznikají kromě odpadních vod vypouštěných do
veřejné kanalizace dvě základní skupiny odpadů:
a) odpady, u kterých nedochází ke změně katalogového čísla;
b) odpady, u kterých dochází ke změně katalogového čísla (např. zahuštění kalů,
odsazení oleje či jiných koncentrátů – zahuštění jedné části na pevnou fázi a oddělení
kapalné fáze apod.)
S produkovanými odpady bude zacházeno s souladu s platnou legislativou, jak je
oznámení podrobně popsáno v kapitole B.III.3.
6. Havárie
Záměr je v projektové fázi podrobně posouzen z hlediska nebezpečí všech druhů
havárií. V případě čistírny průmyslových odpadních vod je nevětší pozornost věnována
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ochraně půdy a vody před znečištěním látkami nebezpečnými vodám. Jedná se především o
zabezpečení stáčecího místa a vlastní technologie čištění, a to pomocí záchytných van.
7. Ovzduší
Posuzovaný záměr je pouze minimálním zdrojem znečišťování ovzduší z odtahu
technologie čištění průmyslových vod a z vyvolané dopravy.
Z výsledků rozptylové studie jednoznačně vyplývá, že imisní koncentrace u obytné
zástavby v okolí provozovny GUTRA s.r.o., Most leží s velkou rezervou pod příslušnými
imisními limity pro jednotlivé emitované škodliviny i pod jejich čichovými prahy.
Emise z nové provozovny čištění odpadních vod tedy nebudou ohrožovat veřejné
zdraví ani obtěžovat zápachem.

8. Hluk
Posuzovaný záměr nebude významným zdrojem hluku ze stacionárních zdrojů ani
z vyvolané dopravy.
Hlavní stacionární zdroje hluku – technologická zařízení čistírny odpadních vod – jsou
umístěny uvnitř objektu stávající haly. V exteriéru se projeví pouze hluk z odtahového
ventilátoru umístěného pod střechou objektu, a dále hluk ze stáčení autocisteren. Tyto zdroje
se akusticky projeví jen v blízkém okolí provozovny GUTRA s.r.o., u nejbližší obytné zástavby
vzdálené několik set metrů od provozovny, se neprojeví.
Rovněž hluk z vyvolané dopravy záměrem se u obytné zástavby prakticky neprojeví,
vyvolaná doprava je natolik nízká, že navýšení hladin hluku ze stávající automobilové dopravy
bude zcela minimální a sluchově nepostižitelné
Doprava a stáčení odpadů bude probíhat pouze v denní době. Větrání bude v provozu
nepřetržitě.
Z akustické studie vyplývá, že hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb okolní obytné zástavby budou s rezervou splněny.
9. Veřejné zdraví
Na základě vypočtených hodnot imisních koncentrací a hladin hluku bylo odborným
posudkem zpracovaným autorizovanou osobou stanoveno, že posuzovaný záměr nebude mít
prakticky žádné negativní účinky na veřejné zdraví ani obtěžující vlivy.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že zpracovatelé
oznámení záměru „Drobné stavební úpravy pro instalaci technologie čištění
průmyslových odpadních vod – GUTRA s.r.o., Most“ při svém hodnocení dospěli k
závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně
negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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