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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. 1. Název záměru
ZZKO Neštěmice
I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita technologie
Maximální okamžitá kapacita
Produkce kalů
Fond provozní doby

20.000 t kapalných odpadů / rok
v průměru 80 t kapalných odpadů / směnu
200 t (200 m3) kapalných odpadů na vstupu
56 kg na 1 t zpracovaného odpadu =
1.120 t odpadu (při plné kapacitě)
10 m3 kontejner kalu na výstupu
cca 250 dní za rok
Po – Pá, 8:00 – 16:00 (jednosměnný provoz)

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

Ústecký
Ústí nad Labem (554804)
Neštěmice (703869)

I. 4. Obchodní firma oznamovatele
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
I. 5. IČ oznamovatele
49 09 94 51
I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II. 1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4. zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnými
osobami:
 Ing. Romanem Kovářem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace č. j. 49411/ENV/05, autorizace prodloužena č. j. 13109/ENV/15.
 Ing. Vilémem Žákem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace č. j. 37516/ENV/06, autorizace prodloužena č. j. 75690/ENV/15.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná
k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru – popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních
vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru, použitých technologií
a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru
s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí
 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem
na možnost přeshraničních vlivů
 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,
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které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
 Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace,

a hlavních nejistot z nich plynoucích
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace uvádí, že s ohledem na prostorové a technologické možnosti investora
se jako reálná v současné době jeví pouze jediná aktivní varianta situování a
prostorových dimenzí záměru. Tato varianta je výsledkem předchozího hledání a
hodnocení různých lokalit a technologických řešení.
Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Součástí posuzované přepracované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
 Mapové přílohy - Procesní schéma
 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
 Stanovisko orgánů ochrany přírody pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny
 Rozptylová studie
 Protokol o nezařazení do skupiny A resp. B. dle zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií
 Souhlas provozovatele ČOV se záměrem a individuální limity pro záměr od
provozovatele ČOV
 Studie hodnocení zdravotních rizik
 Bezpečnostní listy (prezentovány na CD)
 Plná moc
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za akceptovatelnou
pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou doložena v Příloze 1 předkládaného
posudku.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „ZZKO Neštěmice“ na životní
prostředí považuje zpracovatel posudku z hlediska hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní
prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh závazného stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí – a ukončit proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním závazného stanoviska o
hodnocení vlivů. Lze konstatovat, že rozsah a podrobnost přiložených odborných
studií je přiměřený stupni projektové přípravy.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „ZZKO Neštěmice“. Dle
dokumentace záměr odpovídá následujícímu bodu dle přílohy č. 1 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění:
 53 – Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním,
fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita technologie

20.000 t kapalných odpadů / rok

Stanovisko zpracovatele posudku:
K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec
Katastrální území

Ústecký
Ústí nad Labem (554804)
Neštěmice (703869)
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace uvádí, že v území nehrozí vznik významných negativních
kumulativních či synergických vlivů se záměry již realizovanými či připravovanými, a
to na žádnou ze složek životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a popis oznamovatelem zvažovaných
variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení,
včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Dokumentace v této kapitole uvádí, že situování záměru do areálu ČOV Ústí nad
Labem – Neštěmice je zcela logické, a to vzhledem k návaznosti na stávající provoz
této ČOV. ČOV disponuje pro tuto aktivitu veškerým potřebným zázemím a nakládání
s těmito odpady zde bude zcela pod kontrolou. Pro technologii je zde vyčleněna
dosud volná plocha, blízko u vjezdu do areálu a vyčištěné odpadní vody budou
řízeně po kontrole kvality vypouštěny přímo do této ČOV. Záměr je definován
stávajícími vlastnickými vztahy, prostorovými dimenzemi místa realizace záměru,
očekávanou svozovou oblastí, jakož i složením odpadů a především existencí
adekvátní technologie pro daný účel, a to při zajištění nejvyšších možných
environmentálních standardů. Významným parametrem jsou také parametry
předčištěné vody v nátoku na ČOV.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku ke zdůvodnění záměru bez připomínek.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Dokumentace uvádí, že nová technologie zpracování kapalných odpadů bude
umístěna v nové nadzemní budově. Příjmové jímky kapalných odpadů budou
vybudovány jako podzemní jímky, částečně situované vně budovy a částečně pod
budovou. Dále bude realizováno nové trubní propojení s objekty ČOV – napojení
vyčištěné vody na vstup ČOV a napojení vyčištěné vody na VN ČOV. V nové hale
bude umístěna technologie. Technologii lze rozdělit do následujících částí:
-

doprava odpadů do areálu a jejich přebírka
skladování odpadů
zpracování odpadů
chemické hospodářství
pomocná zařízení
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Kapalné odpady budou do zařízení dováženy dvěma způsoby. Převážná část
odpadů bude do areálu dovážena autocisternami, a to buď smluvními dopravci, nebo
vlastními automobily provozovatele zařízení k odstraňování tekutých odpadů.
Předpokládá se dovoz cisternovými automobily (případně návěsy) 10 – 27 m3. Na
základě aktuálního výskytu odpadů u původců bude sestavován svozový plán
autocisterny, který zajistí svoz obdobných druhů odpadů (alkalické, kyselé, s
obsahem kovů nebo ropných látek, kaly apod.). Toto řešení významným způsobem
přispěje k minimalizaci dopravních nároků.
Druhým způsobem je minoritní dovoz odpadů v IBC kontejnerech (IBC kontejner je
moderní obal pro skladování a přepravu kapalných látek). Příjem odpadů v IBC kontejnerech je
limitován kapacitou zařízení. Pro IBC kontejnery bude vyhrazeno skladovací místo
uvnitř provozní haly. Maximální kapacita 6 ks IBC kontejnerů a před halou na VZP
ploše (20 kontejnerů).
Příjem odpadů do zařízení bude probíhat v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství.
Odpady dovezené a přijaté do zařízení budou evidovány dle platné legislativy
v oblasti odpadového hospodářství.
Odpady dovážené v přepravních obalech (výhradně IBC kontejnery) budou
skladovány uvnitř nebo vně nové haly na vyhrazeném místě. Skladovací prostor
bude vyspádován s odtokem do havarijní jímky.
Z těchto obalů budou podle druhu odpadu postupně přečerpávány podtlakovým
zařízením do skladovacích nádrží, případně mohou být přečerpávány přímo do
příslušného reaktoru.
Pro skladování jednotlivých druhů odpadů dovážených v autocisternách budou k
dispozici následující skladové prostory:





Zásobní jímka na tekutý odpad - kyselý, 7×2,5×3,0 m = 52,5 m3
Zásobní jímka na tekutý odpad - zásaditý, 7×2,5×3,0 m = 52,5 m3
Zásobní jímka na tekutý odpad - zaolejovaný, 7×2,5×3,0 m = 52,5 m3
Zásobní jímka na tekutý odpad - speciální, 7×2,5×3,0 m = 52,5 m3

Zpracování kapalných odpadů: Pro čištění odpadních vod budou osazeny 4 reaktory
R1, R2, R3 a R4 o průměru 2,5 m, výšce 3,4 m a užitném objemu 10 m 3. Reaktory
budou vybaveny vrtulovým míchadlem s regulací otáček, volitelným časovým
režimem, snímačem hladiny, armaturami a měřením potřebných technologických
parametrů (pH, zákal, teplota apod.) a systémem řízeného odtahu vzduchu
z reaktorů mimo obslužnou halu. Shodné vybavení všech reaktorů R1, R2, R3a R4 a
potrubní zapojení reaktorů umožňuje v zásadě na všech reaktorech provádět jak
separaci ropné fáze, separaci těžkých kovů, tak i běžné neutralizace. Dále je
v dokumentaci doložen podrobný popis zpracování kapalných odpadů.
Chemické hospodářství: Kyselina sírová 40%, síran železitý 40%, NaOH 30%,
vápenné mléko 25% suspenze a TMT 15% nebudou před dávkováním do
technologického procesu upravovány a proto budou dávkovány do reaktorů přímo z
transportních obalů (kontejnerů) dávkovacími čerpadly. Bentonit a polyflokulanty
budou dováženy v práškové formě a na požadovanou koncentraci se budou
upravovat v rozpouštěcích nádržích. Z rozpouštěcích nádrží budou dávkovány jako
vodné roztoky 0,1% polyflokulantu a 10% suspenze bentonitu. Voda pro přípravu
těchto roztoků bude odebírána z rozvodu vody. Veškerá výše uvedená zařízení,
12
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včetně zásob, nezbytných pro plynulý provoz, budou umístěna v havarijních vanách
příslušného objemu.
Pomocná zařízení: Stanice na tlakový vzduch bude umístěna v hale. Temperování
haly v zimních měsících bude zajištěno elektrickým topením. Celý proces čištění
odpadních vod bude řízen z centrálního velína, který bude umístěn přímo v hale.
Součástí záměru bude kontejner na odvodněný kal. Odvodněný kal bude skladován
v 10 m3 kontejneru uvnitř haly. Po naplnění bude uzavřen a odvezen mimo areál
ČOV (bude předán oprávněné firmě k likvidaci).
Dle dokumentace průběh čistících procesů bude po celou dobu monitorován
v systému řízení provozu a bude ho zajišťovat řídicí systém zařízení. Na tento
systém jsou napojeny všechny automatizované funkční celky, popsané výše. Řídící
jednotka zajišťuje ovládání, signalizaci chodu a poruchy připojených zařízení.
Veškerá průběhová data (pH, teplota atp.) jsou automaticky elektronicky archivována
a lze je zpětně ze systému vyvolat a vytvořit přehledové grafické nebo tabulkové
výstupy. Elektronická data chodu zařízení budou archivována po dobu 5 let.
Případná netěsnost jímek je monitorována stálým sledováním hladiny a dále
monitorovacím systémem podzemní vody. Jímky budou vybaveny samostatným
monitorovacím systémem skládajícím se z vodivostní sondy umístěné v drenáži pod
nádržemi. Vlastní nádrže budou vybaveny systémem stálé kontroly hladiny a
přetečení.
Monitoring vlastního čištění v reaktorech bude pro konkrétní odpady prováděn dle
zpracovaných technologických postupů. Tyto postupy budou pro jednotlivé odpady
určovat kontrolní indikátory úrovně vyčištění – vzorky budou odebírány přímo z
reaktorů, na základě kterých bude možné vyčištěnou vodu čerpat do jímky odsazené
vody.
Monitoring kvality vody vytékající z technologie na ČOV bude prováděn odběrem
z akumulační jímky vyčištěných vod.
Vypouštění akumulační jímky vyčištěných vod na ČOV bude realizováno řízeně a to
převážně v době, kdy je na ČOV snížený přítok. Dokumentace dále konkretizuje
parametry sledování jakosti předávaných odpadních vod na ČOV z akumulační jímky
vyčištěné vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technického řešení stavby lze označit za postačující pro hodnocení velikosti a
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dokumentace dle názoru
zpracovatele posudku dokladuje odpovídajícím způsobem hodnocení záměru ve
vztahu k relevantním BAT dle „BREF pro průmysl zpracování odpadů“ resp.
Prováděcí 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.
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

13

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ZZKO Neštěmice

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby:
2022
Dokončení stavby: 2022
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Obec:

Ústecký
Ústí nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet nejdůležitějších navazujících rozhodnutí je v dokumentaci uveden.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že navazující rozhodnutí nesouvisí přímo
se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože je bezprostředně
spojeno s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit
závěr procesu posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace uvádí, že realizace záměru si nevyžádá zábor ZPF či PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku z hlediska nároků na plochy v kategorii ZPF
respektive PUPFL bez připomínek.

B.II.2 Voda
Dokumentace konstatuje, že po dobu výstavby se předpokládá jednak spotřeba vody
pro sociální účely pracovníků (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveniště
(mytí komunikací a technologických celků). Veškerá potřeba vody bude kryta
z vlastní vodovodní přípojky.
Pro etapu provozu dokumentace uvádí, že potřeba vody pro sociální účely je
stanovena podle směrnice MLVH ČSR č. 9/1973 pro výpočet potřeby vody při
navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení. Je uvažováno s obsluhou 2
pracovníků.
Dle dokumentace potřeba vody pro vyplachování vyprázdněných sudů či kontejnerů
od odpadů a pro rozpouštění pomocných chemikálií (flokulant, bentonit) bude cca 5
m3/den. Výše uvedená potřeba vody bude kryta ze stávající přípojky v areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek pro etapu výstavby. V této fázi
nejsou známy počty pracovníků pro etapu výstavby. Proto nelze v této fázi projektové
přípravy objektivně stanovit nároky na vodu v etapě výstavby.
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely pro etapu provozu by měl být odvozen
z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon
číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Potřeba vody pro vyplachování vyprázdněných sudů či kontejnerů od odpadů a pro
rozpouštění pomocných chemikálií (flokulant, bentonit) bude cca 5 m3/den.
Nároky na vodu nemohou nijak významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů.

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Dle dokumentace je fáze výstavby bez významnějších nároků na zdroje surovin.
Za suroviny pro provoz posuzovaného záměru lze považovat odpady, které zde
budou odstraňovány. Množství jednotlivých druhů odpadů bude navíc v závislosti na
jejich produkci u původců meziročně kolísat.
Provoz technologie dle dokumentace dále vyžaduje pro zvýšení účinnosti procesu
srážení v reaktorech a pro tvorbu kalu přidávání pomocných přísad. Tyto přísady
budou uskladněny v přepravních obalech na řádně označeném místě uvnitř haly.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších
připomínek. Lze souhlasit, že kvantifikaci jednotlivých druhů odstraňovaných odpadů
15
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nelze kvantifikovat. Lze však požadovat aby byla v rámci další projektové přípravy
záměru a jeho provozu respektována maximální roční kapacita odstraňovaných
odpadů v objemu 20.000 t kapalných odpadů / rok. Ve vztahu k hodnocenému
záměru není zcela patrné, proč jsou v této kapitole komentována ložiska nerostných
surovin, respektive informace o záplavových územích či CHOPAV, což náleží dle
názoru zpracovatele posudku do jiných kapitol dokumentace.

B.II.4 Energetické zdroje
Dle dokumentace předpokládaný instalovaný elektrický výkon samotné technologie
bude činit max. 60 kW (30 kW soudobý) a dále bude třeba pokrýt spotřebu pro
vyhřívání haly pomocí elektrických přímotopů (sahary), ohřev vody pro sociální účely
a pro provoz kompresoru, dodávajícího tlakový vzduch pro potřeby technologie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku informace o nárocích na energii nejsou podstatné
z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Dokumentace konstatuje, že samotný prostor realizace záměru je silně
antropogenizován (= zatravněná proluka mezi objekty a zpevněnými plochami
stávající ČOV). V tomto prostoru nelze hovořit o biologické rozmanitosti. Vzhledem
ke skutečnosti, že záměr je bez významných vlivů za hranicemi areálu ČOV, nehrozí
ani negativní ovlivnění biologické rozmanitosti vně tohoto areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě rekognoskace terénu zájmového území lze výše uvedené konstatování
označit za akceptovatelné. Ze strany zpracovatele posudku tedy bez dalších
připomínek.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí, že s ohledem na kapacitu technologie resp. zásobních nádrží
může činit maximální počet pohybů TNA 20 jízd za pracovní den; dále je uvažováno
maximálně s 11 pohyby OA a LNA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle zpracovatele posudku lze uvedený údaj o dopravě generované záměrem ve
vztahu k maximální povolené kapacitě považovat za podstatný, a proto jak cílová
kapacita záměru tak i maximální generovaná doprava související se záměrem jsou
formulovány do podmínek závazného stanoviska.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního prostředí
Znečištění ovzduší - výstavba
Dle dokumentace etapa výstavby nebude představovat žádný významný bodový
nebo plošný zdroj znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby je třeba počítat s určitým
pohybem nákladních automobilů přivážejících komponenty technologie a haly.
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr nevyvolá potřebu významnějších převozů
výkopových zemin, bude se jednat o zanedbatelné navýšení dopravy.
Znečištění ovzduší - provoz
Dokumentace uvádí, že v rámci technologie zařízení k odstraňování tekutých odpadů
nedochází ke spalovacím procesům, nedochází ani k uvolňování emisí NOx, SO2 a
CO resp. tyto emise vznikají pouze zcela okrajově přirozenou těkavostí a při
chemických reakcích v reaktoru budou zachyceny na filtrech s aktivním uhlím a s
impregnací KMnO4 na Al2O3.
V případě VOC, NH3 a H2S lze očekávat určité množství emisí z technologie a z
uskladněných tekutých odpadů.
Během provozu nebudou v areálu vznikat žádné významné plošné zdroje znečištění.
Veškeré nakládání s odpady se bude dít v uzavřeném technologickém cyklu
(přečerpání odpadů z přepravních nádob do zásobníků, uskladnění kalu na konci
linky do uzavřených kontejnerů a odvoz) a nebude zde tudíž vznikat žádný plošný
zdroj znečištění.
Z hlediska nových liniových zdrojů znečišťování ovzduší dokumentace uvádí, že ve
vztahu k nově generované dopravě se jedná o zdroj zanedbatelné vydatnosti, jehož
emisní vydatnost leží pod vypovídací schopností modelu SYMOS (= nelze modelovat
imise) a splyne na pozadí.
Pachové látky
Dokumentace uvádí, že veškeré nakládání s odpady se bude dít v uzavřeném
technologickém cyklu (přečerpání odpadů z přepravních nádob do zásobníků,
uskladnění kalu na konci linky do uzavřených kontejnerů a odvoz) a nebudou zde
tudíž vznikat žádné emise pachově obtěžujících látek. Dále je uvedeno, že součástí
záměru není příjem resp. nakládání s odpadními vodami či kaly s vysokým obsahem
organického uhlíku, kde nejvíce hrozí emise pachově obtěžujících látek.
Do posuzovaného zařízení budou odpady s vysokým obsahem organického uhlíku
přijímány pouze ve formě vodních roztoků, kde je koncentrace VOC velmi nízká a
emise do ovzduší zanedbatelné.
Vstupní nádrže určené na uskladnění kyselých odpadů resp. vstupní nádrže pro
ostatní odpady budou odvětrány přes odkyselovací resp. uhlíkový filtr.
Kromě zásobníků bude celá technologie navíc situována uvnitř haly. Odvodněný kal
je bez zápachu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu znečištění ovzduší v etapě výstavby ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
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Ve vztahu k etapě provozu bez podstatnějších připomínek. Lze pouze upozornit, že
dokumentace uvádí, že odtah ze zásobních jímek (ZJ1, ZJ2, ZJ3, ZJ4), z reaktorů
(R1, R2, R3, R4) a z odvětrání kalolisu a šnekolisu budou odvětrávány společným
potrubím přes zkrápěný biofiltr. Lze doporučit, aby v rámci další projektové přípravy
byla dokladována podrobnější specifikace plánovaného biofiltru.

B.III.2 Odpadní vody
Výstavba
Dokumentace konstatuje, že při stavební činnosti bude vznikat určité množství
dešťových vod. Veškeré tyto neznečištěné dešťové vody ze staveniště budou
zasakovány přímo v místě, kde naprší.
Provoz
Dešťové vody
Dokumentace uvádí, že důsledkem realizace záměru nebude docházet
k významnějšímu navýšení zpevněných ploch, a tím ani zrychlení jejich odtoku.
Nárůst zpevněných oproti současnému stavu bude činit cca 630 m 2. Veškeré tyto
vody budou dle dokumentace zasakovány přímo v areálu ČOV, přičemž potenciálně
znečištěné vody ze zpevněných ploch, určených k pojezdům automobilů, budou před
zasáknutím převedeny přes odlučovač ropných látek.
Splaškové vody
Množství splaškových vod ve fázi provozu bude shodné s množstvím vody přitékající
do objektu.
Technologické odpadní vody
Předčištěné vody z technologie srážení a neutralizace v reaktorech budou zaústěny
do akumulační jímky vyčištěných vod a následně odvedeny na ČOV, v jejímž areálu
je technologie situována. V dokumentaci je dále prezentována specifikace limitních
hodnot, které provozovatel ČOV stanovil pro vypouštění odpadních vod z technologie
na ČOV (jedná se o individuální limity stanované pro tuto technologii) a jejich
porovnání s očekávanými parametry vody na výstupu z technologie. Celkové
povolené množství těchto vod bude činit max. 20.000 m 3/rok. 20 % vyčištěné vody
bude vypouštěno do nátoku na ČOV a 80 % vyčištěné vody bude vypouštěno do
vyhnívacích nádrží ČOV (vody s vyšší zbytkovou koncentrací organických látek). Do
kanalizace ČOV na nátok ČOV bude dále vypouštěna oteplená chladící voda
z chlazení reaktorů v množství max. 20 m3/den chladící vody. Teplota této vody bude
odpovídat podmínkám kanalizačního řádu.
Pro technologii jsou stanoveny individuální limity, se kterými je záměr v souladu.
Tam, kde jsou relevantním dokumentem BREF stanoveny BATové limity, jsou tyto
technologií plněny také.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu ke vznikajícím dešťovým vodám v etapě výstavby bez podstatnějších
připomínek. Pro etapu výstavby bude zpracován havarijní plán o náležitostech
nakládání se závadnými látkami. V etapě výstavby budou nepochybně vznikat i
splaškové vody. Nakládání se splaškovými vodami musí být v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a s nařízením vlády č.
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401/2015 Sb. Při dodržení standardních postupů produkce splaškových vod nemůže
nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V dokumentaci v kapitole výstupů týkajících se technologických odpadních vod je
uvedena tabulka „Kvalitativní limity pro vypouštění vody na ČOV a jejich porovnání s
očekávanými emisemi odpadaní vody na výstupu z technologie“. Ve vztahu
k uvedené tabulce byl zpracovatel dokumentace požádán o doplňující informaci,
týkající se jednotek v posledním sloupci této tabulky. Odpověď zpracovatele
dokumentace je doložena:

Ve vztahu odpadním vodám v etapě provozu jinak bez připomínek.

B.III.3 Odpady
Dokumentace konstatuje, že pro období výstavby lze pouze odhadnout druhy
odpadů podle obdobných staveb. Nedá se však předpokládat, že by charakter i
množství vzniklých odpadů mohly představovat problém s jejich odstraněním.
Z dokumentace vyplývá, že proces zpracování tekutých odpadů bude doprovázen
vznikem dvou druhů odpadů, které jsou v dokumentaci uvedeny. Faktické množství
se bude odvíjet od skladby dodávaných odpadů a bude se také měnit i meziročně.
Dále je v hodnocené kapitole dokumentace uveden přehled předpokládaných
odpadů vznikajících během provozu (mimo odpady vznikající z vlastní technologie).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nakládání s odpady v etapě výstavby i provozu se musí řídit platnou legislativou
v odpadovém hospodářství, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní
prostředí. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání
s odpadem. Ze strany zpracovatele posudku tedy bez připomínek.
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B.III.4 Ostatní emise a rezidua
Hluk – etapa výstavby
Dokumentace uvádí, že během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních
mechanismů použitých při stavbě uvažovaného záměru. Dále jsou obecně uvedeny
akustické charakteristiky rozhodujících stavebních mechanismů.
Hluk – etapa provozu
Veškerá doprava bude dle dokumentace trasována po ul. Veslařská, která je
přístupovou komunikací do ČOV. Z akustického hlediska se jedná dle dokumentace
o zdroj zanedbatelné vydatnosti, bez faktického vlivu na akustickou situaci v území.
Dle dokumentace jedinými zdroji hluku vně haly budou ve výšce cca 2 m tři výduchy
z odsávání jímek (3 x 35 dB), dva výduchy ze vzduchotechniky (2 x 55 dB) na střeše
haly a jedno z 5 ti čerpadel (5 x 55 dB … v chodu vždy jen jedno) na poklopech jímek
kapalných odpadů. Tyto zdroje budou dále cloněny protihlukovým krytem. Za
hranicemi areálu ČOV nebudou výše uvedené zdroje slyšitelné.
Vibrace
Dále dokumentace uvádí, že působení technologických zdrojů nebo dopravy
z provozu nebude zdrojem nadměrných a významných vibrací pro své okolí.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaná stavba není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hluk – etapa výstavby
Vzhledem k charakteru a umístění záměru nelze předpokládat, že by etapa výstavby
mohla mít významný vliv na nejbližší obytnou zástavbu. Pro etapu výstavby budou
zpracovány zásady organizace výstavby z hlediska eliminace vlivů na hlukovou
zátěž.
Hluk – etapa provozu
Z hodnocené kapitoly není zcela zřejmý charakter akustických parametrů
předpokládaných zdrojů hluku z provozu nové linky na příjem, zpracování a
odstraňování tekutých odpadů.
Vibrace
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.III.5 Doplňující údaje
Z dokumentace vyplývá, že se záměrem nebudou spojeny žádné významné terénní
úpravy ani významné zásahy do krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

C.I.1 Struktura a ráz krajiny
Dokumentace v této kapitole podává základní informace o charakteristice krajiny
v zájmovém území.
Dokumentace v části této kapitoly uvádí také jednotlivé charakteristiky k hodnocení
krajinného rázu, kterými je přírodní, kulturní a historická charakteristika krajinného
rázu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému popisu struktury a rázu krajiny ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek není závaznějších připomínek.

C.I.2 Geomorfologie
V kapitole C.1 není uvedeno, avšak podrobný popis je proveden v kapitole C.2.5.2
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Absence informací v této kapitole by v podstatě znamenala uvádění stejných
informací jako v kapitole C.2.5.2. Tedy ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.3 Hydrologie
V kapitole C.1 není uvedeno, avšak podrobný popis je proveden v kapitole C.2.3.2
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Absence informací v této kapitole by v podstatě znamenala uvádění stejných
informací jako v kapitole C.2.3.2. Tedy ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.4 Fauna a flora
Z hlediska botanického a dendrologického dokumentace uvádí, že místo realizace
záměru se nachází uvnitř oploceného areálu ČOV, na pravidelně udržovaném
trávníku mezi objekty a zpevněnými plochami ČOV. Žádná přirozená vegetace se
v místě realizace nenachází. Přítomnost zvláště chráněných druhů rostlin je
vyloučena.
Z hlediska zoologického dokumentace uvádí, že se jedná o plně antropogenizovaný
prostor bez trvalejší přítomnosti vyšších živočišných organismů. Přítomnost zvláště
chráněných živočichů je vyloučena.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.5 Významné krajinné prvky, ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní
parky, Natura 2000
Významné krajinné prvky
Dokumentace uvádí, že uvnitř zájmového území se žádný registrovaný ani zákonem
daný významný krajinný prvek nenachází.
ÚSES
Dokumentace konstatuje, že do zájmového území nezasahuje žádný segment
lokálního či regionálního ÚSES. Labe tvoří osu nadregionálního biokoridoru Stříbrný
roh - Polabský luh, přičemž v ochranném pásmu tohoto biokoridoru leží celé široké
okolí místa realizace záměru vč. velké části intravilánu města Ústí nad Labem.
Zvláště chráněná území, přírodní parky
Z dokumentace vyplývá, že do zájmového území nezasahuje žádné maloplošné či
velkoplošné zvláště chráněné území. Území leží vně CHKO České středohoří.
Zájmové území není situováno do přírodního parku.
NATURA 2000
Z dokumentace vyplývá, že v zájmovém území záměru se žádná lokalita soustavy
Natura 2000 nenachází.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.6 Ložiska nerostů, poddolovaná území
Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území či dobývací
prostor.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dle dokumentace se v zájmovém území nenacházejí žádná archeologická naleziště,
ani se zde nenacházejí žádné historické či kulturní památky. Žádné kulturní hodnoty
nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské akce nejsou s místem
realizace záměru svázány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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C.I.8 Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Dokumentace uvádí, že území resp. jeho nejbližší okolí nelze charakterizovat jako
hustě osídlené. Území nelze považovat za nadmíru zatížené. V kontaktu s místem
realizace záměru nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. V dotčeném
území nepanují extrémní poměry.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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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

C.II.1 Ovzduší
Dokumentace konstatuje, že kvalita ovzduší širšího okolí zájmového území je vcelku
dobrá a kromě benzo(a)pyrenu zde nedochází k překračování imisních limitů.
V případě benzo(a)pyrenu je toto překračování jen nepříliš výrazné.
Dále jsou v této kapitole prezentovány platné imisní limity a pětileté aritmetické
průměry pro roky 2015 až 2019.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší
dokumentace uvádí, že pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné
lokalitě vychází z map úrovní znečištění. Tyto mapy zveřejňuje každoročně MŽP a
uvádějí průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro čtverce území o
velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Jak je patrné, podle ČHMÚ
jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení
kvality ovzduší. Je překročen imisní limit pro roční průměrné koncentrace
benzo(a)pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.).

C.II.2 Voda
Podzemní vody
Dokumentace uvádí, že z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v
hydrogeologickém rajónu 4612 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část
v sedimentech svrchní křídy. V zájmovém území se nenacházejí žádné podzemní
zdroje pitné vody nebo jejich ochranná pásma. V zájmovém území se nenacházejí
žádné zdroje minerálních vod.
Povrchové vody
Zájmové území se nachází na břehu řeky Labe (1-14-02-003), kde je také situován
výtok z ČOV do Labe. Areálem ČOV protéká Neštěmický potok, který je zde nicméně
zatrubněn a pod ČOV ústí do Labe. V zájmovém území se nenacházejí žádné
povrchové zdroje pitné vody nebo jejich ochranná pásma. Celé široké okolí vně
areálu ČOV se nachází v dosahu 5 ti leté (20tileté a 100leté) vody Labe, nicméně
samotný areál ČOV vč. místa realizace záměru leží nad Q5, Q20, Q100.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek. Dle názoru zpracovatele posudku problematika vypouštěných odpadních
vod z ČOV by metodicky měla patřit do kapitoly údajů o výstupech, nikoliv do popisu
složek životního prostředí.
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C.II.3 Půda
V zájmovém území se nenacházejí pozemky, patřící do ZPF (nedojde k záboru ZPF).
V zájmovém území se nenacházejí pozemky, patřící do PUPFL (nedojde k záboru
PUPFL).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.II.4 Přírodní zdroje
Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území či dobývací
prostor.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.II.5 Biologická rozmanitost
Vývoj fauny a flory v bezprostředním okolí zájmového území byl již v minulosti
zásadním způsobem ovlivněn aktivitami v průmyslové zóně resp. uvnitř ČOV.
Samotný prostor realizace záměru je plně antropogenizován. Biologická rozmanitost
je zde zanedbatelná a je zcela pod vlivem antropogenních vlivů. Jedná se výlučně o
synantropní druhy s vysokou ekologickou adaptabilitou, schopné přežívat v silně
nestabilních antropocenózách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.II.6 Klima
Podle Klimatického členění území ČR dle Quitta patří zájmové území k okrsku T2,
což je teplá oblast, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně
teplá a až velmi suchá zima. Mezoklima oblasti může být zčásti ovlivněno
antropogenní transformací reliéfu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.II.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace v kapitole C.I.9 konstatuje, že záměr je situován do areálu ČOV, který
se nachází na okraji průmyslové zóny. Nejbližší obytné domy se nacházejí cca 60 m
severním resp. severozápadním směrem v ul. Veslařská.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek; nejbližší obytná zástavba je v posudku uvedena v jiných kapitolách.
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C.II.8 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Realizace záměru je plánována na vlastním pozemku uvnitř areálu ČOV, kde se
nenachází žádný cizí hmotný majetek. Dle dokumentace se v zájmovém území
nenacházejí žádná archeologická naleziště, ani se zde nenacházejí žádné historické
či kulturní památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

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
Dokumentace uvádí, že z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí
a jeho únosného zatížení vyplývají následující nejvýznamnější závěry:
 Kvalita ovzduší širšího okolí zájmového území je vcelku dobrá a kromě
benzo(a)pyrenu zde nedochází k překračování imisních limitů. Zájmové území ve
smyslu ovlivnění kvality ovzduší nelze považovat za nadmíru zatížené a záměr
tento stav nijak nezmění.
 Stávající hlukové pozadí zájmového území je v rozhodující míře tvořeno
provozem ČOV a související nákladní automobilovou dopravou (= cisterny
přivážející kapalné odpady). V okruhu potenciálních vlivů záměru se nikde
nenacházejí žádné chráněné venkovní prostory resp. chráněné venkovní prostory
staveb. Zájmové území nelze ve smyslu akustického ovlivnění považovat za
zatížené a záměr tento stav nijak nezmění.
 Podzemní vody okolí zájmového území nejsou jímány pro účely zásobování
pitnou vodou, ani sem nezasahuje žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Záměr
má být situován do areálu ČOV, který se nachází na břehu Labe, kam je také
situována výpusť. Kvalita vody vypouštěné z ČOV je dána platným integrovaným
povolením, které stanovuje i limity pro vypouštěné vody. Provozovatel ČOV
stanovil pro posuzovanou technologii limity na nátoku takovým způsobem, aby
sám s velkou rezervou dodržel vlastní limity na výtoku z ČOV do recipientu.
 Pozemky, kde má být záměr realizován, jsou v katastru nemovitostí vedeny
v kategorii „ostatní plocha“.
 Do zájmového území nezasahuje žádný dobývací prostor či chráněné ložiskové
území. Území není poddolováno a není sesuvné. V prostoru výstavby nejsou
známy žádné staré ekologické zátěže a nenachází se zde ani žádná skládka
odpadů.
 Vývoj fauny a flory v bezprostředním okolí zájmového území byl již v minulosti
zásadním způsobem ovlivněn výstavbou přilehlé průmyslové zóny a aktivitami
uvnitř areálu ČOV. Jedná se dlouhodobě o plně antropogenizovaný prostor.
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 V zájmovém území zcela zde dominují antropogenní struktury - přírodnímu stavu
blízké biotopy se zde prakticky nenacházejí. Jedná se o okraj průmyslové zóny,
která zde začala být budována na konci 19. století a k tomu účelu je intenzivně
využívána až do současné doby. Je pochopitelné, že objekty v průmyslové zóně
lze z krajinářského hlediska považovat za zátěž. V pohledovém kontaktu se
zájmovým územím se zde nenacházejí žádné kladné krajinné dominanty, se
kterými by se záměr mohl dostat do střetu.
 V území se nenachází žádný cizí hmotný majetek či kulturní památky. Učinění
archeologického nálezu je vzhledem k situování na navážky uvnitř areálu ČOV
nepravděpodobné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č. 4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku zásadnějších připomínek s tím,
že odpovídající podmínky z hlediska identifikovaných vlivů jsou zapracovány do
podmínek v návrhu závazného stanoviska.
Ve vztahu k uvedenému konstatování lze upozornit, že nejbližší obytná zástavba ve
vztahu k uvažovanému záměru se nachází na ulici V Ústraní (č.p. 132 a č.p.144) a
na ulici Veslařská (č.p.: 148, 149, 106, 123, 122, 147, a 169).
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.
Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a
významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i
dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na veřejné zdraví
Ze studie vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že stěžejním aspektem záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou limitní hodnoty dekontaminovaných
vody vypouštěných z technologie na ČOV a jejich kontrola. Tyto limity a rozsah
analýz jsou navrženy v souladu s BAT pro zpracování kapalných odpadů vstupujících
v platnost od r. 2022. Další látky budou monitorovány dle požadavků provozovatele
ČOV. Limity jsou stanoveny tak, aby provozovatel s velkou rezervou dodržel vlastní
limity kvality vody na výtoku z ČOV do recipientu, dané integrovaným povolením.
Vlivem posuzovaného záměru tedy podle zpracované dokumentace nedojde k
ovlivnění funkce ČOV ani k nárůstu množství nebo znečištění odpadních vod
vypouštěných do Labe a kvalita vody v Labi nebude vlivem záměru nijak ovlivněna.
Stávající hlukové pozadí zájmového území je podle dokumentace záměru v
rozhodující míře tvořeno provozem ČOV a související nákladní automobilovou
dopravou, přičemž se nejedná o významné zdroje hluku, které by představovaly zdroj
rušení v okolních chráněných objektech. Nákladní doprava související s
posuzovaným záměrem bude z hlediska hluku zanedbatelná.
Jedinými stacionárními zdroji hluku vně technologické haly budou výduchy odsávání
jímek, výduchy ze vzduchotechniky na střeše haly a čerpadla na poklopech jímek
kapalných odpadů. Tyto zdroje budou cloněny protihlukovým krytem a za hranicemi
areálu ČOV nebudou podle zpracovatele dokumentace slyšitelné. Všechny ostatní
stacionární zdroje hluku budou situovány uvnitř haly, přičemž vně haly budou tyto
zdroje neslyšitelné. Zařízení bude v jednosměnném provozu v pracovních dnech.
Hlukem z provozu záměru a související dopravy se proto dokumentace dále
nezabývá.
Posuzovaný záměr nepředstavuje podle zpracované dokumentace svojí podstatou i
lokalizací významný potenciální zdroj environmentálních rizik, resp. havarijních či
jinak nestandardních stavů. Riziko tak představuje pouze případná mimořádná
událost v důsledku technické závady nebo selhání lidského faktoru. Jedná se o požár
a havarijní únik látek škodlivých vodám, kterým je třeba aktivně předcházet,
především vypracováním, proškolením a následnou kontrolou dodržování provozních
směrnic, bezpečnostních a protipožárních řádů.
Z hlediska rizika přímých nepříznivých zdravotních účinků nebo obtěžujících vlivů pro
obyvatele v okolí přichází teoreticky do úvahy vzhledem k zanedbatelné úrovni hluku
ze stacionárních zdrojů zařízení i související dopravy pouze vliv na kvalitu ovzduší.
Tímto vlivem záměru se zabývá rozptylová studie, která z hlediska možného
pachového ovlivnění ovzduší hodnotí imisní příspěvek provozu ZZKO pro těkavé
organické látky (VOC), amoniak a sirovodík. V rámci hodnocení vlivů na veřejné
zdraví bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik imisí těchto látek se závěrem, že
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jejich předpokládaný imisní příspěvek z provozu ZZKO je z hlediska zdravotního
rizika pro obyvatele zcela bezvýznamný.
Narušení faktorů pohody
Vzhledem k situování záměru mimo kontakt s obytnou zástavbou nelze očekávat
narušení faktorů pohody vlivem výstavby. Také nárůst dopravy po dobu výstavby
nebude významný a území je navíc dopravně bezkonfliktně napojeno na okolní uliční
síť.
Z výše uvedených důvodů také nehrozí narušení faktorů pohody během provozu.
Záměr nebude zdrojem nepříjemných pachů, které by mohly obtěžovat v obytné
zástavbě a nebudou zde instalovány žádné významné zdroje hluku. Součástí záměru
není příjem resp. nakládání s odpadními vodami či kaly s vysokým obsahem
organického uhlíku, kde nejvíce hrozí emise pachově obtěžujících látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vlivů na veřejné ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších
připomínek. Hodnocení zdravotních rizik bylo vypracováno autorizovanou osobou pro
hodnocení zdravotních rizik MUDr. B. Havlem a orgán ochrany veřejného zdraví
k tomuto hodnocení nevznesl připomínky.
Některé aspekty týkající se vlivů na ovzduší a vlivů hluku jsou komentovány v dalších
kapitolách předkládaného posudku.
Vzhledem ke skutečnosti, že předložené hodnocení z hlediska velikosti a významnosti
vlivů vychází z navrhované kapacity, s ní související dopravní zátěží a navrhovanou
provozní dobou zařízení, považuje zpracovatel posudku za vhodné do návrhu
stanoviska formulovat následující podmínku:
 ZZKO Neštěmice bude provozováno v následujících parametrech:




20.000 t kapalných odpadů / rok
provozování pouze v pracovní dny v době 8.00 až 16.00 hod.
maximální počet pohybů TNA: 20 za pracovní den

Z hlediska celkové koncepce navrhovaného řešení zpracovatel posudku konstatuje,
že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů vychází z navrženého řešení záměru; je
proto nezbytné, dle názoru zpracovatele posudku, pro další přípravu záměru
formulovat do návrhu závazného stanoviska v souladu s dokumentací následující
doporučení:


v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž MŽP doloženo plnění podmínek tohoto
závazného stanoviska

Tato podmínka zabezpečuje realizaci záměru v podobě předložené do procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší - etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že realizace stavby bude doprovázena zvýšenou prašností
vlivem stavebních a zemních prací a vlivem pohybu stavebních mechanismů a
nákladních automobilů. Spalováním nafty v těchto zařízeních budou vznikat emise
výfukových plynů.
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Vlivy na ovzduší - etapa provozu
Dokumentace uvádí, že kromě zásobníků bude celá technologie situována uvnitř
haly, která zde bude pro tento účel vybudována. Součástí záměru nebude vnesení
žádného spalovacího zdroje.
Posuzovaná technologie spadá dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší v platném znění pod bod 2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro
provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelné na ekvivalentní
obyvatele, v množství větším než 50 m3/den a jedná se tudíž o vyjmenovaný
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj není vyžadována rozptylová
studie, nejsou vyžadována kompenzační opatření a je vyžadován provozní řád.
Provozovatel bude plnit technické podmínky provozu, stanovené přílohou č. 8
vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění. Pro záměry, spadající do bodu 1.4.
Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících
odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50
m3/den (kód 2.6 přílohy č. 2 k zákonu).
Dokumentace uvádí, že s ohledem na povahu zdrojů a jejich faktickou emisní
vydatnost byly modelovány následující škodliviny: suma organických látek (VOC),
amoniak (NH3) a sulfan (H2S). Žádné jiné emise škodlivin ve významném množství
vznikat nebudou. Amoniak a sulfan byly zvoleny jako proxy za pachové látky, jelikož
jejich čichový práh leží nejníže.
Rozptylová studie uzavírá, že posuzovaný záměr je ve smyslu vlivů na kvalitu
ovzduší zdrojem nevýznamným.
Vlivy na klima
Ve vztahu k tomuto vlivu dokumentace uvádí, že posuzovaný záměr je bez
významných kladných či záporných vlivů na zmírňování případné změny klimatu (vliv
na mitigaci změny klimatu), jakož i na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na
změnu klimatu). Samotný záměr není zranitelný vůči dopadům případné změny
klimatu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na ovzduší - etapa výstavby
Zpracovatel posudku konstatuje, že etapa výstavby může být zdrojem emisí
ovlivňujících imisní situaci, avšak omezování emisí lze úspěšně řešit v rámci zásad
organizace výstavby z hlediska omezování sekundární prašnosti čištěním
komunikací a zařízením stavenišť, zkrápěním apod. Dokumentace EIA z hlediska
minimalizace vlivů na ovzduší v etapě výstavby navrhuje doporučení, která
zpracovatel posudku reflektuje a částečně modifikuje. Dle názoru zpracovatele
posudku lze považovat za účelné, aby investor záměru, smluvně se zhotovitelem
stavby zajistil plnění následujících doporučení, která by měla být zapracována do
smlouvy se zhotovitelem stavby a která by měla směřovat k minimalizaci vlivů na
ovzduší v etapě výstavby:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou smluvně zajištěny se zhotovitelem stavby a budou obsahovat
následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány povrchově
aktivní látky k potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi tuhých látek a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální
nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
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 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch

Dle názoru zpracovatele posudku při respektování výše uvedené podmínky
vzhledem k dočasnosti etapy výstavby by nemělo být potřebné vyhodnocovat etapu
výstavby s využitím rozptylové studie.
Vlivy na ovzduší - etapa provozu
Z rozptylové studie vyplývá, že záměr je z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší možný.
K rozptylové studii neobdržel příslušný úřad v procesu EIA žádné podstatné
připomínky.
V souladu s obdrženými vyjádřeními (ČIŽP) se zpracovatel posudku ztotožňuje
s návrhem následující podmínky do návrhu závazného stanoviska:
 v rámci dokumentace pro stavební povolení bude doloženo přehledné přesnější schéma
zobrazující provedení a uspořádání technologických odtahů a jejich osazení zařízeními
omezujícími emise jakož i podrobnější specifikaci biofiltru včetně jeho parametrů

V souladu s doporučeními dokumentace jsou v návrhu závazného stanoviska ve
vztahu k eliminaci prachových částic a pachových látek formulovány do návrhu
závazného stanoviska následující podmínky:
 v rámci provozu pro eliminaci tuhých znečišťujících a pachových látek budou respektována
následující opatření:



kal na konci linky bude skladován v uzavřených kontejnerech
provozovatel bude provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami
provozu stanovenými výrobci zařízení a provádět pravidelnou údržbu zařízení

Vlivy na klima
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk - etapa výstavby
Z hlediska etapy výstavby dokumentace formuluje podmínky pro eliminaci hluku ze
stavební činnosti. V kapitole D. IV dokumentace jsou potom uvedeny dvě podmínky,
týkající se minimalizace vlivů hlukové zátěže v etapě výstavby.
Hluk - etapa provozu
Dokumentace uvádí, že jedinými zdroji hluku vně haly budou ve výšce cca 2 m tři
výduchy z odsávání jímek (3 x 35 dB) a dva výduchy ze vzduchotechniky (2 x 55 dB)
na střeše haly. Za hranicemi areálu ČOV nebudou tyto zdroje slyšitelné. Všechny
ostatní stacionární zdroje hluku budou situovány uvnitř haly, přičemž vně haly budou
tyto zdroje neslyšitelné.
Vibrace
Vibrace produkované v průběhu výstavby i provozu lze dle dokumentace
charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne
hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel
nejbližších obytných objektů či pracovníků okolních průmyslových areálů.
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Výstavbu ani provoz záměru
elektromagnetické záření.

nebude

provázet

žádné

radioaktivní

ani

Stanovisko zpracovatele posudku:
Etapa výstavby – hluk

Vzhledem k charakteru a umístění záměru nelze předpokládat, že by etapa výstavby
mohla mít významný vliv na nejbližší obytnou zástavbu. Pro etapu výstavby budou
zpracovány zásady organizace výstavby z hlediska eliminace vlivů na hlukovou
zátěž.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí
další projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou seriózně zabývat
až po vypracování zásad organizace výstavby (ZOV). V souladu s dokumentací EIA
je formulována následující podmínka do návrhu závazného stanoviska:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době 06.00 – 22.00 hod.
 automobilovou dopravu během výstavby organizovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému běhu
motorů na prázdno

Etapa provozu – hluk

Jak již je patrné z předcházející části posudku, z dokumentace není zcela zřejmý
charakter akustických parametrů předpokládaných zdrojů hluku z provozu nové linky
na příjem, zpracování a odstraňování tekutých odpadů.
Dokumentace v kapitole C.III. uvádí, že v okruhu potenciálních vlivů záměru se nikde
nenacházejí žádné chráněné venkovní prostory resp. chráněné venkovní prostory
staveb. Zájmové území nelze ve smyslu akustického ovlivnění považovat za zatížené
a záměr tento stav nijak nezmění.
Ve vztahu k uvedenému konstatování lze upozornit, že nejbližší obytná zástavba ve
vztahu k uvažovanému záměru se nachází na ulici V Ústraní (č.p. 132 a č.p.144) a
na ulici Veslařská (č.p.: 148, 149, 106, 123, 122, 147, a 169).
Proto v souladu s požadavkem orgánu ochrany veřejného zdraví je v návrhu
stanoviska formulována následující podmínka:


v rámci zkušebního provozu záměru „ZZKO Neštěmice“ bude předložen průkaz o dodržení
hygienických limitů pro hluk z provozu nové linky na příjem, zpracování a odstraňování
tekutých odpadů; výběr dotčených objektů pro tento průkaz bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví

Ve vztahu k dalším fyzikálním a biologickým charakteristikám ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dokumentace v této kapitole uvádí následující skutečnosti:
Etapa výstavby
Etapa může znamenat potenciální riziko ovlivnění jakosti vod. Při respektování zásad
organizace výstavby lze toto riziko výrazně minimalizovat.
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Etapa provozu
Vlivy na podzemní vody

Místo realizace záměru se nachází na břehu Labe a podzemní voda je zde tudíž
zaklesnutá mělce pod terénem. Při výkopových pracích, souvisejících s umístěním
zásobních nádrží, dojde tudíž pravděpodobně k zastižení hladiny této podzemní
vody. S touto skutečností je třeba počítat při zabezpečení stavební jámy proti
průsakům. Zásobní jímky budou provedeny z nepropustného železobetonu; bude
zde instalován systém kontroly netěsnosti. Jedná se o standardní způsob
zabezpečení proti únikům mimo nádrže. Jejich situování pod zem navíc eliminuje
nebezpečí proražení obalu lidskou chybou.
Stáčecí místo bude zabezpečeno proti úniku škodlivých látek a bude vyspádováno
do havarijní jímky.
Dokumentace dále konstatuje, že vzhledem ke způsobu zabezpečení technologie
proti únikům do podzemí a dodržení emisních parametrů na výtoku na ČOV (BATové
limity a limity dané provozovatelem ČOV) lze konstatovat, že vlivem realizace
záměru nehrozí jakékoliv negativní ovlivnění dotčeného útvaru podzemních vod.
Vlivy na povrchové vody

Dokumentace uvádí, že horní hrana podzemních zásobních nádrží (jakož i celý
areál) bude nad úrovní záplavy (Q5, Q20, Q100).
Dle dokumentace vlivy záměru na jakost vody v Labi lze považovat za nevýznamné.
Kvalita vody v této řece nebude nijak ovlivněna. Vzhledem k zanedbatelnému podílu
vod z technologie vůči ostatnímu nátoku je resp. bude kvalita vody vytékající z ČOV
do recipientu dána zcela jinými faktory, než vlivy posuzované technologie.
Potenciální ovlivnění útvaru povrchových vod: Záměr se nachází ve vodním útvaru
povrchových vod „OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok“, jehož chemický
stav je hodnocen jako „nedosažení dobrého stavu“ a ekologický stav jako
„poškozený stav“. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nehrozí negativní
ovlivnění výše uvedeného útvaru povrchových vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V etapě výstavby nelze vyloučit riziko kontaminace vod. Proto v souladu s návrhem
dokumentace EIA je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby budou obsahovat následující
požadavky:




bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám
dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování látek závadných vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby včetně jejich zabezpečení
všechny stavební mechanismy budou zajištěny proti úniku ropných látek do podloží; stavební
stroje nebudou v prostoru staveniště servisovány, ani zde nebudou doplňovány provozní náplně

Dle názoru zpracovatele posudku lze vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní
vody chápat jako akceptovatelné.
V kapitole D.IV. dokumentace je
k minimalizaci vlivů na vody a půdy.

formulována

řada

podmínek

ve

vztahu

Zpracovatel dokumentace konstatuje, že v souladu s Metodickým sdělením
Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
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integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, č.j.:
18130/ENV/15), jsou v kapitole B.I.6 uvedena pouze ta opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví, která implicitně nevyplývají z legislativy.
Zpracovatel posudku si je vědom, že řada z doporučení uvedených v kapitole B.I.6
musí (zejména z hlediska provozního řádu) být realizovaná bez ohledu na proces
EIA, avšak ve vztahu ke specifickému charakteru záměru a vzhledem k požadavkům
z obdržených vyjádření, požadujících uplatnit podmínky do návrhu závazného
stanoviska, jsou dokumentací uvedená doporučení konkretizována do následujících
podmínek návrhu závazného stanoviska:
 dokumentace pro územní řízení bude respektovat následující požadavky technického řešení
záměru:
provozní hala bude vybavena vodohospodářsky zabezpečenou podlahou
stáčecí místo pro příjem odpadů bude zabezpečeno proti úniku závadných látek a bude
vyspádováno do havarijní jímky; v rámci další projektové přípravy bude upřesněn objem havarijní
jímky
v místech, kde je riziko možného úniku kapalných odpadů budou pod technologií situovány
bezpečnostní záchytné vany, schopné zachytit celý provozní obsah dané části technologie
alkalické, kyselé a zaolejované kapalné odpady budou uskladněny v podzemních
železobetonových nádržích; k těmto nádržím bude doložen atest jejich nepropustnosti, případně
způsob indikace porušení jejich nepropustnosti






 provozní řád bude kromě jiného z hlediska minimalizace vlivů na vody a půdy respektovat
následující požadavky:


jednoznačně specifikovat rozsah a frekvence monitoringu vyčištěných vod vypouštěných na
ČOV, a to v souladu s požadavky „Prováděcího 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 (BAT 7)“; monitoring bude
realizován akreditovanou laboratoří



bude zpracován podrobný postup kontroly kapalných odpadů při jejich přebírání do
zařízení včetně:







 kvalitativních parametrů kapalných odpadů přijímaných do zařízení – požadavky na
podrobnější analytický rozbor a další potřebné informace o kapalném odpadu (včetně jejich
rozsahu), na základě kterých bude rozhodováno o přijetí do zařízení, kdy budou jednoznačně
plněny kvalitativní charakteristiky odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení, které jsou
uvedeny v technologickém řešení záměru
 konkrétních technologických postupů včetně výsledků testů ověřovaných při laboratorním
zpracování vzorků kapalných odpadů
 kvalitativních podmínek pro přijetí nestandardních kapalných odpadů, resp. kapalných
odpadů, které lze v zařízení zpracovat, včetně přesného postupu, na základě kterého bude
zodpovědný pracovník rozhodovat o jejich převzetí a zpracování
budou specifikovány prostory pro shromažďování všech látek potenciálně závadných vodám;
tyto prostory budou následně jasně vyznačeny a bude zaveden mechanismus dodržování tohoto
opatření obsluhou
chemické přísady do technologie budou skladovány v hale pouze v provozních množstvích; tato
množství budou přesně specifikována provozním řádem
bude jednoznačně uvedeno, že veškeré nakládání s provozními chemikáliemi bude prováděno
pouze na vodohospodářsky zabezpečené podlaze uvnitř haly
budou specifikovány prostředky pro likvidaci případných úniků a úkapů závadných látek a místo
jejich uskladnění a dále zde bude specifikován mechanismus zajišťující jejich neustálou
dostupnost
součástí provozního řádu bude plán eliminace havarijního úniku látek závadných vodám

 v rámci provozu budou kyselina sírová, Prefloc a NaOH do reaktorů dávkovány přímo
z přepravních kontejnerů; ostatní chemikálie budou ředěny v nádržích umístěných přímo
vedle reaktorů
 v průběhu zkušebního provozu bude prioritně ověřen předpoklad, že mikroorganismy
aktivního kalu v ČOV jsou schopny odolat odpadní vodě z řešeného záměru; pokud by byl
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zjištěn negativní vliv odpadní vody z posuzovaného záměru na ČOV, přijmout odpovídající
organizační a technologická opatření

D.I.5 Vlivy na půdu
Dokumentace uvádí, že realizací záměru nedojde k žádnému záboru ZPF nebo
PUPFL. Vliv tedy nenastává.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace konstatuje, že vlivy na přírodní zdroje nenastávají.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost
Vlivy na faunu
Dokumentace uvádí, že záměr má být situován výlučně uvnitř areálu ČOV. Žádné
populace vyšších organismů se zde trvaleji nezdržují. Záměr nebude zdrojem
žádných vlivů vně haly, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit populaci
některého živočišného druhu či jeho potravní nebo reprodukční zdroje, případně jeho
migrační trasy.
Vlivy na floru
Dokumentace uvádí, že záměr nemá žádný vliv chráněné druhy rostlin.
Vlivy na VKP
Z dokumentace vyplývá, že záměr nemá žádný vliv na VKP.
Vlivy na ekosystémy, migraci živočichů a ÚSES
Z dokumentace vyplývá, že záměr nemá žádný vliv na ekosystémy, migraci živočichů
a ÚSES
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Dokumentace konstatuje, že ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit
jakékoliv negativní vlivy na krajinný ráz. V duchu kritérií, daných § 12 zákona č.
114/1992 Sb. je možno konstatovat, že záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na
rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky, na
VKP, na ZCHÚ, na kulturní dominanty, na estetické hodnoty a na harmonické
měřítko a vztahy v krajině.
Záměr nemá vliv na ÚSES, VKP ani zvláštně chráněná území nebo NATURA 2000.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Dle dokumentace tento vliv nenastává.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Ve vztahu k předloženému záměru
z hlediska archeologie lze dle zpracovatele posudku konstatovat, že v rámci
předkládaného záměru musí být postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o
státní památkové péči v platném znění, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů
na životní prostředí.
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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
Dokumentace v této kapitole sumarizuje velikost a významnost vlivů hodnoceného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v následujících tabulkách:



Identifikace vlivů z hlediska jednotlivých etap realizace, při zohlednění
kompenzačních a eliminačních opatření
Vyhodnocení významnosti nejdůležitějších uvažovaných vlivů záměru na životní
prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. Lze pouze
upozornit, že v této kapitole dokumentace uvádí, že pro účely vymezení
posuzovaného záměru vůči požadavkům zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií byl zpracován protokol o nezařazení do skupiny A resp. B.
Výsledkem je konstatování, že množství nebezpečných látek plánovaných ke
skladování v zařízení bude dosahovat limitních hodnot dle tabulky I č. 1 zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, záměr tudíž bude zařazen do skupiny A.
Dle názoru zpracovatele posudku bude vhodné ověřit, zda-li skutečně skladované
množství mohlo vést k zařazení objektu do skupiny A. Tato problematika se však
dotýká zákona o prevenci závažných havárií a proto není dále z hlediska posudku
komentována.

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Podrobný popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D. I. dokumentace. Rozsah vlivů navrhovaného záměru vzhledem
k zasaženému území a populaci je v dokumentaci zpracován v tabulkách kapitoly D.
II. hodnocené dokumentace.
Dle dokumentace rozsah záměru, jeho charakter a umístění stavby prakticky vylučuje
jakékoli vlivy přesahující hranice ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku lze konstatovat, že v dokumentaci byly všechny
rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí posouzeny.
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné do návrhu závazného stanoviska uplatnit
věcnou podstatu většiny doporučení autorů dokumentace s tím, že bylo potřebné je
částečně doplnit na základě relevantních připomínek obdržených v rámci procesu
EIA.
Celkově se tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví v návrhu závazného stanoviska
příslušnému úřadu objevují podmínky, které by měly v rámci další projektové přípravy
upřesnit a doplnit některé zásadní informace o předpokládaných vlivech záměru na
tyto složky životního prostředí.
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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
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví navrhovaná v dokumentaci jsou uvedena v kapitole
D. IV. dokumentace.
Z dokumentace vyplývají následující doporučení:
 V provozním řádu bude zpracován podrobný postup kontroly odpadů při jejich přebírání
do zařízení včetně: (1) kvalitativních parametrů odpadů přijímaných do zařízení –
požadavky na podrobnější analytický rozbor a další potřebné informace o odpadu
(včetně jejich rozsahu), na základě kterých bude rozhodováno o přijetí odpadu do
zařízení, (2) konkrétních technologických postupů včetně výsledků testů ověřovaných při
laboratorním zpracování vzorků odpadů, (3) kvalitativních podmínek pro přijetí
nestandardních odpadů, resp. odpadních vod, které lze v zařízení zpracovat, včetně
přesného postupu, na základě kterého bude zodpovědný pracovník rozhodovat o jejich
převzetí a zpracování.

 V provozním řádu bude zpracován podrobný postup monitoringu těsnosti podzemních
zásobních nádrží.

 V provozním řádu bude zpracován podrobný postup monitoringu podzemních vod kolem
podzemních zásobních nádrží.

 V provozním řádu bude jednoznačně uvedeno, že veškeré nakládání s provozními
chemikáliemi bude prováděno pouze na vodohospodářsky zabezpečené podlaze uvnitř
haly.

 V provozním řádu jednoznačně specifikovat rozsah a frekvenci monitoringu vyčištěných
vod vypouštěných na ČOV, a to v souladu s požadavky „Prováděcího 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 (BAT 7)“. Monitoring bude realizován akreditovanou
laboratoří.

 Součástí provozního řádu bude plán eliminace havarijního úniku látek škodlivých vodám.
 V provozním řádu budou specifikovány prostory pro shromažďování všech látek
potenciálně škodlivých vodám. Tyto prostory budou následně jasně vyznačeny a bude
zaveden mechanismus dodržování tohoto opatření obsluhou.

 Chemické přísady do technologie budou skladovány v hale pouze v provozních
množstvích. Tato množství budou přesně specifikována provozním řádem.

 V provozním řádu budou specifikovány prostředky pro likvidaci případných úniků a
úkapů závadných látek a místo jejich uskladnění a dále zde bude specifikován
mechanismus zajišťující jejich neustálou dostupnost.

 Pro fázi výstavby vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám a zajistit proškolení všech adekvátních pracovníků stavby.

 Stavební jámu pro zásobní nádrže zajistit proti možnému znečištění podzemní vody,
která je zde mělce pod terénem a výkopovými pracemi bude zastižena.

 Provádět zemní práce v rozsahu nezbytně nutném. Dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště,
mezideponie zemin a stavebních komunikací. Zemní práce budou prováděny pouze
v denní době.
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 Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování látek závadných vodám
ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby a tyto ukládat pouze ve vybraných a
označených prostorách.

 Omezit parkování stavebních mechanismů v prostoru ČOV na minimum a bude-li to
nezbytné, zajistit tyto mechanismy proti případným únikům ropných látek do podloží.

 Samozřejmostí je, že v areálu ČOV a jeho blízkosti nebudou stavební stroje servisovány
a nebudou doplňovány provozní náplně.

 Automobilovou dopravu během výstavby organizovat tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému běhu motorů na prázdno.

 Vyloučit provádění hlučných prací v noční době, v časných ranních hodinách a o
víkendech.

 Uvnitř staveniště budou vytvořeny podmínky pro shromažďování a třídění jednotlivých
druhů odpadů. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění
nebo využití bude vedena evidence.

 Seznámení obsluhy s provozním a požárním řádem a zavedení systému kontroly jejich
dodržování.

 Hala bude vybavena vodohospodářsky zabezpečenou podlahou.
 V průběhu zkušebního provozu zařízení bude prioritně ověřen předpoklad, že
mikroorganismy aktivního kalu v ČOV jsou schopny odolat odpadní vodě
z posuzovaného záměru. Pokud by byl zjištěn negativní vliv odpadní vody
z posuzovaného záměru na ČOV, budou okamžitě přijata potřebná organizační a
technologická opatření.

 Stáčecí místo pro příjem odpadů bude zabezpečeno proti úniku škodlivých látek a bude
vyspádováno do havarijní jímky.

 Kyselina sírová, Prefloc a NaOH budou do reaktorů dávkovány přímo z přepravních
kontejnerů. Ostatní chemikálie budou ředěny v nádržích umístěných přímo vedle
reaktorů.

 V místech, kde hrozí možný únik tekutin, budou pod technologií situovány bezpečnostní
záchytné vany schopné zachytit celý provozní obsah dané části technologie.

 Alkalické, kyselé a zaolejované odpadní vody budou uskladněny v podzemních
železobetonových nádržích. K těmto jímkám bude při kolaudaci doložen atest
nepropustnosti.

 Kal na konci linky bude skladován v uzavřených kontejnerech.
 Provozovatel bude provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými
podmínkami provozu stanovenými výrobci zařízení a provádět pravidelnou údržbu
zařízení a údaje o kontrolách zaznamenávat do provozního deníku.

 Jelikož je zařízení zcela samostatná jednotka, bude evidence o odpadech vedena
samostatně a nezávisle na provozu čistírny odpadních vod.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru byla zpracována dokumentace v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D. IV návrh opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru.
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Zpracovatel posudku si je vědom, že některá doporučení dokumentace částečně
vyplývají ze stávající platné legislativy nebo budou oznamovatelem respektována,
avšak z řady obdržených vyjádření vyplynul jasný požadavek uvedené podmínky
zapracovat do závazného stanoviska. Proto je většina doporučení v modifikované
podobě zapracována do návrhu závazného stanoviska.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že při zpracování dokumentace byly použity:











získání základních informací o investičním záměru
orientační návštěvy lokality
sběr existujících údajů o lokalitě
porovnání investičního záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry
identifikace chybějících znalostí a následné doplnění
konzultace se specialisty
detailní terénní průzkum
kompletace údajů o investičním záměru (ve spolupráci s investorem)
kompletace údajů o lokalitě
analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou)

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí“ je zpracována v rozsahu odpovídajícím požadavkům přílohy č. 4 k zákonu
EIA a dostačujícím k posouzení vlivů záměru na životní prostředí se zohledněním
vyžádaných doplňujících podkladů.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
a hlavních nejistot z nich plynoucích
Dokumentace v podstatě uvádí, že v průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly
takové obtíže (technické nedostatky, nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti),
které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci předpokládaných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola D.VI. „Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z
nich plynoucích“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek.

E. Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace konstatuje, že s ohledem na prostorové a technologické možnosti
investora se jako reálná v současné době jeví pouze jediná aktivní varianta situování
a prostorových dimenzí záměru. Tato varianta je výsledkem předchozího hledání a
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hodnocení různých lokalit a technologických řešení. Snaha o hledání a následné
srovnávání s dalšími variantami by byla nyní pouze formální.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.

F. Závěr
Dokumentace uvádí, že na základě provedeného hodnocení vlivů záměru „ZZKO
Neštěmice“ na životní prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky
ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním
využitím území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z dokumentace vyplývá, že nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně
vylučující realizaci záměru ve vybrané lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy
nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez, tzn., že nedojde k překročení
zákonných limitů. Část F „Závěr“ je zpracována akceptovatelně k posouzení vlivů
záměru na životní prostředí. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem
posuzované dokumentace EIA a doporučuje záměr k realizaci za předpokladu
respektování podmínek, které vzešly z návrhu zpracovatele posudku a procesu
posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak jsou formulována v návrhu závazného
stanoviska.

G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola shrnuje požadovaným způsobem obsah Dokumentace EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je
zpracována v akceptovatelném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

H. Přílohy
Příloha č.4 zákona EIA požaduje jako povinné přílohy dokumentace:
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
 Referenční seznam použitých zdrojů
 Datum zpracování dokumentace
 Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace
 Podpis zpracovatele dokumentace
Posuzovaná Dokumentace EIA uvedené přílohy obsahuje. Další přílohy jsou
nepovinné a jejich výčet je uveden v části posudku II. 1 Úplnost dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „H – Přílohy splňuje požadavky na dokumentaci EIA stanovené přílohou č.4
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl do procesu EIA předložen v jedné aktivní variantě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Dle dokumentace záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, a to ani
při nestandardních stavech a haváriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které
odpovídají podkladům před vypracováním finální verze dokumentace pro územní
řízení.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění stavby lze
technické řešení záměru považovat za možné.
Nezbytným požadavkem však zůstává zahrnutí opatření sloužících k ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví do projektu stavby.
Veškerá navržená opatření tak musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku
a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v
průběhu přípravy území k realizaci záměru.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH
MONITOROVÁNÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D. IV ucelený návrh opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru s tím, že většina prezentovaných opatření
směřuje do fáze přípravy záměru s důrazem na požadavky, které je možno
konkretizovat (rozpracovat) až v navazujících fázích projektové přípravy.
Dále jsou zpracovatelem posudku sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci
 byly požadovány v rámci vyjádření
zpracovatelem posudku
 byly navrženy zpracovatelem posudku

k dokumentaci

a

byly

akceptovány

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření (jako podmínky do návrhu
závazného stanoviska):
I. Podmínky pro fázi přípravy
 ZZKO Neštěmice bude provozováno v následujících parametrech:




20.000 t kapalných odpadů / rok
provozování pouze v pracovní dny v době 8.00 až 16.00 hod.
maximální počet pohybů TNA: 20 za pracovní den

 dokumentace pro územní řízení bude respektovat následující požadavky technického řešení
záměru:


provozní hala bude vybavena vodohospodářsky zabezpečenou podlahou
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stáčecí místo pro příjem odpadů bude zabezpečeno proti úniku závadných látek a bude
vyspádováno do havarijní jímky; v rámci další projektové přípravy bude upřesněn objem havarijní
jímky
v místech, kde je riziko možného úniku kapalných odpadů budou pod technologií situovány
bezpečnostní záchytné vany, schopné zachytit celý provozní obsah dané části technologie
alkalické, kyselé a zaolejované kapalné odpady budou uskladněny v podzemních
železobetonových nádržích; k těmto nádržím bude doložen atest jejich nepropustnosti, případně
způsob indikace porušení jejich nepropustnosti





 v rámci dokumentace pro stavební povolení bude doloženo přehledné přesnější schéma
zobrazující provedení a uspořádání technologických odtahů a jejich osazení zařízeními
omezujícími emise jakož i podrobnější specifikaci biofiltru včetně jeho parametrů
 v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž MŽP doloženo plnění podmínek tohoto
závazného stanoviska

II. Podmínky pro fázi výstavby


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou smluvně zajištěny se zhotovitelem stavby a budou obsahovat
následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány povrchově
aktivní látky k potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi tuhých látek a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální
nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch



pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době 06.00 – 22.00 hod.
 automobilovou dopravu během výstavby organizovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému běhu
motorů na prázdno



pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby budou obsahovat následující
požadavky:
 bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám
 dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování látek závadných vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby včetně jejich zabezpečení
 všechny stavební mechanismy budou zajištěny proti úniku ropných látek do podloží; stavební
stroje nebudou v prostoru staveniště servisovány, ani zde nebudou doplňovány provozní náplně

III. Podmínky pro fázi provozu


v rámci zkušebního provozu záměru „ZZKO Neštěmice“ bude předložen průkaz o dodržení
hygienických limitů pro hluk z provozu nové linky na příjem, zpracování a odstraňování
tekutých odpadů; výběr dotčených objektů pro tento průkaz bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví



v průběhu zkušebního provozu bude prioritně ověřen předpoklad, že mikroorganismy
aktivního kalu v ČOV jsou schopny odolat odpadní vodě z řešeného záměru; pokud by byl
zjištěn negativní vliv odpadní vody z posuzovaného záměru na ČOV, přijmout odpovídající
organizační a technologická opatření



v rámci provozu pro eliminaci tuhých znečišťujících
respektována následující opatření:


kal na konci linky bude skladován v uzavřených kontejnerech
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provozovatel bude provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami
provozu stanovenými výrobci zařízení a provádět pravidelnou údržbu zařízení



v rámci provozu budou kyselina sírová, Prefloc a NaOH do reaktorů dávkovány přímo
z přepravních kontejnerů; ostatní chemikálie budou ředěny v nádržích umístěných přímo
vedle reaktorů



provozní řád bude kromě jiného z hlediska minimalizace vlivů na vody a půdy respektovat
následující požadavky:


jednoznačně specifikovat rozsah a frekvence monitoringu vyčištěných vod vypouštěných na
ČOV, a to v souladu s požadavky „Prováděcího 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 (BAT 7)“; monitoring bude
realizován akreditovanou laboratoří



bude zpracován podrobný postup kontroly kapalných odpadů při jejich přebírání do
zařízení včetně:







 kvalitativních parametrů kapalných odpadů přijímaných do zařízení – požadavky na
podrobnější analytický rozbor a další potřebné informace o kapalném odpadu (včetně jejich
rozsahu), na základě kterých bude rozhodováno o přijetí do zařízení, kdy budou jednoznačně
plněny kvalitativní charakteristiky odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení, které jsou
uvedeny v technologickém řešení záměru
 konkrétních technologických postupů včetně výsledků testů ověřovaných při laboratorním
zpracování vzorků kapalných odpadů
 kvalitativních podmínek pro přijetí nestandardních kapalných odpadů, resp. kapalných
odpadů, které lze v zařízení zpracovat, včetně přesného postupu, na základě kterého bude
zodpovědný pracovník rozhodovat o jejich převzetí a zpracování
budou specifikovány prostory pro shromažďování všech látek potenciálně závadných vodám;
tyto prostory budou následně jasně vyznačeny a bude zaveden mechanismus dodržování tohoto
opatření obsluhou
chemické přísady do technologie budou skladovány v hale pouze v provozních množstvích; tato
množství budou přesně specifikována provozním řádem
bude jednoznačně uvedeno, že veškeré nakládání s provozními chemikáliemi bude prováděno
pouze na vodohospodářsky zabezpečené podlaze uvnitř haly
budou specifikovány prostředky pro likvidaci případných úniků a úkapů závadných látek a místo
jejich uskladnění a dále zde bude specifikován mechanismus zajišťující jejich neustálou
dostupnost
součástí provozního řádu bude plán eliminace havarijního úniku látek závadných vodám

IV. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
 v rámci dokumentace pro stavební povolení bude ve vztahu k ochraně vod zpracován
podrobný popis monitoringu:



účinnosti vlastního čištění v reaktorech a kvality předčištěné vody
monitoring kvality vody vytékající z technologie na ČOV

45

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ZZKO Neštěmice

V.
VYPOŘÁDÁNÍ
DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – MŽP – k předložené
dokumentaci následující vyjádření dotčených územních samosprávných celků a
správních úřadů:
1) Ústecký kraj
vyjádření prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje ze dne 24.3.2021
KUUK/041771/2021 a ze dne 7.4. 2021 č.j.: KUUK/046623/2021:
Výpis z usnesení z 11. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne 4.3.2021

č.j.:

Podstata vyjádření:
Výpis z usnesení z 11. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 2024, konané dne 24.03.2021 od 10:25 hodin do 12:25 hodin, v sídle Krajského
úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 031/11R/2021
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru ZZKO
Neštěmice oznamovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Rada Ústeckého kraje se vyjadřuje dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k dokumentaci
záměru „ZZKO Neštěmice“ oznamovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
takto:
Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v dalším
následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob plnění všech
vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní
prostředí a veřejné zdraví. Dále pak musí být navržena jen taková varianta, která
bude kontrolovatelná a pro místní obvod Neštěmice a Statutární město Ústí nad
Labem přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení snížení a
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Veškeré relevantní podmínky pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví jsou zapracovány v závazném stanovisku příslušného úřadu.
2) Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
vyjádření ze dne 18.3. 2021 č.j.: 3264/ON/OSÚOM/1409/2021/PaČM
Podstata vyjádření:
Záměr „ZZKO Neštěmice" byl projednán dne 17. 3. 2021 v Radě městského obvodu
Ústí nad Labem - Neštěmice.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice souhlasila se záměrem „ZZKO
Neštěmice“ usnesením č. 773/48R/21:
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí „ZZKO Neštěmice“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice po projednání:
46

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ZZKO Neštěmice

a)bere na vědomí
1) záměr „ZZKO Neštěmice“
b)souhlasí
1) se záměrem a realizací „ZZKO Neštěmice“
c) u k l á d á
1) Bc. Michalu Vrbičkoví, vedoucímu OSÚOM
a) informovat Ministerstvo životního prostředí dle bodu B)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
3) Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 26.3. 2021 č.j.: KUUK/028616/2021
Podstata vyjádření:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se dle § 8
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, vyjadřuje k dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru ZZKO
Neštěmice, zařazeného dle přílohy č. 1 do bodu 53 kategorie I. zákona,
oznamovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice takto:
Záměrem oznamovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., je vybudování
technologické linky k odstraňování nebezpečných kapalných odpadů charakteru
průmyslových odpadních vod zneškodňovaných mimo místo vzniku. Zařízení je
popsáno předprojektovou dokumentací „ZZKO Neštěmice", zpracovanou spol. VWS
MEMSEP s.r.o. v r. 2020. Do zařízení budou přijímány vodné roztoky obsahující
nebezpečné látky (ropné uhlovodíky do 10%, organická rozpouštědla, těžké kovy a
další), kyselé a alkalické odpadní vody. Zařízení převezme nebezpečné odpady
odstraňované v současné době v souladu s IP na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice,
v jejímž areálu bude umístěno. Kapacita zařízení je 20 kt/rok odstraněných
kapalných odpadů (80 t/směnu), 200 t okamžitá skladovací kapacita. Produkce kalů 1
120 t/rok. Technologie bude umístěna v montované hale 26,3x12,8x6,5 m.
Používány budou techniky deemulgace, srážení kovů, sedimentace, neutralizace
kyselin a zásad, gravitační oddělení ropné fáze, koagulace, flokulace, čiření a sorpce
na aktivním uhlí. Nežádoucí složky budou oddělovány do kalu odvodňovaného na
kalolisu. 4 samostatné reaktory po 10 m3. Po provedených reakcích bude oddělený
kal upraven v jednom z reaktorů a odvodněn na kalolisu; filtrát bude čištěn na čiřiči
Actiflo™, kal bude shromažďován v jímce 10 m3 a následně opět zpracován v
reaktoru, vyčeřená voda bude shromažďována v jímce 100 m3 a dočištěna na
tlakových filtrech s aktivním uhlím. Vedle haly bude umístěna sestava 4 podzemních
skladovacích nádrží po 52,5 m3 s detekcí úniků a měřením hladiny, akumulační jímka
předčištěné vody 100 m3, stáčecí místo a sklad IBC kontejnerů. Vyčištěná voda bude
po kontrolních zkouškách vpouštěna do nátoku ČOV nebo do vyhnívacích nádrží
ČOV (předpoklad až 80% předčištěných vod). Přesný technologický postup bude
vypracován technologem individuálně na podkladě testů přijímaných odpadů. Proběh
čistícího procesu bude monitorován a řízen automaticky pod trvalým dohledem
dispečinku ČOV. Monitorovány budou podzemní vody.
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Záměr nebude vyžadovat změnu stávajících emisních limitů platných pro vypouštění
odpadních vod z ČOV Neštěmice. Procesními odpady budou pouze druhy 19 02 05
(975 t/r) a 19 02 07 (145 t/r), které budou odstraňovány v externích zařízeních.
Doprava odpadů autocisternami nebo IBC kontejnery. Zkoušky přijímaných odpadů
při každé první dodávce od konkrétního dodavatele.
Z hlediska integrované prevence
Bez připomínek. Pouze upozorňujeme, že v případě, že se v zařízení bude nakládat
s nebezpečnými látkami, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod,
musí být podle § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci součástí žádosti o vydání
integrovaného povolení základní zpráva.
Z hlediska ochrany vod
Proti záměru nemáme námitek. Podmínkou úspěšného projednání integrovaného
povolení bude mimo jiné podrobná úprava pravidel pro analytickou kontrolu
přijímaných odpadů a předčištěné odpadní vody, která musí v plném rozsahu
odpovídat rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147.
Z hlediska odpadového hospodářství
Proti záměru nemáme námitek. Navrhovaná opatření vesměs směřují k obsahu
provozního řádu a nebudou proto přebírána do výroku integrovaného povolení,
věcně k nim nemáme připomínek.
Z hlediska prevence závažných havárií
Součástí dokumentace je v příloze č. 10 uveden protokol o nezařazení, v kterém je
nesprávně uvedeno, že objekt bude zařazen do skupiny A, dle zákona o prevenci
závažných havárií. Z popisu činnosti se zdá velmi nepravděpodobné, že by v objektu
bylo uskladněno takové množství látek uvedených v příloze č. 1 zákona o prevenci
závažných havárií, aby to vedlo k zařazení objektu do skupiny A. Tento protokol bude
nutné nejpozději k žádosti o společné povolení přepracovat, to znamená uvést
seznam látek, s kterými bude nakládáno včetně jejich klasifikace uvedené v
bezpečnostních listech. V předloženém protokolu není jejich klasifikace uvedena.
Z hlediska ostatních působností zdejšího odboru nejsou k předloženému záměru a
jeho hodnocení v dokumentaci připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Podstata vyjádření směřuje k zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi, respektive k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
4) Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 25.3. 2011 č.j.: MMUL/OŽP/OOS/79839/2021/PiM
Podstata vyjádření:
Již v současné době je dle údajů v dokumentaci na ČOV zpracováváno cca 10 000 t
kapalných odpadů ročně. K dokumentaci byly předloženy dvě přílohy. Příloha číslo 1
- Rozptylová studie a Příloha č. 2 - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - zdravotní
rizika imisí.
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Z obou dokumentů vyplývá, že záměr je ve smyslu vlivů na kvalitu ovzduší a vlivů na
veřejné zdraví zcela bezvýznamný.
Požadujeme, aby byla dodržena všechna navržená opatření uvedená v dokumentaci
v tabulce „Výčet opatření“ v části B.l.6.5. Organizační a provozní opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Dále požadujeme, aby bylo do Provozního řádu zařízení důsledně a detailně
popsáno technické řešení záměru vč. systému monitorování, které budou vycházet z
části B.l.6.2. Popis technického a technologického řešení záměru, zejména s
důrazem na provádění všech činností pouze v uzavřené hale, kde bude soustředěna
celá technologická linka, s výjimkou přečerpávání odpadů z přepravních prostředků
do skladovacích jímek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky směřují do další projektové přípravy záměru. V závazném stanovisku jsou
však formulovány podmínky zajišťující následné plnění uvedených požadavků.
5) Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
vyjádření ze dne 22.3. 2021 č.j.: KHSUL 32050/2021
Podstata vyjádření:
Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice“), dne 22.2.2021 zaevidované
pod č. j. KHSUL 18014/2021 o vyjádření k oznámení záměru „ZZKO Neštěmice“
posoudila krajská hygienická stanice tuto dokumentaci. Předkladatelem
dokumentace je Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV,
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem.
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace dotýkající se zájmů chráněných
orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v § 77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, toto vyjádření:
S oznámením záměru ve zjišťovacím řízení „ZZKO Neštěmice“ je možno souhlasit.
Po realizaci záměru „ZZKO Neštěmice“ bude předložen průkaz o dodržení
hygienických limitů pro hluk dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. z provozu nové linky
na příjem, zpracování a odstraňování tekutých odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek na předložení průkazu o dodržení hygienických limitů pro hluk dle
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. z provozu nové linky na příjem, zpracování a
odstraňování tekutých odpadů je zapracován do podmínek závazného stanoviska.
6) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
vyjádření ze dne 19.3. 2021 č.j.: ČIŽP/44/2021/2222
Podstata vyjádření:
Vyjádření k dokumentaci záměru „ZZKO Neštěmice“ podle zákona ě. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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a) V dokumentaci vlivů na životní prostředí „ZZKO Neštěmice“ není vysvětlen
pojem/zkratka „ZZKO“. Bylo by vhodné tuto zkratku v dokumentaci vysvětlit.
b) Z hlediska ochrany vod: po prostudování předložené dokumentace z hlediska
ochrany vod nemá ČIŽP k dokumentaci připomínky.
c) Z hlediska odpadového hospodářství: Se záměrem v navrhované variantě nelze
spojovat žádné negativní vlivy na některou ze složek životního prostředí. Jedná
se o standardní technologii, která je v identických provozních podmínkách na
vícero místech v ČR odzkoušena a nepůsobí žádné environmentální problémy.
Nakládání s nebezpečnými tekutými odpady bude zcela pod kontrolou provozu
ČOV. Ze své podstaty je posuzovaný záměr výrazným přínosem pro regionální
systém nakládání s těmito odpady. Z hlediska nakládání s odpady nemá ČIŽP k
předloženému záměru připomínky.
d) Z hlediska ochrany ovzduší: Z hlediska ochrany ovzduší se bude jednat o
vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší podle kódu 2.6. Čistírny odpadních vod;
zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody,
nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m 3/den
přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provozovatel tak musí
plnit technické podmínky provozu, stanovené přílohou č. 8 vyhlášky č. 415/2012
Sb. v platném znění, bodu 1.4. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro
provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní
obyvatele v množství větším než 50 m3/den (kód 2.6 přílohy č. 2 k zákonu)., které
se především týkají snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem. V
dokumentaci se uvádí, že lze očekávat určité množství emisí znečišťujících látek
VOC, NH3 a H2S z technologie a z uskladněných tekutých odpadů s tím, že jejich
přesná kvantifikace v rámci jednotlivých částí technologie resp. z posuzovaného
zdroje jako celku je předem velmi obtížná. Odvíjí se totiž od konkrétního složení
zpracovávaných odpadů, ale že se v každém případě nejedná o významná
množství. Dále se zde uvádí, že technologie odstraňování kapalných odpadů
není významným zdrojem znečišťování ovzduší a odvodněný kal z kalolisu není
zdrojem zápachu. K tomu ČIŽP namítá, na základě zkušeností z předmětné
ČOV, kde jsou v současně době již zpracovávány odpadní vody z průmyslových
podniků, že právě zpracování kalu a odvodněný kal je zásadním potencionálním
zdrojem zápachu. Nicméně zabezpečení plnění kontejnerů v uzavřené hale a
jejich zakrytování před jejich odvozem by mělo případnou pachovou zátěž
zmírňovat. Dle dokumentace bude veškerá technologie instalována v uzavřené
hale s centrálním odtahem. Uzavřené zásobní nádrže a reaktory budou
odvětrávány samostatným odtahem vzduchu. Všechny tři ventilace budou
zakončeny filtrem pevných částic a filtrem s aktivním uhlím. Uspořádání
technologických odtahů a jejich osazení zařízeními omezujícími emise
znečišťujících látek by mělo při řádném provozování dostatečně snižovat emise
těchto znečišťujících látek, především pak pachových látek. V dokumentaci však
ČIŽP postrádá přesnější přehledné schéma zobrazující způsob provedení těchto
odtahů, umístění filtračních zřízení a jejich vzájemnou návaznost a dále také
podrobnější specifikaci plánovaného biofiltru, včetně jeho parametrů.
e) Z hlediska ochrany přírody: Z hlediska státem chráněných zájmů na úseku
ochrany přírody a krajiny nemá ČIŽP k předloženému oznámení záměru žádné
zásadní připomínky.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a): Jedná se o zařízení na zpracování kapalných odpadů, jak je patrné z popisu
záměru v kapitole B.I.6.2.
Ad b), c): Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez
komentáře.
Ad) d): Požadavek týkající se přehledného schématu zobrazujícího způsob
provedení odtahů, umístění filtračních zřízení a jejich vzájemnou návaznost, jakož i
podrobnější specifikace plánovaného biofiltru, včetně jeho parametrů je zapracována
do podmínek závazného stanoviska.
Veškerá obdržená vyjádření jsou doložena v digitální podobě v
předkládaného posudku.

51

Příloze 1

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

ZZKO Neštěmice

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 na záměr

ZZKO Neštěmice
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnými osobami
Ing. Romanem Kovářem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti,
autorizace č. j. 12060/1834/OPVŽP/01, autorizace prodloužena č. j. 13109/ENV/15 a
Ing. Vilémem Žákem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti, autorizace
č. j. 3899/633/OPV/93, autorizace prodloužena č. j. 75690/ENV/15.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací
schopnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku pro
přípravu záměru jsou splnitelné před zahájením stavby, v etapě výstavby, ostatní
doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku podmiňující pro etapu provozu
záměru. S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu závazného stanoviska příslušnému úřadu zpracovatel posudku
doporučuje
realizovat záměr

ZZKO Neštěmice
při respektování podmínek navržených předkládaným posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výroková část
Název záměru: ZZKO Neštěmice
Kapacita (rozsah) záměru:
Kapacita technologie
Maximální okamžitá kapacita
Produkce kalů
Fond provozní doby

20.000 t kapalných odpadů / rok
v průměru 80 t kapalných odpadů / směnu
200 t (200 m3) kapalných odpadů na vstupu
56 kg na 1 t zpracovaného odpadu =
1.120 t odpadu (při plné kapacitě)
10 m3 kontejner kalu na výstupu
cca 250 dní za rok
Po – Pá, 8:00 – 16:00 (jednosměnný provoz)

Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu:
Záměr odpovídá následujícímu bodu dle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění:
 53 – Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním,
fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním
Umístění záměru:
Kraj:
Obec
Katastrální území

Ústecký
Ústí nad Labem (554804)
Neštěmice (703869)

Obchodní firma oznamovatele: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČ oznamovatele: 49 09 94 51
Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
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vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru:

ZZKO Neštěmice
Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona
stanoví
následující podmínky pro navazující řízení:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1) ZZKO Neštěmice bude provozováno v následujících parametrech:




20.000 t kapalných odpadů / rok
provozování pouze v pracovní dny v době 8.00 až 16.00 hod.
maximální počet pohybů TNA: 20 za pracovní den

2) dokumentace pro územní řízení bude respektovat následující požadavky technického řešení
záměru:





provozní hala bude vybavena vodohospodářsky zabezpečenou podlahou
stáčecí místo pro příjem odpadů bude zabezpečeno proti úniku závadných látek a bude
vyspádováno do havarijní jímky; v rámci další projektové přípravy bude upřesněn objem havarijní
jímky
v místech, kde je riziko možného úniku kapalných odpadů budou pod technologií situovány
bezpečnostní záchytné vany, schopné zachytit celý provozní obsah dané části technologie
alkalické, kyselé a zaolejované kapalné odpady budou uskladněny v podzemních
železobetonových nádržích; k těmto nádržím bude doložen atest jejich nepropustnosti, případně
způsob indikace porušení jejich nepropustnosti

3) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude doloženo přehledné přesnější schéma
zobrazující provedení a uspořádání technologických odtahů a jejich osazení zařízeními
omezujícími emise jakož i podrobnější specifikaci biofiltru včetně jeho parametrů
4) v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž MŽP doloženo plnění podmínek tohoto
závazného stanoviska

II. Podmínky pro fázi výstavby
5) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou smluvně zajištěny se zhotovitelem stavby a budou obsahovat
následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány povrchově
aktivní látky k potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi tuhých látek a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální
nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch

6) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době 06.00 – 22.00 hod.
 automobilovou dopravu během výstavby organizovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému běhu
motorů na prázdno

7) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby budou obsahovat následující
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požadavky:
 bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám
 dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování látek závadných vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby včetně jejich zabezpečení
 všechny stavební mechanismy budou zajištěny proti úniku ropných látek do podloží; stavební
stroje nebudou v prostoru staveniště servisovány, ani zde nebudou doplňovány provozní náplně

III. Podmínky pro fázi provozu
8)

v rámci zkušebního provozu záměru „ZZKO Neštěmice“ bude předložen průkaz o dodržení
hygienických limitů pro hluk z provozu nové linky na příjem, zpracování a odstraňování
tekutých odpadů; výběr dotčených objektů pro tento průkaz bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví

9)

v průběhu zkušebního provozu bude prioritně ověřen předpoklad, že mikroorganismy
aktivního kalu v ČOV jsou schopny odolat odpadní vodě z řešeného záměru; pokud by byl
zjištěn negativní vliv odpadní vody z posuzovaného záměru na ČOV, přijmout odpovídající
organizační a technologická opatření

10) v rámci provozu pro eliminaci tuhých znečišťujících
respektována následující opatření:



a pachových

látek budou

kal na konci linky bude skladován v uzavřených kontejnerech
provozovatel bude provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami
provozu stanovenými výrobci zařízení a provádět pravidelnou údržbu zařízení

11) v rámci provozu budou kyselina sírová, Prefloc a NaOH do reaktorů dávkovány přímo
z přepravních kontejnerů; ostatní chemikálie budou ředěny v nádržích umístěných přímo
vedle reaktorů
12) provozní řád bude kromě jiného z hlediska minimalizace vlivů na vody a půdy respektovat
následující požadavky:


jednoznačně specifikovat rozsah a frekvence monitoringu vyčištěných vod vypouštěných na
ČOV, a to v souladu s požadavky „Prováděcího 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 (BAT 7)“; monitoring bude
realizován akreditovanou laboratoří



bude zpracován podrobný postup kontroly kapalných odpadů při jejich přebírání do
zařízení včetně:







 kvalitativních parametrů kapalných odpadů přijímaných do zařízení – požadavky na
podrobnější analytický rozbor a další potřebné informace o kapalném odpadu (včetně jejich
rozsahu), na základě kterých bude rozhodováno o přijetí do zařízení, kdy budou jednoznačně
plněny kvalitativní charakteristiky odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení, které jsou
uvedeny v technologickém řešení záměru
 konkrétních technologických postupů včetně výsledků testů ověřovaných při laboratorním
zpracování vzorků kapalných odpadů
 kvalitativních podmínek pro přijetí nestandardních kapalných odpadů, resp. kapalných
odpadů, které lze v zařízení zpracovat, včetně přesného postupu, na základě kterého bude
zodpovědný pracovník rozhodovat o jejich převzetí a zpracování
budou specifikovány prostory pro shromažďování všech látek potenciálně závadných vodám;
tyto prostory budou následně jasně vyznačeny a bude zaveden mechanismus dodržování tohoto
opatření obsluhou
chemické přísady do technologie budou skladovány v hale pouze v provozních množstvích; tato
množství budou přesně specifikována provozním řádem
bude jednoznačně uvedeno, že veškeré nakládání s provozními chemikáliemi bude prováděno
pouze na vodohospodářsky zabezpečené podlaze uvnitř haly
budou specifikovány prostředky pro likvidaci případných úniků a úkapů závadných látek a místo
jejich uskladnění a dále zde bude specifikován mechanismus zajišťující jejich neustálou
dostupnost
součástí provozního řádu bude plán eliminace havarijního úniku látek závadných vodám

IV. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
13) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude ve vztahu k ochraně vod zpracován
podrobný popis monitoringu:



účinnosti vlastního čištění v reaktorech a kvality předčištěné vody
monitoring kvality vody vytékající z technologie na ČOV
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně
odůvodnění stanovení uvedených podmínek
 V únoru 2021 byla na MŽP předložena dokumentace s náležitostmi dle přílohy
č. 4 k zákonu, Ing. Romanem Kovářem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti, autorizace č.j. 12060/1834/OPVŽP/01, autorizace prodloužena č.j.
13109/ENV/15 a Ing. Vilémem Žákem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti, autorizace č.j. 3899/633/OPV/93, autorizace prodloužena
č.j. 75690/ENV/15.
 Dopisem ze dne 19. 2. 2021 MŽP rozeslalo dokumentaci dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Téhož
dne byla dokumentace zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA.
Každý mohl zaslat své písemné vyjádření k předložené dokumentaci, a to ve
lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních
deskách dotčených krajů.
 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu v zákonné lhůtě doručeno celkem
6 vyjádření (2 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 4
vyjádření dotčených orgánů.
 Dopisem ze dne 10. 5 2021 byl zpracováním posudku pověřen RNDr. Tomáš
Bajer, CSc., držitel autorizace dle § 19 zákona (osvědčení o odborné způsobilosti
č. j. 2719/4343/OEP/92/93,
rozhodnutí
o prodloužení
autorizace
č.j.
52153/ENV/15). V souladu s § 9 odst. 3 zákona MŽP stanovilo zpracovateli
posudku pro zpracování a předložení posudku lhůtu 60 dní od převzetí
dokumentace včetně všech podkladů. Dne 10. 5. 2021 byly zpracovateli posudku
doručeny podklady potřebné ke zpracování posudku.
 Posudek byl příslušnému úřadu odevzdán dne 24. 6. 2021.
Vydání souhlasného závazného stanoviska vychází ze závěrů hodnocení
současného stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém
území a závěrů hodnocení vlivů záměru „ZZKO Neštěmice“ na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v
dotčeném území hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné
snížení kvality životního prostředí v řešeném území za předpokladu respektování
podmínek závazného stanoviska.
Vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí
místa plánované realizace záměru. Podkladem pro dokumentaci EIA byly také
odborné studie, které neprokázaly významný vliv záměru na životní prostředí. Na
základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr lze realizovat v
předloženém řešení a rozsahu – avšak za předpokladu, že nedílnou součástí záměru
jsou podmínky pro navazující řízení uvedené ve výrokové části závazného
stanoviska. Tyto podmínky slouží k minimalizaci, eliminaci či kompenzaci
potenciálních negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Podmínka č.1) je formulována zpracovatelem posudku; podmínka vyplývá ze
skutečnosti, že na základě uvedených kapacit je hodnocena velikost a významnost
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Podmínka č.2) vyplývá z dokumentace EIA a je převzata zpracovatelem posudku;
podmínka směřuje především k eliminaci vlivů na podzemní a povrchové vody
Podmínka č.3) je formulována zpracovatelem posudku a vyplývá z vyjádření ČIŽP;
podmínka směřuje k eliminaci vlivu na ovzduší a veřejné zdraví
Podmínka č.4) je formulována zpracovateli dokumentace EIA a je převzata do
závazného stanoviska; podmínka zabezpečuje realizaci záměru v podobě
předložené do procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Podmínka č.5) vyplývá z dokumentace EIA, je modifikována zpracovatelem posudku
a směřuje k minimalizaci vlivů na ovzduší v etapě výstavby
Podmínka č.6) vyplývá z dokumentace EIA, je modifikována zpracovatelem posudku
a směřuje k minimalizaci hlukové zátěže v etapě výstavby
Podmínka č.7) je formulována zpracovateli dokumentace a převzata zpracovatelem

posudku; podmínka směřuje především k eliminaci vlivů na podzemní a povrchové
vody v etapě výstavby
Podmínka č.8) je formulována zpracovatelem posudku; vyplývá z vyjádření KHS a
směřuje k zajištění plněná hygienického limitu hluku pro denní a noční dobu
Podmínka č.9) vyplývá z dokumentace EIA; je převzata zpracovatelem posudku a
směřuje k minimalizaci vlivů na povrchové vody
Podmínka č.10) vyplývá z dokumentace EIA; je převzata zpracovatelem posudku a
směřuje k minimalizaci vlivů na ovzduší v etapě provozu
Podmínka č.11) je formulována zpracovateli dokumentace a převzata zpracovatelem
posudku; podmínka směřuje k eliminaci vlivů na podzemní a povrchové vody
Podmínka č.12) vyplývá z dokumentace EIA a je modifikována zpracovatelem
posudku; podmínka směřuje k eliminaci vlivů na podzemní a povrchové vody,
respektive na půdní prostředí
Podmínka č.13) vyplývá z dokumentace EIA a je modifikována zpracovatelem
posudku; podmínka směřuje k prevenci potenciálních negativních vlivů na podzemní
a povrchové vody
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

životní

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě předložených podkladů
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnoceny jako málo
významné s tím, že pro minimalizaci potenciálně významných vlivů jsou závazným
stanoviskem formulovány odpovídající podmínky.
Na základě dokumentace, obdržených vyjádření uplatněných v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí, veřejného projednání záměru a posudku se
příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy
posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou platnými právními předpisy a že
předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska
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realizovat - lze vydat souhlasné závazné stanovisko. Konkrétní informace o záměru
popsané v podkladech předložených v rámci procesu posuzování vlivů záměru na
životní prostředí zpracovaných autorizovanými osobami v této oblasti vyhodnocují
vlivy záměru jako málo významné. V rámci hodnocení byl vyloučen vliv na Evropsky
významné lokality v rámci NATURA 2000.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracované Agenturou pro
ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací
(WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v
České republice. Hodnocení bylo vypracováno osobou odborně způsobilou pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona č.100/2001 Sb., a vyhlášky MZ
č. 490/2000 Sb.
Stěžejním aspektem posuzovaného záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a
nepřímo i na veřejné zdraví je účinnost dekontaminačních technologických postupů s
dodržením limitních hodnot nebezpečných látek ve vyčištěné vodě, následně řízeně
vypouštěné na ČOV a jejich monitoring. Tyto limity a rozsah analýz jsou navrženy v
souladu s BAT pro zpracování kapalných odpadů vstupujících v platnost od r. 2022.
Další látky budou monitorovány dle požadavků provozovatele ČOV. Limity jsou
stanoveny tak, aby provozovatel ČOV s velkou rezervou dodržel vlastní limity kvality
vody na výtoku z ČOV do recipientu. Vlivem posuzovaného záměru tedy podle
zpracované dokumentace nedojde k ovlivnění funkce ČOV ani k nárůstu množství
nebo znečištění odpadních vod vypouštěných do Labe a kvalita vody v Labi nebude
vlivem záměru nijak ovlivněna. Z hlediska rizika přímých nepříznivých zdravotních
účinků nebo obtěžujících vlivů pro obyvatele v okolí přichází teoreticky do úvahy
vzhledem k zanedbatelné úrovni hluku ze stacionárních zdrojů zařízení i související
dopravy pouze vliv na kvalitu ovzduší. Tímto vlivem záměru se zabývá rozptylová
studie, která z hlediska možného pachového ovlivnění ovzduší hodnotí imisní
příspěvek provozu ZZKO pro těkavé organické látky (VOC), amoniak a sirovodík.
V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno hodnocení zdravotních
rizik imisí těchto látek se závěrem, že jejich předpokládaný imisní příspěvek z
provozu ZZKO je z hlediska zdravotního rizika pro obyvatele zcela bezvýznamný.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na veřejné
zdraví.
Vlivy na ovzduší a klima
Z hodnocení vlivů na ovzduší vyplývá, že s ohledem na povahu zdrojů a jejich
faktickou emisní vydatnost byly modelovány následující škodliviny: suma organických
látek (VOC), amoniak (NH3) a sulfan (H2S). Žádné jiné emise škodlivin ve
významném množství vznikat nebudou. Amoniak a sulfan byly zvoleny jako proxy za
pachové látky, jelikož jejich čichový práh leží nejníže. Jelikož v rámci technologie
nebude docházet ke spalovacím procesům, nebudou se uvolňovat ani emise NO x,
SO2 a CO resp. tyto emise budou vznikat pouze zcela okrajově přirozenou těkavostí
a při chemických reakcích v reaktoru budou zachyceny na filtrech s aktivním uhlím a
s impregnací KMnO4 na Al2O3. Součástí záměru není příjem resp. nakládání s
odpadními vodami či kaly s vysokým obsahem organického uhlíku, kde nejvíce hrozí
emise pachově obtěžujících látek. Vlivem realizace záměru nevznikne žádný
významný plošný či liniový zdroj znečištění ovzduší. Vyvolaná doprava je zdrojem
natolik slabým, že jeho emisní vydatnost leží pod vypovídací schopností modelu
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SYMOS. Hodnocení uzavírá, že vnesení nového zdroje znečištění ovzduší nebude
mít za následek překročení imisních limitů, nebude obtěžovat pachem ani nebude v
rozporu s poznatky o vlivech daných látek na zdraví či pohodu lidí.
Posuzovaný záměr je bez významných kladných či záporných vlivů na zmírňování
případné změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu), jakož i na přizpůsobení se
změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). Samotný záměr není zranitelný vůči
dopadům případné změny klimatu.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na ovzduší a
klima za předpokladu respektování podmínek k minimalizaci vlivů na ovzduší
formulovaných v podmínkách závazného stanoviska.
Vlivy na hlukovou situaci a případné další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace konstatuje, že vlivy stacionárních zdrojů hluku se dle hodnot jejich
akustického výkonu budou pohybovat hluboko pod hodnotou hygienických limitů pro
hluk ze stacionárních zdrojů a v celkové akustické situaci území se nijak neprojeví.
Nárůst automobilové dopravy, a s tím i akustické zátěže podél přístupové trasy, bude
zanedbatelný, bez faktického vlivu na akustickou situaci v území.
Se závěry vyhodnocení se zpracovatel posudku ztotožňuje při respektování
podmínek závazného stanoviska.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody vyplývá, že ohrožení kvality
podzemních vod jak ve fázi výstavby tak i provozu je vysoce nepravděpodobné.
V dosahu místa výstavby se nevyskytují žádné využívané zdroje podzemní pitné
vody. Narušení vodonosných horizontů s negativním dopadem na vodní zdroje lze
vzhledem k situování i povaze záměru vyloučit. Záměr nebude mít významný vliv na
odtokové poměry daného povodí. Vlivem realizace záměru nehrozí ovlivnění kvality
vody v žádné vodoteči či vodní nádrži. Vlivem realizace záměru nedojde k ohrožení
zásobování obyvatel vodou.
Závěrem je konstatováno, že vlivem realizace záměru (jeho přímých či nepřímých
vlivů) nehrozí ve smyslu § 23a odst. 7 zákona č.254/2001 Sb. zhoršení
stavu/potenciálu útvaru povrchových vod ani nebude zabráněno dosažení dobrého
stavu útvaru povrchových vod (a to ani v kumulaci s jinými záměry stávajícími či
připravovanými). To samé platí i o cílech pro útvar podzemních vod.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na povrchové a
podzemní vody za předpokladu formulování podmínek závazného stanoviska
k minimalizaci kvantitativních a kvalitativních vlivů na povrchové a podzemní vody.
Vlivy na půdu
Dokumentace uvádí, že realizací záměru nedojde k žádnému záboru ZPF, respektive
PUPFL. Jakákoliv kontaminace půdy, ať již vlivem výstavby či provozu, je vyloučena.
Technologická linka bude umístěna uvnitř nově vybudované haly a zásobní nádrže
před touto halou na vodohospodářsky zabezpečené ploše.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným konstatováním dokumentace.
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Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace konstatuje, že vzhledem ke své lokalizaci je záměr bez jakýchkoliv
vlivů na geosféru. Záměr nebude mít za následek významnější změnu topografie.
Záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na chráněné ložiskové území.
Dokumentace uzavírá, že z hlediska regionálního systému nakládání s kapalnými
odpady je záměr jednoznačným přínosem.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy, EVL)
Vlivem realizace záměru nedojde k významnému zásahu do žádné botanicky či
zoologicky hodnotné lokality. V zájmovém území nelze očekávat výskyt žádného
zvláště chráněného rostlinného či živočišného druhu dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a povaha biotopu ani nedává předpoklad jeho výskytu v budoucnosti.
Realizací záměru nedojde k zásahu do lesa. Záměr je bez významných vlivů na
biologickou rozmanitost. Vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byly vyloučeny.
Záměr se nedostává do střetu s žádným segmentem ÚSES. Záměr nezasahuje do
žádného maloplošného zvláště chráněného území či jeho ochranného pásma, není
situován v přírodním parku a nedostává se do střetu s žádným VKP či památným
stromem.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na biologickou
rozmanitost.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Dokumentace konstatuje, že ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit
jakékoliv negativní vlivy na krajinný ráz. V duchu kritérií, daných § 12 zákona č.
114/1992 Sb. je možno konstatovat, že záměr je bez jakýchkoliv negativních vlivů na
rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, rysy a hodnoty kulturní charakteristiky, VKP,
ZCHÚ, kulturní dominanty, estetické hodnoty a harmonické měřítko a vztahy
v krajině.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na krajinu.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V území se nenachází žádná archeologická lokalita, požívající zákonné ochrany, či
zákonem chráněné budovy mající zvláštní historický význam. Vzhledem k povaze
záměru je učinění archeologického nálezu vyloučeno. Realizace záměru je
plánována uvnitř vlastního areálu ČOV, kde se žádný cizí hmotný majetek
nenachází. Výstavbou nedojde ke konfliktu s geologickými či paleontologickými
nalezišti. Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na následný rozvoj
či stagnaci přímo navazující infrastruktury či přímý vliv na využívání okolních
pozemků ani na změny jejich ceny či ceny okolních nemovitostí.
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující státní hranice
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích. S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které
odpovídají podkladům před vypracováním finální verze dokumentace pro územní
řízení. Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění stavby lze
technické řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však
zůstává zahrnutí opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z posudku a
dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v
průběhu přípravy území k realizaci záměru.
S uvedeným hodnocením se zpracovatel posudku ztotožňuje.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl do procesu EIA předložen v jedné aktivní variantě.
S uvedeným postupem se zpracovatel posudku ztotožňuje.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo příslušnému úřadu v zákonné lhůtě doručeno celkem 6 vyjádření
(2 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 4 vyjádření dotčených
orgánů. Vyjádření byla v souladu se zákonem vypořádána v posudku, který je
zveřejněn v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru OV
4211. Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich
vypořádání byly vzaty do úvahy při formulování tohoto souhlasného závazného
stanoviska.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Kraj:
Obec

Ústecký
Ústí nad Labem

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 28. 6. 2021
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se
podílely na zpracování posudku:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sídlo:
Provozovna:
Sladkovského 111
Šafaříkova 436
506 01 Jičín
533 51 Pardubice
IČ:
42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 603483099
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
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