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Seznam použitých zkratek:
AIM

automatizovaný imisní monitoring

BPEJ

bonitně půdně ekologická jednotka

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

česká státní norma

DN

průměr potrubí

DoKP

dotčený krajinný prostor

DOSS

dotčené orgány státní správy

DSP

dokumentace pro stavební povolení

DÚR i DUR

dokumentace pro územní řízení

DÚSC

dotčené úřad samosprávného celku

EVL

evropsky významná lokalita systému natura 2000

GIS

geografický informační systém

GTP

geotechnický průzkum

CHKO

chráněná krajinná oblast

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

KHS

krajská hygienická stanice

KN

katastr nemovitostí

KO

kriticky ohrožený zvláště chráněný druh

KR

krajinný ráz

k.ú.

katastrální území

MČ

městská část

MKR

místo krajinného rázu

MÚK i MUK

mimoúrovňová křižovatka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NP

národní park

NPP

národní přírodní památka

NPR

národní přírodní rezervace

NS

navazující řízení ve smyslu definice dle z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP v platném

znění
OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

projektová dokumentace

PM10/2,5

respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10/2,5 μm)
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PO

ptačí oblast systému natura 2000

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemek určeny k plnění funkce lesa

SO

silně ohrožený zvláště chráněný druh

SZÚ

Státní zdravotní ústav

UAN i ÚAN

území archeologických nálezů

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPN

územní plán návrh

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

WHO

Světová zdravotnická organizace

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZOV

zásady organizace výstavby

ZPF

zemědělský půdní fond

ZUR

zásady územního rozvoje (příslušného kraje/magistrátu)
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1. Úvod
V letech 2012-2014 byl tento záměr posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení zpracoval p. g. Jiří Maňour, CSc., Dokumentaci a následné doplnění dokumentace dle zákona
zpracoval Ing. Libor Ládyš, posudek zpracoval Ing. Richard Kuk. Proces EIA byl ukončen 26.2.2014 vydáním Souhlasného stanoviska dle §10 zákona č.100/2001 ve znění pozdějších předpisů pod č.j.
12835/ENV/14.
Dne 12. 5. 2015 pod č.j. 29823/ENV/2015, 478/540/2015 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k
ověření souladu obsahu stanoviska EIA dle § 21 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V prosinci 2014 bylo zahájeno územní řízení, které po několikerém vrácení odvolacím úřadem probíhá dodnes.
Dne 13. 9. 2018 vydalo MŽP sdělení, ve kterém oznámilo, že platnost souhlasného stanoviska je stanovena na 7 let, tedy do 26. 2. 2021.
Dne 26.1. 2021 obdrželo MŽP žádost o prodloužení platnosti souhlasného stanoviska k záměru.

Datovou schránkou MŽP dne 15. 2. 2021 k obdržené žádosti sdělilo, že žádá o doplnění žádosti o podklad
obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska EIA.

Tato dokumentace byla zpracována jako požadovaný Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska dle
odst. 4 § 9a z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro potřeby rozlišení a porovnání původního stavu v území a stávajícího stavu je v následujícím textu stav
v době vydání stanoviska EIA v roce 2014 označen „EIA 2014“ a současný stav „EIA 2021“.

2. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
2.1. Obchodní firma
ENTERGEO, SE.

2.2. IČ
24217387

2.3. Sídlo (bydliště)
Podnikatelská 267
190 11 Praha 9
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2.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce:
Ing. Zbyněk Šonka
Podnikatelská 267
190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: +420 222 365 376

3. ÚDAJE O ZÁMĚRU
3.1. Základní údaje
3.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Zařazení záměru dle Přílohy č.1 zák. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů –
Záměr naplňuje dikci bodu 14 (Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
V rámci procesu EIA 2014 byla záměr v souladu s platným zněním zákona v roce 2014 zařazen do kategorie II, sloupec A bod 2.11 – „Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního, nebo nebezpečného odpadu,
hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum
stability půdy“

Příslušný úřadem dle zařazení v roce 2014 bylo MŽP, které si tento záměr ponechalo i v současné době.

3.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je výstavba geotermální elektrárny o výkonu 5,5 MWe za současné možnosti výroby
teplé vody pro vytápění. Na povrchu bude umístěna povrchová výměníková stanice a geotermální elektrárna s kogenerační výrobou tepla
V rámci výstavby dojde k realizaci třech hloubkových geotermálních vrtů o hloubce 4÷5 km, kdy propojení
koncových částí vrtů puklinami bude vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR (hot dry rock).
Centrální vrt bude svislý, další dva vrty budou v hloubce odkloněny od svislice a k jejich ukončení dojde ve
vzdálenosti cca 300 m od centrálního vrtu na odvrácených stranách. První geotermální vrt bude v úseku
do hloubky 3÷3,5 km koncipován jako průzkumný pro ověření teoretických předpokladů o geologické
stavbě a vývoji tepelného toku v hloubce. Důležitou součástí záměru bude podzemní výměník tepla, kterým bude přirozené horninové prostředí. Vytvoření tohoto tepelného výměníku je plánováno do hloubky
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4÷5 km s tím, že podle vývoje tepelné bilance v hloubce bude možné umístit výměník i blíže povrchu. Tvar
podzemního výměníku bude mít dle projektových předpokladů tvar nepravidelného elipsoidu o rozměrech
cca 1200 x 600 m. Naplnění podzemního výměníku bude vyžadovat jednorázovou náplň asi 100÷200 m3
vody.

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

Liberecký

Obec:

Tanvald

Katastrální území:

Tanvald

3.3. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
3.3.1. Charakter záměru
Posuzovaným záměrem jsou tři geotermální vrty hluboké 4-5 km, jejichž pomocí bude vytvořen podzemní
výměník tepla systémem HDR (hot dry rock). Zhlaví geotermálních vrtů bude na povrchu vzdálené cca 10
m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty ukončeny v horizontální vzdálenosti asi 600 m od sebe. Jejich
podzemní propojení pro cirkulující vody bude probíhat po přirozených poruchových systémech aktivovaných tepelným a tlakovým štěpením hornin na koncích vrtů. Aktivace uvolnění puklin pro cirkulaci vody
bude posílena provedením série horizontálních vrtů malého průměru směrovaných žádoucím způsobem z
konečné úrovně hlavních geotermálních vrtů.
Do hloubky minimálně 3 km budou vrty paženy, aby zde nedocházelo ke kontaktu prostředí vrtu s podzemní vodou a s okolním horninovým prostředím.
Po vyhloubení vrtů bude do podzemí vpouštěna studená voda. Jejím působením v kombinaci s hydrostatickým tlakem vody dojde ke kontrakci hornin v okolí a následně k jejich rozpukání, které umožní cirkulaci
vody mezi ukončením jednotlivých vrtů, jež se v podzemí ohřeje. Tím vznikne primární podzemní výměník
tepla.
Teplá voda z vrtů bude odváděna potrubím do sekundárního povrchového výměníku s turbínou a generátorem elektrické energie umístěném v objektu geotermální elektrárny. Cílem navrhované činnosti je zajistit
bezemisní výrobu elektřiny a tepla pro vytápění prostor průmyslového areálu (bývalé Seby Tanvald), případně objektů města Tanvald, geotermální energií získanou z vody čerpané z hlubokých vrtů. Předpokládá
se rovněž i jiné možné využití tepelné energie v oblasti výroby, rekreace, apod. K tomu bude sloužit sekundární povrchový výměník tepla s výrobou páry pohánějící turbínu a jejím prostřednictvím poháněný generátor pro výrobu elektrické energie a s ohřevem vody pro vytápění. Zařízení bude umístěno ve stávajícím
průmyslovém areálu v blízkosti ústí vrtů, s využitím v současnosti prázdných objektů.
Koncepce dispozičního řešení záměru se nezměnila. Charakter záměru je zcela stejný jako u záměru dle
EIA.
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Od vydání dokumentace EIA v roce 2014 není známo, že by kdekoliv na světě došlo v souvislosti s využíváním hlubinné geotermální energie k jakýmkoliv významným ekologickým nehodám a lze tedy konstatovat, že zůstávají v platnosti závěry z EIA 2014 včetně vyjádření České geologické služby.
Obrázek 1 – Situace záměr EIA 2014

3.3.2. Možnost kumulace s jinými záměry
Ve fázi realizace vrtů se kumulace s obdobnými záměry v blízkosti zájmového území nepředpokládají. Vrtných souprav vhodných pro realizaci hloubkových geotermálních vrtů ani dostatečně připravených projektů
není takové množství, aby bylo možno realizovat vrty ve stejném termínu na více lokalitách.
Nejbližším obdobným plánovaným záměrem je záměr „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Semily – Řeky“. Tento záměr byl však zastupiteli města Semily na základě referenda, které proběhlo v březnu
roku 2013 zatím zastaven. Zároveň s tím zastupitelstvo města Semily rozhodlo o změně územního plánu
města Semily, aby se do budoucna zamezilo výstavbě geotermální elektrárny v katastru města Semily.
V technickém řešení záměru, ani v rozsahu potencionálních kumulací s dalšími záměry nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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4. Popis změn v dotčeném území
4.1. Nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území
se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
4.1.1. Charakteristika území
Pozemek stavby se nachází v zastavěném území města Tanvald v průmyslovém areálu bývalé textilní továrny mezi železniční tratí Železný Brod – Tanvald a komunikací I/10, resp. korytem řeky Desná. V současné době je v posuzovaném areálu provozována malá vodní elektrárna.
Obrázek 2 – Ortomapa území z EIA 2014

Umístění záměru
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Obrázek 3 – Ortomapa území stávající stav EIA 2021

Obrázek 4 – Pohled na vjezd do areálu - EIA 2014, pod ní EIA 2021
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Obrázek 5 – Pohled na plochu kde má být umístěna elektrárna – EIA 2014, pod ní EIA 2021
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Obrázek 6 – Pohled na uličku mezi korytem řeky Desná a stávajícím objektem – EIA 2014, pod ní EIA 2021
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Obrázek 7 - Pohled na propojení dvou objektů areálu – vlevo EIA 2014, vpravo EIA 2021
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Lze konstatovat, že oproti období EIA 2014, až do současné doby prakticky nedošlo v prostoru záměru,
ani v zájmovém okolí, z hlediska možných vlivů na životní prostředí ve smyslu potřeb pro prodloužení stanoviska EIA, k významným vlivů, které by mohly mít dopad na závěry procesu EIA a na vydané stanovisko
EIA.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.1.2. Územní systém ekologické stability
V území dotčeném záměrem, ani v jeho blízkém okolí, se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ať již místní, regionální či nadregionální úrovně.
Situace je stejná jako v období EIA 2014. V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které
by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.

4.1.3. Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy.
Město Tanvald leží u jižního okraje chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory.
Na území dotčeném záměrem se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná
stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění rovněž nedojde.

Situace je stejná, jako v období EIA 2014.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.1.4. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (odboru životního prostředí a zemědělství) ze dne 22. 4.
2013 (č. j. KULK 26138/2013) nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry posuzovaný záměr
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Situace je stejná, jako v období EIA 2014.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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4.1.5. Významné krajinné prvky
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3 písm. b)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území se nenachází ani žádný významný krajinný prvek dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Nejblíže je západně o plánovaného záměru tok Kamenice, který je podle §3 odst. 1 písm. (a) zákona číslo
114/1992 Sb. v platném znění.
Situace je stejná, jako v období EIA 2014.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2. Složky životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
4.2.1. Ovzduší a klima
4.2.1.1. Ovzduší
S odkazem na platnou legislativu, tedy zákon č. 201/2012 Sb., a vyhlášku Ministerstva životního prostředí
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, byly jako základní podklad pro potřeby porovnání změn v kvalitě ovzduší použity pětileté klouzavé průměry publikované na webu ČHMU od r. 2012,
konkrétně intervaly 2007 – 2011 pro stav z období procesu EIA (toto období bylo použito i v dokumentaci
EIA při posouzení vlivu záměru na ovzduší) a 2015 – 2019, které charakterizuji stávající stav kvality
ovzduší.

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.: „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot
koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací v předmětné lokalitě (podle § 11 bod 6
zákona č. 201/2012 Sb. jsou pro jednotlivé znečišťující látky uvedené na následujících obrázcích.

Imisní charakteristika území stav 2007 - 2011
V době zpracování původní rozptylové studie (rok 2013) bylo možné vyhodnotit imisní zátěž za rok 2011.
V té době nebyly ještě zpracované pětileté klouzavé průměry, na základě kterých se vyhodnocuje stávající
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imisní zatížení nyní. Nicméně hodnoty pětiletých klouzavých průměrů hodnotící stavy okolo roku 2011 jsou
již nyní zpětně k dispozici. Jako referenční jsme vybrali stav popisující imisní zátěž mezi roky 2007-2011.
Hodnocení stávajícího imisního zatížení území bylo provedeno v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb.
na základě map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací. Toto vyhodnocení bylo doplněno o
údaje z měření Automatizovaného imisního monitoringu prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem.
Obrázek 8 - Pětileté průměry 2007-2011, průměrné roční koncentrace NO2

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2007-2011, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 13,2 µg/m3, tedy na úrovni cca 33 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou
hodnoty takto stanoveny.
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Obrázek 9 - Pětileté průměry 2007-2011, průměrné roční koncentrace PM10

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2007-2011, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 19,9 µg/m3, tedy na úrovni cca 50 % imisního limitu.
Obrázek 10 - Pětileté průměry 2007-2011, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10
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36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru hodnot na úrovni 32,7 µg/m3.
Obrázek 11 - Pětileté průměry 2007-2011, průměrné roční koncentrace PM2,5

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2007-2011, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 15,8 µg/m3, tedy na úrovni cca 79 % imisního limitu ve vztahu k imisnímu limitu platném od
1.1.2020. Nicméně v době průměrování dat 2007-2011 platil imisní limit na úrovni 25 µg/m3. V obou dvou
případech nejsou za stávajících podmínek překračovány imisní limity pro tuto charakteristiku.
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Obrázek 12 - Pětileté průměry 2007-2011, průměrné roční koncentrace benzenu

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2007-2011, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni 1,1 µg/m3, tedy na úrovni 24 % imisního limitu.
Obrázek 13 - Pětileté průměry 2007-2011, průměrné roční koncentrace BaP
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Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2007-2011, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 0,79 ng/m3, tedy na úrovni 79 % imisního limitu.
Obrázek 14 - Pětileté průměry 2007-2011, 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 15,4 µg/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako mírně znečištěnou. V místě umístění záměru byly imisní limity pro všechny sledované škodliviny za uplynulé pětileté období 2007-2011 splňovány.

Imisní charakteristika území stav 2015-2019
Hodnocení stávajícího imisního zatížení území bylo provedeno v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb.
na základě map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací. Toto vyhodnocení bylo doplněno o
údaje z měření Automatizovaného imisního monitoringu prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem.
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Obrázek 15 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace NO2

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 10,9 µg/m3, tedy na úrovni cca 27 % imisního limitu. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou
hodnoty takto stanoveny.
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Obrázek 16 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace PM10

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 19,9 µg/m3, tedy na úrovni cca 50 % imisního limitu.
Obrázek 17 - Pětileté průměry 2015-2019, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10
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36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru hodnot na úrovni 34,8 µg/m3.
Obrázek 18 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace PM2,5

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 15,3 µg/m3, tedy na úrovni cca 77 % imisního limitu ve vztahu k imisnímu limitu platném od
1.1.2020. Nicméně v době průměrování dat 2015-2019 platil imisní limit na úrovni 25 µg/m3. V obou dvou
případech nejsou za stávajících podmínek překračovány imisní limity pro tuto charakteristiku.
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Obrázek 19 - Pětileté průměry 2015-2019, průměrné roční koncentrace benzenu

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období 2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na úrovni 0,9 µg/m3, tedy na úrovni 24 % imisního limitu.
Obrázek 20 - Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace BaP

26

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska dle odst. 4 § 9a z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2015-2019, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni 0,8 ng/m3, tedy na úrovni 80 % imisního limitu.
Obrázek 21 - Pětileté průměry 2015-2019, 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni 10,5 µg/m3.

Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako mírně znečištěnou. V místě umístění záměru byly imisní limity pro všechny sledované škodliviny za uplynulé pětileté období 2015-2019 splňovány.

Porovnání kvality ovzduší v EIA 2014 a EIA 2021
V následující tabulce je uveden přehled stavu imisní zátěže v době kdy byla zpracována rozptylová studie
v procesu EIA tj. stav EIA 2014 a současným stavem.
Tabulka 1 – Porovnání kvality ovzduší EIA 2014 a EIA 2021

EIA 2014

EIA 2021

Rozdíl

[µg/m3] BaP [ng/m3]
Průměrná roční koncentrace NO2

13,2

10,9

-2.3

Průměrná roční koncentrace PM10

19,9

19,9

0
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EIA 2014

EIA 2021

Rozdíl

[µg/m3] BaP [ng/m3]
36. denní koncentrace PM10

32,7

34,8

2.1

Průměrná roční koncentrace PM2,5

15,8

15,3

-0.5

Průměrná roční koncentrace benzenu

1,1

0,9

-0.2

Průměrná roční koncentrace BaP

0,79

0,8

0.01

4. denní koncentrace SO2

15,4

10,5

-4.9

Z výše uvedeného vyplývá, že imisní zátěž se v posuzované lokalitě významně nemění. Výsledky hodnocení se od sebe liší málo, z pohledu plnění imisní limitů nevýznamně.
Souhrnně lze konstatovat, že imisní zátěž v dané lokalitě se u většiny látek mírně v průběhu let snižuje,
což dokládá i porovnání automatického imisního monitoringu uvedeného v následující kapitole, kde na rozdíl od OZKO dochází i ke snižování PM10 – 36. nejvyšší den. koncentrace.

Vyhodnocení automatického imisního monitoringu
Stanice AIM Tanvald – školka (kód stanice LTAS) – dle klasifikace Eol je stanice charakterizovaná jako
pozaďová, typ zóny městská, charakteristika zóny obytná. Stanice je umístěna na zahradě u budovy mateřské školy v zahradě otevřené do údolí v rozmezí od JZ po V. V okolí stanice se nachází převážně řídká
nízkopodlažní zástavba vesnického / vilového typu. Stanice leží v horní až střední části strmějšího svahu
(nad 8%). Správcem lokality je ČHMÚ, reprezentativnost dat je okrskového měřítka. Na stanici je provozováno několik měřících programů (manuální měřící program, měření těžkých kovů v PM10) s cílem stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací.
Tabulka 2 – Koncentrace látek na stanici AIM Tanvald

stanice AIM Tanvald-školka

2015 2016 2017 2018 2019 2020 limit

průměr

medián

21.3 20.7

20.8 18.0 17.3 40

19.7

20.5

70.0 126.0 105.0 93.0 56.0 59.0 50

84.8

81.5

12

10

10

34.3

35.5

PM10 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]

20.2

PM10 – maximální den. koncentrace [µg/m3]
PM10 – četnost překroč. den.
konc. [den/rok]

15

18

8

5

2

35

38.0

36.0 30.0 30.0 50

PM10 – 36. nejvyšší den.
konc. [µg/m3]

37.0 35.0

Veškeré naměřené hodnoty jsou pod úrovní platných imisních limitů a imisní zátěž se v průběhu let snižuje.
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Nejedná se o změnu podmínek v dotčeném území v kvalitě ovzduší, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, nebo by mohly ovlivnit závěry provedeného posouzení v rámci procesu EIA.

4.2.1.2. Klima
Podle Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971) se nižší části Jizerských hor nachází
v mírně teplých oblastech MT 4 a MT 7, vyšší části se nachází v chladné oblasti CH 7.
V následující tabulce jsou uvedeny charakteristiky klimatu za rok 2012 z meteorologické stanice Liberec.
Tabulka 3 - Charakteristiky klimatu EIA 2014

Charakteristika

Liberec

Průměrná roční teplota vzduchu 7,5 °C
Průměrný roční úhrn srážek

873 mm

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou oblast. Ve výpočtu rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice zpracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
Tabulka 4 - Větrná růžice – EIA 2014

Zdroj: ČHMÚ

Charakteristiky klimatu se v území od období EIA 2014 z pohledu vlivů na prodloužení stanoviska dle
zák.č.100/2001 Sb. prakticky nijak nezměnily.
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Nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené
významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.2. Hluk
Posouzení akustické situace bylo provedeno v rámci procesu EIA 2014 v samostatné příloze č.2 Dokumentace (EKOLA group, spol. s r. o., květen 2013).

4.2.2.1. EIA 2014
Do výpočtu hluku z provozu stacionárních zdrojů v Dokumentaci posuzovaného záměru byly zahrnuty veškeré významné stávající stacionární zdroje hluku umístěné v areálu bývalé textilní továrny (objekty MVE).
Akustické parametry stávajících stacionárních zdrojů byly zjištěny měřením hluku dne 18. 4. 2013. Záznamy z měření jsou uvedeny v příloze této studie (příloha č. 4 a 5 Dokumentace).
Posouzení bylo provedeno pro 13 chráněných objektů.
Obrázek 22 – Výpočtové body hluku EIA 2014
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Akustická situace v roce 2013 bez záměru
Tabulka 5 - Výsledky výpočtu LAeq,T z automobilové dopravy na pozemních komunikacích – EIA 2014 rok 2013
bez záměru

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz předešlá tabulka) z provozu automobilové
dopravy na pozemních komunikacích se v denní době pohybují od LAeq,16h =45,5 dB do LAeq,16h = 69,2 dB a
v noční době od LAeq,8h = 39,2 dB do LAeq,8h = 62,8 dB. Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na
pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž (70/60 dB, den/noc) je výpočtově dodržen u
výpočtových bodů S1 až S7, V1 a V2. K překračování hygienického limitu výpočtově dochází v nočním období ve výpočtových bodech V3 až V6. Zdrojová a cílová doprava záměru však nebude v noční době provozována.
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Akustická situace v roce 2014
Tabulka 6 - Výsledky výpočtu LAeq,T z automobilové dopravy na pozemních komunikacích – EIA 2014

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy na pozemních komunikacích bez záměru se v denní době pohybují od LAeq,16h = 45,6 dB do LAeq,16h = 69,4 dB a v
noční době od LAeq,8h = 39,6 dB do LAeq,8h = 63,0 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A z provozu automobilové dopravy na pozemních komunikacích se záměrem se v denní době pohybují od LAeq,16h = 45,7 dB do LAeq,16h = 69,4 dB a v noční době od LAeq,8h = 39,6 dB do LAeq,8h = 63,0 dB.
Ve výpočtových bodech dochází k přírůstku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. do 0,2 dB. Na
základě metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví
před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě
stejné výpočtové metody, změnu v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat,
že ve zvolených výpočtových bodech realizace záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu akustické situace.
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Hygienický limit hluku z automobilové dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou
zátěž (70/60 dB, den/noc) je v denním období výpočtově dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech pro oba případy (případ bez nebo se záměrem). K překračování limitu dochází v obou případech (bez
nebo se záměrem) v nočním období ve výpočtových bodech V3 až V6. Na toto překročení však posuzovaný záměr nemá žádný vliv, protože zdrojová a cílová doprava záměru je provozována pouze v denním
období.

Hluk ze stavební činnosti
Hluk byl posouzen pro 3 výpočtové stavby realizace výstavby.
STAV 1 – výstavba panelové plochy pro vrtnou soupravu - Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené stavební činností v tomto stavu se v denní době od 7 do 21 hod. pohybují od
LAeq,s = 29,2 dB do LAeq,s = 63,1 dB. V denním období (od 7 do 21 hod.) je hygienický limit hluku 65 dB z
provozu stavebních strojů v rámci posuzovaného stavu dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
STAV 2 – staveništní doprava - Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené
provozem obslužné staveništní dopravy záměru se v denní době pohybují od LAeq,s = 33,5 dB do LAeq,s =
52,9 dB. V denním období (od 7 do 21 hod.) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu staveništní dopravy
dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech. V denním období (od 6 do 7 hod. a od 21 do 22
hod.) je hygienický limit hluku 60 dB z provozu staveništní dopravy dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
STAV 3 – průběh vrtných prací - Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené
stavební činností v průběhu vrtných prací se v denním pohybují od LAeq,s = 21,8 dB do LAeq,s = 42,6 dB.
V denním období (od 7 do 21 hod) je hygienický limit hluku 65 dB z provozu stavebních strojů v průběhu
vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech. V denním období (od 6 do 7 hod a od
21 do 22 hod) je hygienický limit hluku 60 dB z provozu stavebních strojů v průběhu vrtných prací dodržen
ve všech uvažovaných výpočtových bodech.
V nočním období (od 22 do 6 hod) je hygienický limit hluku 45 dB z provozu stavebních strojů v průběhu
vrtných prací dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech.

Hluk ze stacionárních zdrojů v období provozu záměru
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních zdrojů se
ve stávajícím stavu bez záměru v denní době pohybují do LAeq,8h = 37,7 dB a v noční době do LAeq,1h =
37,7 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A způsobené provozem stacionárních
zdrojů se ve výhledovém stavu se záměrem v denní době pohybují do LAeq,8h = 39,7 dB a v noční době do
LAeq,1h = 39,7 dB. Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (50/40 dB, den/noc) je dodržen ve všech uvažovaných výpočtových bodech pro oba případy (případ bez nebo se záměrem).
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4.2.2.2. Závěr hodnocení akustické situace v území
Vliv záměru z výstavby a z provozu stacionárních zdrojů hluku v období provozu záměru vyhovuje hygienickým limitům a jejich splnění není ovlivněno změnami v území.
Vliv provozu záměru na akustickou situaci v obci způsobený provozem vyvolané dopravy z areálu se dle
výsledků podrobného posouzení v dokumentaci projevil v denní době v intervalu 0,0÷0,2 dB. Na základě
metodického návodu „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ veřejně dostupného na stránkách www.nrl.cz, schváleného hlavním hygienikem ČR a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze, v případě stejné výpočtové metody, změnu v intervalu 0,1–0,9 dB považovat za hodnotitelnou. Lze tedy konstatovat, že ve zvolených výpočtových bodech realizace záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu akustické situace. V noční
době provoz záměru nezpůsobil žádné navýšení hluku v území.
Příspěvky provozu záměru k intenzitám dopravy na komunikacích mají být 10 osobních aut za den. Tato
intenzita se pohybuje hodně pod běžně dosahovanými denními variacemi obecné dopravy na přilehlé komunikační sít (uvedených 10 aut/den činí v EIA 2014 zvýšení o 0,074% a v EIA 2021 to je 0,082 % celkové
dopravy na ul. Krkonošské). Provoz záměru tak prakticky neovlivní intenzity dopravy na přilehlých veřejných komunikacích a tím vzhledem k rozsahu variace denní dopravy se ani nemůže prakticky projevit na
akustické situaci v území.
Celkově lze proto konstatovat, že nedošlo v dotčeném území ke změnám, které by mohly generovat nové
doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, nebo by mohly ovlivnit závěry provedeného posouzení v rámci procesu EIA.

4.2.3. Voda
Zájmovým územím protéká řeka Desná, západně od areálu Seba Tanvald protéká řeka Kamenice. Oblast
je odvodňována řekou Kamenicí (číslo hydrologického pořadí 1-05-01-070 a 1-05-01-064) a jejím přítokem, řekou Desnou (číslo hydrologického pořadí 1-05-01-069). Řeka Kamenice a její přítoky jsou součástí
povodí vyššího řádu 1-05-01 Jizera pod Kamenici. Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové
zóně a v záplavovém území pro Q100 ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Toto
záplavové území však nebude nezasahovat do plánovaných geotermálních vrtů, ani do navazující technologie (geotermální elektrárna).
Z regionálního hlediska náleží zájmové území dle Vyhlášky č. 5/2011 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod do hydrogeologického rajonu č. 6414 „Krystalinikum Krkonoš a
Jizerských hor v povodí Jizery“ se stejnojmenným útvarem podzemních vod č. 64140. Mělké domovní
studny v Tanvaldu a jeho okolí zachycují podzemní vodu proudící v kolektoru přípovrchového rozpojení
horninového masivu, údolní suťové prameny, nebo odebírají vodu z údolních náplavů Kamenice a jejich
přítoků. Pouze vrtané studny do horninového masivu jímají podzemní vodu puklinových kolektorů.
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Záměrem nebudou dotčena žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
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V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.4. Půda
Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou všechny dotčené pozemky zařazeny jako druh zastavěná plocha a
nádvoří a ostatní plocha.
V zájmovém území bylo dne 3. 5. 2013 odebráno celkem pět vzorků zemin, a to z části zájmového území,
kde jsou plánovány geotermální vrty. Fotodokumentace míst odběru jednotlivých vzorků je uvedena v příloze č. 5 této dokumentace. Pro odběr vzorků byly využity stávající propady zemin, výkopy a přirozený výchoz hornin krkonošsko-jizerského plutonu. Vlastní odběry vzorků byly přizpůsobeny stavu odběrových
míst a respektovali požadavky zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Z porovnání výsledků chemických analýz s limity přílohy zpravodaje 8/1996 a vyhlášky 294/2005 Sb.,
v platném znění je zřejmé, že odebrané vzorky zemin jsou významně kontaminovány ropnými a patrně
také i polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Kontaminace s velkou pravděpodobností pochází z překrytého starého úložiště uhlí.
S pohledu limitů toxických prvků z přílohy zpravodaje 8/1996 je plocha projektovaného hloubení vrtů navíc
kontaminovaná olovem. Zvláště vzorek 5 vykazuje zvýšený obsah toxických kovů, jako jsou berylium, kadmium, měď, nikl a zinek, které jsou často používány v průmyslových produktech. Mezideponie odpadu používaná komunálními službami města Tanvald vykazuje pouze zvýšený obsah arzenu a rtuti.
Z pohledu platné vyhlášky 294/2005 Sb. nesplňuje žádný odebraný vzorek zemin parametry pro ukládání
odpadu na povrch terénu. V případě vzorku 1 se však jedná patrně o přirozený obsah arzenu.
Proto bude třeba s vytěženou zeminou nakládat v souladu s Vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.
Do současné doby nedošlo k sanaci půdy, stav je stejný jako v roce 2014.
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků ZPF ani PUPFL.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.5. Inženýrsko-geologické údaje
4.2.5.1. Geologické a geofyzikální poměry
Údaje o geologické stavbě zájmového území byly čerpány ze studie „Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem“, která byla zpracována firmou Miligal, s. r. o v květnu 2013.
Tato studie je přílohou dokumentace č. 6. Dále bylo také čerpáno z Geologické a hydrogeologické studie
(Mgr. Petr Nakládal, červen 2013).
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První a nejvýznamnější geologickou strukturou je krkonošsko-jizerský pluton (jeho jizerská část). Toto mohutné těleso, vystupující podél modelového řezu na povrch v délce 18,5 km a dosahující hloubky až 8 km,
má relativně malou hustotu 2,63 g.cm-3 a proto vytváří výraznou tíhovou depresi až -40 mGal.
Druhou výraznou hustotně kontrastní geologickou strukturu představují komplexy metamorfitů jižních Krkonoš (především fylitů, svorů, metavulkanitů) o průměrných hustotách 2,76 až 2,80 g.cm-3. V ní (jako hustotní jádro) se nachází na povrch nevystupující těleso metabazitů. Na modelovém řezu je situováno
v hloubkovém intervalu 0,7 – 3,8 km a jeho hustota je 2,97 g.cm-3. V místě jeho výskytu nabývá Bouguerova anomálie hodnoty okolo 0 mGal.
Třetí, relativně méně výraznou geologickou strukturou je jizerský blok metamorfitů vystupující na sever od
plutonu. V tomto bloku převládají ortoruly (hustota 2,66 g.cm-3) a hodnoty tíhových anomálií se zde pohybují v rozmezí -25 mGal až -36 mGal.
V j. okolí Tanvaldu, kde dochází ke styku první a druhé struktury (tj. plutonu a jihokrkonošského krystalinika) existuje nejstrmější tíhový, a tím i hustotní gradient. Území 1 km jihovýchodně od Tanvaldu je určitým
tektonickým uzlem v rámci studovaného území.
Hlavním a nejdůležitějším výsledkem studie „Tíhové modelování na profilu Syřenov – Tanvald – Nové
Město pod Smrkem“, která byla zpracována firmou Miligal, s. r. o. v květnu 2013 (Příloha č. 6 Dokumentace) je interpretovaný tvar hlubinného kontaktu krkonošsko-jizerského plutonu s jihokrkonošským krystalinikem v okolí Tanvaldu. Pluton zde upadá pod metamorfity generelně k jihu pod úhlem cca 63 stupňů. Na
úrovni - 8000 m n. m. se tak kontakt granitoidů s metamorfity nachází na kilometráži 54 km modelového
řezu.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.5.2. Tektonické poměry
Tektonické poměry zájmového území jsou podrobně řešeny v rámci přílohy č. 5 – Geologická a hydrogeologická studie.
Území kolem Tanvaldu je tvořeno třemi litologicky i geochronologicky odlišnými celky, železnobrodským
krystalinikem, granitoidy krkonošsko-jizerského masívu a sedimenty kvartéru. Tektonické deformace kvartérních sedimentů nebyly prokázány, nelze je však vyloučit. Ve zbylých dvou celcích jsou poněkud odlišné
projevy tektonických procesů. Zatímco na stavbu krystalinika měly rozhodující vliv deformace duktilní,
které se odehrávaly současně s metamorfními procesy v hloubi zemské kůry, pozdně tektonický krkonošsko-jizerský masiv prodělal jen slabé variské duktilně-křehké deformace v době svého vmístění. Permské
horniny, kromě obtížně doložitelných variských křehkých deformací, byly intenzivně deformovány podél
lužické poruchy během saxonské tektogeneze, v období křídy a terciéru.
V rámci geologického mapování oblasti kolem Tanvaldu byly popsány některé zlomové linie. Dominantními
zlomovými strukturami jsou zlomy sudetského směru tj. SZ–JV. Jejich vznik patrně souvisí se vznikem
lužického zlomového pásma, které je jejich hlavním reprezentantem. Ještě dnes je seismicky aktivním.
Toto zlomové pásmo bylo během mesozoika a terciéru několikrát reaktivováno. Pohyby na něm měly
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v různých obdobích různý charakter. V období svrchní křídy šikmé horizontální posuny znamenaly pokles
dna křídové pánve a sedimentaci větších mocností křídy. Později se pohyb změnil v kompresní (přesmyk).
Došlo k překocení křídových uloženin a výzdvihu permokarbonských sedimentů a exhumaci krystalinika.
Terciérní aktivita na zlomu je doložena výlevy pliocenních vulkanitů na severním svahu Kozákova. V rámci
popisovaného systému zlomů byly zjištěny a geofyzikálně lokalizovány další zlomy tohoto směru. Jsou na
nich situovány drobné čedičové sopouchy a místy se v jejich blízkosti vyskytuje i křemenná žilovina a křemičité sintry. Jeden z významných poklesových zlomů směru SZ–JV dislokuje k jihu se uklánějící hranici
tanvaldského granitu a železnobrodského krystalinika. Směr posunu této hranice indikuje výzdvih východní
kry a tím obnažení hlubších částí železnobrodského krystalinika na východ od tohoto zlomu. Zlom východo–západního směru omezuje severně od Držkova tektonickou šupinu metabazitů železnobrodského
komplexu.
Protože celé město Tanvald leží na krkonošsko-jizerském plutonu, vznikly první otevřené pukliny v místě
projektovaného zdroje geotermální energie už v průběhu tuhnutí granitového tělesa. Tyto pukliny o šířce v
řádech 0,1 až 1 mm podmíněné smršťováním pozvolně chladnoucí horniny rozdělují masiv do poměrně
pravidelných bloků. Další tentokrát pouze teoretickou puklinovou dislokací geneticky spjatou s krkonošskojizerským plutonem je jeho kontakt s železnobrodským krystalinikem. Je velmi pravděpodobné, i když pro
to nejsou přímé důkazy, že mechanicky málo odolný kontakt krkonošsko-jizerského plutonu s železnobrodským krystalinikem byl v minulosti oživen mladšími tektonickými pohyby.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory
(těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území nenalézají žádná
poddolovaná území.
V okolí zájmového území se vyskytují četná stará důlní díla. Štola Zlatá Olešnice je od posuzovaného záměru vzdálena cca 3 km. Jedná se o staré důlní dílo, kde byla v minulosti těžena železná ruda. Dalším starým důlním dílem je štola Lhotka u Zlaté Olešnice, ve které se v minulosti těžila také železná ruda. Tato
lokalita je od záměru vzdálena cca 6 km. Štola Bohdalovice je od záměru vzdálena cca 2,5 km, těžila se
zde v minulosti železná ruda. Stará důlní díla u Příchovic sloužila v minulosti k těžbě radioaktivních surovin
a jsou od záměru vzdálena cca 3 km. Poddolované území Zlatá Olešnice – Návarovská je od zájmového
území vzdálena cca 3 km.
Dva sesuvy registrované Geofondem ČR se nacházejí na území Tanvaldu u silnice č. 10. Nejsevernější
sesuv má registrační číslo 7597 a označení Smržovka, je pokládán za již stabilizovaný. Jako potenciální
jsou označeny oba zbývající – prostřední č. 7598 „Šumburk nad Desnou“ a č. 6220 „Velké Hamry“.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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4.2.7. Radioaktivita
Údaje o radioaktivitě horninového prostředí zájmového území byly čerpány ze studie „Vlivy na veřejné
zdraví – problematika radiační zátěže“, která je přílohou dokumentace (příloha č. 4b). Jedním z podkladů
pro tuto studii byla bakalářská práce „Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu“, kterou zpracoval Tomáš Černík na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 2012.
Obrázek 23 - Klasifikace radonového rizika – EIA 2014 – klasifikace je stejná jako v současné době

Zdroj: http://mapy.geology.cz/radon
Radioaktivita granitoidů je v porovnání s jinými typy hornin obvykle zvýšená. Granitoidní horniny krkonošsko-jizerského plutonu nejsou výjimkou. Je to však těleso velmi litologicky heterogenní a z toho důvodu
jsou i rozdílné obsahy radioaktivních prvků. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné obsahy K, U, Th
v krkonošsko-jizerských granitech na základě statistického hodnocení vybraného datového souboru 206
vzorků.
Tanvald se nachází v okrajových partiích krkonošsko-jizerského plutonu s velmi malým obsahem radioaktivních izotopů.
Tabulka 7 - Průměrné obsahy K, U, Th na základě statistického hodnocení vybraného datového souboru vzorků:

počet

K

U(Ra)

Th

Typ granitu

vzorků

[% K]

[ppm eU]

[ppm Th]

jizerská žula

87

průměr 3,31

7,79

21,74

0,36

fojtská žula

6

průměr 3,84

8,02

22,43

0,36

liberecká žula

71

průměr 3,62

8,11

22,24

0,36

tanvaldská žula

24

průměr 3,88

10,10

9,73

1,04

harachovská žula 18

průměr 4,00

13,60

24,02

0,57

U/Th
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V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.8. Fauna a flóra, ekosystémy a biologická rozmanitost
4.2.8.1. Flóra
Fytogeografické členění
Z hlediska fytogeografického členění ČR se území nachází v Českém oreofytiku ve fytogeografickém
okrsku 92 c – Černá Studnice.
Potenciální přirozená vegetace
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují v zájmovém území potenciální přirozenou vegetaci Bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli- Fagetum).
Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 – Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů.
Aktuální vegetace zájmového území
Botanický průzkum zájmového území byl proveden 3. 5. 2013. Průzkum proběhl pouze v zájmovém území
plánovaného záměru.
Velkou část zájmového území tvoří navážky, zpevněné plochy a stávající budovy. Proto se zde nachází
sporadická vegetace, kde byl vyloučen výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Vyhlášky č. 395/1992
Sb., v platném znění.
Na lokalitě byly identifikovány pouze běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty s významným zastoupením ruderálních druhů, typických pro městské a příměstské biotopy.
V následujících přehledech je uveden výčet zjištěných druhů bylin v zájmové lokalitě.
Byliny
Agropyron repens

pýr plazivý

Achillea millefolium

řebříček obecný

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Artemisia vulgaris
pelyněk černobýl
Atriplex patula lebeda rozkladitá
Bellis perennis sedmikráska obecná
Chelidonium majus

vlaštovičník větší

Lamium album hluchavka bílá
Taraxacum officinale

smetánka lékařská
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Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

4.2.8.2. Fauna
Biogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Jizerskohorském bioregionu (Culek,
1996).
Aktuální fauna zájmového území
Navrhovaný záměr se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, v území zcela přeměněném člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy živočichů.
Toto prostředí ovlivňuje specifických způsobem rovněž druhovou skladbu a početnost populací mnoha živočišných druhů. V posuzovaném území není evidován výskyt žádných kriticky/silně ohrožených či ohrožených druhů živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
V zájmovém území byl v průběhu 3. 5. 2013 proveden orientační zoologický průzkum se zaměřením na
případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění.
V lokalitě navrhovaného záměru byl zaznamenán výskyt běžných druhů živočichů žijících ve městě; v
ruderalizovaných trávnících byly pozorovány druhy jako hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka
hajní (Cepaea nemoralis). Z avifauny byl zaznamenán výskyt holuba domácího (Columba palumbus), kosa
černého (Turdus merula), sýkory koňadry (Parus major), straky obecné (Pica pica), sojky obecné (Garrulus
glandarius) a dalších synantropních druhů. Ze savců je pravděpodobně možné očekávat výskyt hlodavců
jako myš domácí (Mus musculus) či potkan obecný (Ratus norvergicus); v průběhu průzkumu však nebyly
tyto druhy pozorovány.
Ze zoologického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu chránit. K negativnímu zásahu do biotopu žádného zvláště chráněného druhu nedojde.

4.2.8.3. Závěr
Navrhovaný záměr se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, v území zcela přeměněném člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy živočichů. V posuzovaném
území se nevyskytují žádné kriticky/silně ohrožené či ohrožené druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném znění.
Realizací posuzovaného záměru nevznikne žádná potřeba kácení dřevin rostoucích mimo les, která by vyžadovala povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na lokalitě
zaznamenány nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nebyly ani očekávány.
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 – Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů.
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Zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené ani přírodě blízké. Z tohoto důvodu není považován vliv záměru na ekosystémy za významný.
Nepředpokládá se, že by realizace záměru mohla mít na flóru faunu zájmového území významnější negativní vliv.
Ke změně v území, která by vedla ke zvýšení biodiverzity od doby EIA 2014 nedošlo. Z pohledu fauny,
flóry a ekosystémů nedošlo prakticky k žádným změnám v území, které by mohly vést ke změně biodiverzity v území a rozšíření dalších druhů fauny a flóry.

V lokalitě nedošlo ke změnám podmínek, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na biologickou rozmanitost, faunu a flóru, na další složky životní prostředí a veřejné
zdraví.

4.2.9. Krajina, krajinný ráz
Záměr je situován na východním okraji města Tanvald, u soutoku řeky Černá Desná a Kamenice. Jedná
se o starý průmyslový areál textilní továrny Seba Tanvald s řadou nevyužívaných budov a zpevněných
ploch. Na okraji areálu vede železniční trať č. 035 Železný Brod – Tanvald. V nevyužívaném areálu se nachází funkční malá vodní elektrárna.
Zájmové území posuzovaného záměru je silně antropogenně ovlivněno. Původní harmonické měřítko, geomorfologie terénu a prostorové vztahy byly v důsledku realizace průmyslového areálu zcela přeměněny.
Nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části.
Nejvýraznější stavbou z hlediska vlivů na krajinný ráz je realizace vrtné plošiny s vrtnou věží, která bude
mít výšku 53 m. Bude se však jednat pouze o dočasný vliv na krajinný ráz, který bude trvat pouze po dobu
průběhu vrtných prací (cca 1 rok). Po ukončení provádění vrtných prací bude vrtná plošina demontována a
odvezena.
Dominantou zájmového území však nadále zůstane tovární komín. Vrtnou věž částečně odcloní stávající
objekty v areálu. Dočasné umístění vrtné plošiny s vrtnou věží nebude znamenat negativní vliv na estetickou kvalitu území.
Dotčenou část města lze charakterizovat jako intenzivně urbanizované území, které je v současnosti nevyužívaným průmyslovým areálem Seba Tanvald. Realizací vrtné plošiny, která bude mít dočasný charakter
(cca 1 rok) a výstavbou geotermální elektrárny nedojde k narušení poměru krajinných složek.
Plánovaný záměr nahradí část původního nevyužívaného areálu Seba Tanvald pro účely využití čerpané
teplé vody pro vytápění či výrobu elektrické energie. Po dobu jednoho roku zde bude umístěna vrtná plošina s vrtnou věží o výšce 53 m, bude se však jednat pouze o dočasný vizuální vjem. Na vrtné pracoviště
bude navazovat geotermální elektrárna, která nebude narušovat vizuální vjemy stávajícího území. Nově
realizovaná zástavba nebude vytvářet nový prvek v blízkých, případně středně vzdálených pohledech. Geotermální elektrárna bude využívat částečně prostor stávajících budov. Technologie, které budou umístěny
vně objektů, budou dostatečně odcloněny stávajícími objekty průmyslového areálu.
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Závěrem lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude z hlediska vlivu na charakter městské části ani z
hlediska dálkových pohledů působit rušivě.

V návrhu realizace a provozu záměru nedošlo prakticky žádným změnám, které by mohly mít vlivy na krajinný ráz a architektonické řešení území.

Nejedná se o změny podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené
významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.10. Obyvatelstvo
Dle údajů v Dokumentaci se nacházelo na území města Tanvald k 1. 1. 2013 6 698 obyvatel, z toho 3 261
mužů, 4 337 žen. Hustota osídlení dosahovala 558 obyvatel na km2. Nejblíže situovanou chráněnou zástavbou vůči posuzovanému záměru jsou bytové domy v ulicích Vančurova a Popelnická umístěné na
kopci nad plánovaným místem záměru, dále jsou to obytné objekty v okolí silnice I/10 a I/14 (ulice Krkonošská, Železnobrodská a Hlavní). Dle Českého statistického úřadu bylo v Tanvadlu k 1.1.2021 6146 obyvatel, z toho 3 049 mužů a 3 097 žen. Hustota osídlení dosahuje 512 obyvatel na km2. Oproti roku 2013
došlo k mírnému úbytku obyvatel.
V území došlo bez náhrady ke zbourání objektu rodinného domu v ul. Žákové, který byl v akustické studii
v Dokumentaci označen jako V2.
Obrázek 24 – Demolovaný rodinný dům

Od doby vydání stanovisky EIA nedošlo v území k žádným změnám či výskytu nových zdrojů vibrací a záření, které by mohly ovlivnit závěry stanoviska EIA 2014. Ke změnám nedošlo ani v reliéfu krajiny, vzniku
dalších nových zdrojů rušení apod., které by mohly ovlivnit průběh hodnocení a závěry hodnocení procesu
EIA.
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Nejedná se o změny podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené
významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.11. Kulturní památky a hmotný majetek
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné nemovité kulturní památky.
Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku. V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru budou stavebně upraveny některé stávající budovy a budou odstraněny některé stávající zpevněné plochy.
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací. Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu
správce sítě a podle jeho podmínek.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.2.12. Území historického a archeologického významu
První zmínka o dřevařské osadě na levém břehu Kamenice pochází z druhé poloviny 16. století, kdy byla
pravděpodobně součástí Smržovky; samostatnou vsí se stal začátkem 17. století. První písemná zmínka o
obci pochází z roku 1611.
Zájmové území není zahrnuto mezi archeologické lokality.
V území nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území, které by mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

4.3. Intenzity dopravy v území
4.3.1. Změny v intenzitách dopravy v území
Dopravní studii zpracovala v rámci Dokumentace EIA firma European Transportation Consultancy s.r.o.
Při stanovení intenzit dopravy, které byly použity pro posouzení záměru vycházeli ze sčítání dopravy ŘSD
z roku 2010 a z dopravního průzkumu, který byl proveden v rámci zpracování EIA 2014 touto firmou. Intenzity zaznamenané v době průzkumu byly na většině průzkumů mírně vyšší, než vyplývá z dostupných
údajů ŘSD – Celostátní sčítání dopravy 2010. Po podrobném vyhodnocení lokality a vlivu lokálních úprav
komunikací bylo rozhodnuto v rámci procesu EIA použít intenzit dopravy ze sčítání firmou ETC v roce
2013.
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Tabulka 8 - Porovnání dopravních průzkumů ŘSD/ETC EIA 2014

Pro rok 2014 byly použity následující údaje o intenzitách dopravy –

V současné době zpracování tohoto elaborátu nebyly k dispozici výsledky sčítání dopravy ŘSD z roku
2020 a 2021. Porovnání změn intenzit dopravy bylo proto provedeno z posledního dostupného sčítání
ŘSD z roku 2016.
Tabulka 9 – Porovnání intenzit dopravy

1. Železnobrodská (I/10)
2. Hlavní (I/14)
3. Krkonošská (I/10)

EIA 2014
EIA 2021
VV
OV
LNV TNV VV
OV
LNV TNV
5130
4390 290 450
6056
5209 399 448
6160
5560 355 245
8087
7010 621 456
13530 12510 400 620 12223 10644 827 752

Pozn. VV-všechny vozidla, OV-osobní vozidla, LNV-lehká nákladní vozidla, TNV-těžká nákladní vozidla
Tabulka 10 - Porovnání intenzit dopravy EIA 2014/EIA 2021 v procentech

1. Železnobrodská (I/10)
2. Hlavní (I/14)
3. Krkonošská (I/10)

VV
OV
LNV
TNV
18%
19%
38%
0%
31%
26%
75%
86%
-10%
-15%
107%
21%

4.3.2. Vliv výstavby a provozu záměru
V rámci Dokumentace byly specifikovány vlivy výstavby a provozu záměru následovně – (převzato z přílohy č.1 Dokumentace)
Kapitola 7.0.3 - V rámci zpracování studie bylo zjištěno, že z hlediska dopravy bude největší zátěž vyvolaná stavbou/provozem areálu představovat fáze dovozu a montáže vrtné soupravy, která by měla trvat
zhruba 7 dní. V průběhu této doby je nutné počítat s příjezdem a odjezdem až 30 voz/24 h, z čehož 25 vozidel budou tvořit těžká nákladní vozidla. V dalších fázích (příprava, vrtání, provoz) bude dopravní zatížení
od areálu výrazně nižší. Z hlediska vyhodnocení dopadu areálu představuje tedy etapa přípravy rozhodující zatěžovací stav.
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Kapitola 7.0.4 - Ve fázi provozu se doprava omezí pouze na cílové cesty zaměstnanců areálu (do 10 příjezdů/24h) a nepravidelných cest zásobování – především svoz odpadu. Z hlediska přitížení vnější sítě lze
toto množství označit jako nevýznamné, jelikož se bude pohybovat hluboko pod běžně dosahovanými denními variacemi obecné dopravy na přilehlé komunikační síti, která v průběhu roku dosahuje až +‐10 % z
celkové intenzity. Vliv provozu areálu na vnější komunikační síti bude z hlediska obyvatel nezaznamenatelný.

4.3.3. Závěr
Z výše provedeného porovnání je zřejmé, že v území došlo v okolí ul. Krkonošské k celkovému snížení
intenzit dopravy, což je zapříčiněno snížením intenzit osobních aut a k navýšení nákladních aut a to
zejména lehkých nákladních aut do 3,5 tuny.
Na ulicích Železnobrodské a Hlavní došlo ke zvýšení intenzity dopravy u všech druhů aut vyjma TNV
v ulici Železnobrodské.
V Dokumentaci se počítalo, že ve fázi provozu se doprava omezí pouze na cílové cesty zaměstnanců areálu (do 10 příjezdů OA/24 hod) a nepravidelných cest zásobování (svoz odpadu). S touto intenzitou provozu se počítá i v současné době.
Příspěvky provozu záměru se budou pohybovat hluboko pod běžně dosahovanými denními variacemi
obecné dopravy na přilehlé komunikační sít, uvedených 10 aut/den činí 0,08 % celkové dopravy na ul. Krkonošské. Provoz záměru tak prakticky neovlivní intenzity dopravy na přilehlých veřejných komunikacích.
Krátkodobé navýšení dopravy v období cca 7 dnů vyžadující příjezd a odjezd až 30 aut/24 h, z čehož 25
vozidel budou tvořit těžká nákladní vozidla, činí podíl cca 0,25 % celkové dopravy na ul. Krkonošské, nemůže proto nijak významně negativně ovlivnit provoz na ul. Krkonošské, přičemž celková intenzity dopravy
se na této ulici oproti EIA 2014 mírně snížila.
Z pohledu nejvýznamnějších negativních vlivů intenzity dopravy, tj. na kvalitu ovzduší a akustickou situaci
v území jsou ale uvedené rozdíly málo významné a prakticky nemohou vyvolat takové změny závěrů provedených hodnocení, aby mohlo dojít ke změně závěrů procesu EIA či ke změně stanoviska.
Mnohem významnější vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci, než uvedené rozdíly v predikci intenzit
dopravy má zlepšení kvality vozidel, a to jak na kvalitu ovzduší tak na hluk.

Z pohledu změn intenzit dopravy v území se proto nejedná o změny podmínek v dotčeném území, které by
mohly generovat nové doposud neposouzené významné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví, nebo by mohly ovlivnit závěry provedeného posouzení v rámci procesu EIA.

4.4. Změny metod hodnocení vlivů na složky životního prostředí
Od doby vydání stanoviska EIA 2014 došlo prakticky u všech hodnocených složek životního ke změnám či
novelám zákonů či vyhlášek, které stanovují metodiky pro hodnocení vlivů těchto složek jak na obyvatelstvo, tak ostatní složky životního prostředí. Protože z pohledu požadavků zák. 100/2001 Sb. pro potřeby
prodloužení platnosti stanoviska EIA je zásadní, (dle sdělení MŽP č.j. MZP/2018/710/2837, náležitosti
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žádosti o prodloužení písm. k) zda by tyto nové metody a poznatky mohly vést k tomu, že by vlivy záměru
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví, aniž by se záměr změnil, mohly nebo měly být
již hodnoceny jinak a s potenciálně jinými (z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví horšími) výsledky je následující popis změn zákonů, vyhlášek a metodik zaměřen jen na vyhodnocení, zda by vzniklé
změny mohly mít takové výsledky, které by změnily k horšímu závěry procesu EIA. Komentovány jsou
pouze ty změny, které by se mohly u tohoto záměru a procesu EIA projevit v závěrech hodnocení či v podmínkách stanoviska.

4.4.1. Ovzduší
Z hlediska ovzduší došlo ke změně některých legislativních předpisů. Účinnosti nabyl zákon č. 201/2012
Sb. a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů), imisní limity však zůstaly zachovány, kromě imisního limitu pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5, u kterého došlo od 1. 1. 2020 ke zpřísnění z 25 μg/m3 na 20 μg/m3. V dokumentaci EIA byly pro vyhodnocení imisní situace provedeny výpočty podle metodiky SYMOS 97, verze
2006. Tento program je pravidelně aktualizován a je používán i v současné době.
Zásadní změnou u hodnocení tohoto vlivu je dnes požadavek hodnocení stavu území dle OZKO. Informace jsou vydávána vždy pro 5-ti leté období jako průměrné hodnoty. V kapitole 4.2.1.1. je proto posouzen stav území v době vydání stanoviska jak podle OZKO (které v době zpracování Dokumentace nebylo
ještě k dispozici) tak dle hodnot použitých zpracovatelem rozptylové studie v Dokumentaci.
Při porovnání hodnot OZKO pro období 2007-2011 a hodnot použitých zpracovatelem rozptylové studii, lze
konstatovat, že v rozptylové studii v Dokumentaci byly mírně menší až stejné hodnoty pro koncentrace
NO2 a benzo(a)pyren. Použité koncentrace pro PM10 denní a PM10 – 36. nejvyšší hodnota 24 hod, dále pro
PM2,5 a benzen korespondují s hodnotou dle OZKO 2007-2011.
Znamená to tedy, že kdyby byly v době zpracování Dokumentace k dispozici údaje dle OZKO 2007 – 2011
byly by závěry hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší prakticky stejné a záměr by byl doporučen k realizaci. Ani zpřísnění limitu pro PM2,5 by neovlivnil závěry stanoviska, protože i nově platící limit 20 μg/m3 byl
v Dokumentaci splněn.
Mezi roky 2014 a 2021 nedošlo k významným změnám metodik hodnocení imisní zátěže. Tudíž i v současné době by byl záměr hodnocen obdobným způsobem jako v roce 2014 a vypočtené výsledky by byly
srovnatelné. Komentované nevýznamné změny EIA nevyžadují žádné změny podmínek stanoviska

4.4.2. Klima
Dle stávajících požadavků zká.č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů se má posuzovat nejen vliv
záměru na klima, ale také možný vliv klima a klimatických změn na záměr. Toto posouzení nebylo v procesu EIA z roku 2014 zpracováno v samostatné kapitole dokumentace, ale vlivy na klima, zejména mikroklima v okolí záměru byly podrobně prověřeny a posouzeny.

46

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska dle odst. 4 § 9a z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Charakter a technické řešení záměru dává předpoklad, že při respektování standardních požadavků souvisejících zákonů a předpisů a splnění podmínek stanoviska EIA, nebudou vlivy změn klimatu na záměr příčinou, která by mohla vést ke změně závěrů procesu EIA.
Změny v zákonech a hodnocení vlivu se tak nijak významně nemohou projevit v závěrech hodnocení procesu EIA a nevyžadují žádné změny podmínek stanoviska.
Pouze pro úplnost doplňuji, že vlivy klimatu a jejich důsledky pro stavební konstrukce použité při realizaci a
provozu záměru jsou součástí norem a předpisů, podle kterých se mohou realizovat a provozovat.

4.4.3. Hluk
V hodnocení a výpočtech hluku došlo od doby stanoviska EIA k několika novelám předpisů. Současně
stále dochází k aktualizacím informací o emisích hluku od jednotlivých zdrojů, zejména automobilů, které
jsou postupně zapracovávána do jednotlivých výpočtových programů.
Vlivy na hluk v území byly podrobně posouzeny v rámci EIA2014. Závěry a porovnání jsou uvedeny v kap.
4.2.2. Celkově lze konstatovat, že změny v metodikách hodnocení hluku se prakticky u tohoto záměru
v tomto území neprojeví, a proto tyto změny nevedou ke zhoršení vlivu záměru na akustickou situaci
v území a nemohou proto ovlivnit závěry procesu EIA a nevyžadují žádné změny podmínek stanoviska.

4.4.4. Voda
Změny zákonů (včetně zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o vodách) a souvisejících předpisů, vyhlášek, norem a TNV, které byly vydány od EIA 2014 se u hodnoceného záměru vzhledem k jeho rozsahu a umístění z pohledu hodnocení realizovaných v rámci procesu EIA nijak neprojeví.
Pouze do dílčího technického řešení by se mohly promítnout nové požadavky na hospodaření s dešťovými
vodami, jejichž řešení bude ale automaticky řešeno v rámci navazujících řízení a není proto potřeba je
v rámci procesu EIA u tohoto záměru řešit, a proto se nijak nepromítnou do závěrů procesu EIA. Není ani
nutno nijak měnit podmínky ve stanovisku EIA.

4.4.5. Půda
Změny zákonů (včetně zákona. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o půdě) a souvisejících předpisů, vyhlášek, norem se u řešení problematiky půdy, radonu, seizmicity a přírodních zdrojů se
opět tohoto záměru týkají jen v technických problematikách, které budou automaticky řešeny v rámci povolovacího procesu záměru (územního a stavebního povolení). Změny v zákonech a hodnocení vlivu se tak
nijak významně nemohou projevit v závěrech hodnocení procesu EIA a nevyžadují žádné změny podmínek stanoviska.

4.4.6. Fauna a flóra, ekosystémy a biologická rozmanitost
Prakticky největší změnou při posuzování dle stávajících požadavků zákona.č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů od EIA 2014 je rozšíření rozsahu posuzování o posouzení biologické rozmanitosti
v území a vliv záměru na biologickou rozmanitost.
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Navrhovaný záměr se nachází v nevyužívaném průmyslovém areálu, v území zcela přeměněném člověkem, jehož charakter prakticky vylučuje možnost osídlení náročnějšími druhy živočichů. V posuzovaném
území se nevyskytují žádné kriticky/silně ohrožené či ohrožené druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném znění.
Realizací posuzovaného záměru nevznikne žádná potřeba kácení dřevin rostoucích mimo les, která by vyžadovala povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

V území se nezměnil rozsah a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. V území nedošlo k žádným
změnám v chráněných územích, přírodních parcích, prvků, NATURY, EVL a PO ani VKP či památným
stromům.
Praktické rozšíření rozsahu posuzování oproti EIA 2014 o samostatné řešení problematiky biologické rozmanitosti by s ohledem na tehdy stávající stav nijak neovlivnilo závěry procesu EIA o realizovatelnosti tohoto záměru. Z pohledu změn v hodnocení není potřeba ani nijak upravovat podmínky ve stanovisku EIA.
Změny v zákonech a hodnocení vlivu se tak nijak významně nemohou projevit v závěrech hodnocení procesu EIA a nevyžadují žádné změny podmínek stanoviska.

4.4.7. Krajina, krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz použité v EIA 2014 vycházelo z Metodického postupu posouzení
vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (autoři I. Vorel, R. Bukáček, P.
Matějka, M. Culek, P. Sklenička, ČVUT v Praze 2004) s přizpůsobením pro hodnocený záměr a pro jeho
potencionální vlivy na krajinný ráz. Tento Metodický postup je i v současné době – k datu podání žádosti o
prodloužení platnosti stanoviska EIA - nejrozšířenější metodou hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz ve
smysl u § 12 zák. Č. 114/1992 Sb. a je již sedmnáct let vyučován na ČVUT lektory ČVUT Praha, UK
Praha, MUNI Brno, MMR a AOPK v rámci celoživotního vzdělávání, akreditovaného Ministerstvem vnitra
pro úředníky veřejné správy. Záměr se v přilehlém území prakticky projeví jen při realizaci vrtných prací
cca po dobu 1 roku. Geotermální elektrárna bude využívat částečně prostor stávajících budov. Technologie, které budou umístěny při provozu vně stávajících objektů, budou dostatečně odcloněny stávajícími objekty průmyslového areálu.
Změny v zákonech a hodnocení vlivu se tak nijak významně nemohou projevit v závěrech hodnocení procesu EIA a nevyžadují žádné změny podmínek stanoviska.

5. Závěr
Na základě provedených hodnocení v rámci této dokumentace konstatuji, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud
neposouzené významné vlivy na životní prostředí.
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Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska dle odst. 4 § 9a z. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Z těchto důvodů doporučuji prodloužit platnost stanoviska EIA vydaného dne 12. 5. 2015 pod čj.
29823/ENV/2015, 478/540/2015 v souladu s §9a odst. 4 zákona o 5 let.

Ing. Richard Kuk
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