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Pro lepší orientaci v předkládaném posudku uvádím přehled nejčastěji používaných zkratek,
symbolů a vysvětlení některých pojmů:
BK

biokoridor

BPEJ

bonitovaná půdní ekologická jednotka

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

EIA

Enviromental Impact Assesment – posuzování vlivů na životní prostředí

M(B)Ú

mechanicko (biologická) úprava

POH

plán odpadového hospodářství

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

SO

stavební objekt

SZU

Státní zdravotní ústav v Praze

SKO (TKO)

směsný komunální odpad

TAP (RDF)

tuhé alternativní palivo

ÚPSÚ

územní plán sídelního útvaru

ÚPN VÚC

územní plán vyššího územního celku

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

ZPF

zemědělský půdní fond
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I.ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru: Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad
Popelkou
2. Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem navrhovaných prací je vybudování
linky mechanické úpravy odpadů s roční kapacitou cca 40 000 tun/rok, tj. cca 150 tun/den. Při
používaném přepočtu TKO 1 tuna = 1,67 m3, je objem odpadu, případně výsledného
materiálu cca 24 000 m3/rok, tj. cca 92 m3/den.
Záměr bude umístěn ve stávajících halách o rozměrech 15 x 30 m a 20 x 40 m, světlá výška
hal činí cca 14 m.
3. Umístění záměru:
Závod na zpracování odpadu se nachází cca 2,5 km severovýchodně od města Lomnice nad
Popelkou, jižně od obce Košťálov. Je přístupný po účelové komunikaci, která odbočuje z místní
silnice II/286 Košťálov - Lomnice n. Popelkou.
Kraj

Liberecký (CZ 051)

Obec

Lomnice nad Popelkou (577308)

Katastrální území

Lomnice nad Popelkou (686751)

Zařízení na mechanickou úpravu odpadů, včetně infrastruktury, bude situováno na
pozemcích a stavebních parcelách 1019/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14, 2339 a 2343 k.ú.
Lomnice nad Popelkou (686751). Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví objednatele, společnosti
Marius Pedersen a.s.
4. Obchodní firma oznamovatele: Marius Pedersen a.s.
5. IČ oznamovatele: 42194920
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Jméno:

ing. Hana Hromková

Kontakt:

Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 168/522
326 00 Plzeň, tel. 377 152 168, e-mail: hana.hromkova@mariuspedersen.cz

Jméno:

Roman Žárský

Kontakt:

Marius Pedersen a.s.
Úprkova 3120
415 01 Teplice
tel. 417 514 972, 721 663 381, e-mail: roman.zarsky@mariuspedersen.cz
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Je třeba zmínit, že oproti původním hodnotám v dokumentaci EIA byla kapacita
v rámci přepracované dokumentace snížena na 40 000 t/rok. Nová kapacita odpovídá
reálným možnostem svozového regionu.
Pro zpřesnění se uvádí, že při předpokládaném využitelném fondu pracovní doby 250
dní za rok bude při stanovené kapacitě 40 000 tun za rok připadat na denní návoz 160 tun
odpadu.
Zpracovatel dokumentace opravil zřejmou nesprávnost v dokumentaci, kdy pro
přepočet TKO 1 tuna = 1,67 m3 výsledný objem odpovídá 66 800m3 tj. 267,2 m3/den. Do
návrhu stanoviska byly uvedeny výše zmíněné zpřesněné kapacitní údaje.

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
V rámci zákona č. 100/2001 Sb. u probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní
prostředí uplatnil příslušný orgán státní správy – tedy v tomto případě MŽP, odbor výkonu
státní správy V – dikci paragrafu 8, odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a vrátil dokumentaci dne 18. 3. 2014 k přepracování a doplnění.
Vzhledem k výše uvedeným faktům byla předložena přepracovaná dokumentace
s náležitostmi podle přílohy č. 4 a po obdržení vyjádření k dokumentaci byla v souladu s § 8
odst. 4 došlá vyjádření předána zpracovateli posudku.

1. Úplnost dokumentace (oznámení):
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována
RNDr. Jiřím Starým, autorizace č.j. 86411/ENV/12.
Přepracovaná dokumentace obsahuje shrnutí dosavadních kroků v rámci uvažovaného
záměru a vypořádání připomínek zpracovatele posudku k předchozí verzi dokumentaci EIA.
V rámci doplňujících informací bod n) zpracovatel uvádí nové znění bodu 3 na straně 7
přepracované dokumentace, které zní:
„Vystupujícím odpadem ze zařízení jsou vyseparované železné kovy a podsítná část, tj.
biologicky rozložitelná složka komunálního odpadu kat.č.191212 (Jiné odpady, včetně směsí
odpadů, z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 191211). Nadsítná složka
mechanické úpravy TKO bude dále v zařízení MÚ upravena na Certifikovaný výrobek Palivo
CZ.“
Dále obsahuje část A – Údaje o oznamovateli.
Vlastní dokumentace (oznámení) v části B – Údaje o záměru - popisuje základní
charakteristiky stavby a splňuje požadavky Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, je v souladu s požadavky
Přílohy č. 4. Z hlediska naplnění podstaty Přílohy zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na
obsah dokumentace (oznámení) splněny.
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Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí, z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky Přílohy
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Část E, F, G, H je součástí dokumentace (oznámení).
Jako přílohy jsou uvedeny:
Příloha 1: Přehledná situace M 1 : 30 000
Příloha 2: Katastrální situace M 1 : 1 000
Příloha 3: Hluková studie
Příloha 4: Rozptylová studie
Příloha 5: Studie hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví
Příloha 6: Studie proveditelnosti – posouzení možnosti spoluspalování odpadů společně
s palivem v energetických kotlích z hlediska ochrany ovzduší
Příloha 7: Certifikát a vnitropodniková norma na Palivo CZ
Příloha 8: Memorandum o spolupráci na projektu: Energetické využití tuhého paliva „Palivo
CZ“ při spoluspalování s fosilními palivy a biomasou ve stávajících energetických zdrojích
společnosti ČEZ, a.s.
Příloha 9: Odborně znalecké posouzení v oboru nakládání s odpady
Příloha 10: Odborně znalecké posouzení materiálového a využívání výstupů z procesu
mechanicko-biologické úpravy směsných komunálních odpadů (SKO)
Příloha 11: Vyjádření Městského úřadu Semily z hlediska územního plánu
Příloha 12: Stanovisko OŽP Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 45i zákona 114/1992
Sb.
Příloha 13: Seznam vybraných složek komunálních a průmyslových odpadů zpracovávaných
v Lomnici nad Popelkou
Příloha 14: Autorizace hlavního zpracovatele dokumentace
Dále je uveden seznam osob, které se podílely na zpracování dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1) Předložená dokumentace z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
2) Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace je komentována v dalších částech
tohoto posudku.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci
(oznámení) včetně použitých metod hodnocení:
Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí v procesu zákona č. 100/2001 Sb., je záměr
s názvem ”Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou ”. Jedná se o
vybudování linky mechanické úpravy odpadů s roční kapacitou 40 000 tun upravených odpadů
ve stávajícím komplexu pro nakládání s odpady, který má platné integrované povolení s názvem
„Závod na zpracování odpadů Lomnice nad Popelkou – Bryndov“.
2.1 Popis technického a technologického řešení
V dokumentaci je uveden popis linky na mechanickou úpravu odpadů rozdělený na primární
drcení (I. stupeň), separaci železných kovů a třídění, finální drcení (II. stupeň) a skladování.
Popis je doplněn barevnými obrázky jednotlivých strojních zařízení.
Dále je uvedena charakteristika vyrobeného tuhého sekundárního paliva, pro které má
investor zpracovanou vnitropodnikovou normu včetně certifikátu paliva nazvaného
„PALIVOCZ“. V tabulkách je uveden seznam vybraných složek komunálních a
průmyslových odpadů k výrobě certifikovaného paliva, dále jsou v tabulce uvedeny
kvalitativní požadavky vybraných ukazatelů a průměrné složení certifikovaného výrobku
„PALIVOCZ“.
V další části jsou uvedeny předpokládané způsoby nakládání s produkty z mechanické
úpravy odpadů, kdy jsou uvedeny legislativní předpoklady a dále je uvedeno, že podsítná
frakce bude upravována na kompostárně Košťálov. Předpokládá se využití kompostu dle
kvality především na skládce Košťálov.
Pro nadsítnou frakci je uvedeno, že bude dále upravována s cílem vyrobit alternativní palivo,
které bude spoluspalováno v energetických kotlích. Je uveden výčet projektů a společností,
které s investorem v této problematice spolupracují.
Dále je v dokumentaci uveden odkaz na normu ČSN pro tuhá alternativní paliva a jsou
citovány závěry odborně znaleckého posouzení procesu mechanicko-biologické úpravy a
posouzení materiálového a energetického využívání výstupů z procesů mechanicko
biologické úpravy směsných komunálních odpadů. Dále je uveden výčet navazujících
rozhodnutí.
Zpracovatel dokumentace dále doplnil (viz příloha posudku), že technologie kompostárny
Košťálov spočívá v samostatné vodohospodářsky zabezpečených kompostovacích boxech
vybavených technologií pro aerobní kompostování vč. obslužných, skladových a dozrávacích
ploch. Plánovaná výstavba kompostárny je rozdělena na dvě etapy. Kompostovací boxy v
rámci první etapy kompostárny pro přeměnu biologického odpadu na kompost budou
zprovozněny v průběhu roku 2015, druhá etapa pro zpracování podsítné biologicky
rozložitelné složky bude uvedena do provozu v návaznosti na výstavbu a provoz linky
mechanické úpravy odpadů Lomnice nad Popelkou.
Dále byl doplněn nový protokol o výsledku certifikace, který hodnotí splnění podmínek tzv.
dobrovolné certifikace nestanoveného výrobku - Paliva CZ, kdy je posuzována shoda mezi
hodnotami uvedenými ve vnitropodnikové normě s hodnotami zjištěnými při ověřovacím
analytickém testu vzorku výrobku - paliva. Mezní hodnoty uvedené v PN vychází
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z dlouhodobého sledování kvality nadsítné frakce, kterou oznamovatel v rámci svých
činností průběžně ověřuje.
Srovnání s nejlepšími dostupnými technikami není uvedeno.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Údaje v této části dokumentace včetně popisu technického a technologického řešení
záměru jsou zpracovány s průměrnou vypovídací hodnotou k možnosti posoudit vlivy
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Zpracovatel v rámci doplňujících informací upřesnil, že jako maximální časová
varianta záměru je uvažován dvousměnný provoz. Vzhledem k tomu, že veškeré bilance
a vyhodnocení ve studiích uvedených v příloze dokumentace počítá s dvousměnným
provozem, není k tomuto zpřesnění dalších připomínek.
Zpracovatel dokumentace dále v doplňujících informacích uvádí (viz příloha posudku),
že odpady katalogových čísel 190801, 190805 a 200201 budou zpracovány přímo v zařízení
Kompostárna v Centru pro komplexní nakládání s odpady Košťálov.
S doplňujícími informacemi ke kompostárně Košťálov je možné vyslovit souhlas,
podmínky pro zprovoznění hodnoceného záměru jsou uvedeny v příslušných částech
posudku.
Za PALIVOCZ je označován využitelný produkt mechanické úpravy odpadů, který je
dle názoru zpracovatele posudku nezbytné považovat za odpad. Podle informací od
investora se o zajištění odbytu tohoto produktu jedná. Obvyklým odběratelem tohoto
produktu (odpadu) jsou cementárny, které jsou již v současnosti vytíženy jinými druhy
TAP. Dalšími možnými odběrateli mohou být např. teplárny s příslušným oprávněním.
V souvislosti s novelou zákona o odpadech 229/2014 Sb. bude od roku 2024 zakázáno
ukládat směsný komunální odpad na skládky, a tím vzniká tlak na jiné způsoby nakládání
s odpady.
V nařízení vlády č. 352/2014 Sb. (POH ČR pro období 2015 – 2024) je v kapitole 1.3.1.1.
Komunální odpady uvedeno ve stati zásady v bodě j) následující:
„Úpravou směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou
technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato
úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.“
A dále je v kapitole 1.3.1.1.1. Směsný komunální odpad stanoveno plnit následující cíl:
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálně využitelných složek, nebezpečných složek
a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízení k tomu určených
v souladu s platnou legislativou.
Jednu z možností představuje hodnocený záměr. Při vědomí výše zmíněných faktů a
současné nenasycenosti trhu lze předpokládat řadu dalších záměrů pro splnění podmínek
stanovených novelou zákona o odpadech a navazujícími předpisy.
Z hodnocené kapitoly vyplývá, že dokumentace byla zpracována v počáteční fázi
přípravy záměru, kdy je minimální množství podkladů. S praktickými výsledky provozu
mechanických úpraven odpadů zatím není v ČR dostatek zkušeností. Naopak v různých
členských státech EU jsou tato zařízení využívána již řadu let. Pro zprovoznění
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takovéhoto typu záměru je nezbytné trvat na zajištění odbytu nadsítného produktu a
zprovoznění kompostárny na nedaleké skládce Košťálov.
Vzhledem k popsanému řešení záměru, kdy bude záměr umístěn do stávajících hal
nebude potřeba územní rozhodnutí. V souladu s platnou legislativou bude potřeba
nejdříve zpracovat žádost o změnu integrovaného povolení, jejíž součástí kromě
podrobnějšího technologického popisu musí mimo jiné být:
- odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb. s návrhem emisních limitů a podmínek
provozu
- provozní řád dle zákona o ochraně ovzduší
- provozní řád zařízení dle zákona o odpadech včetně seznamu odpadů, které budou
vstupovat a vystupovat ze zařízení
- havarijní plán dle zákona o vodách
Po vydání změny integrovaného povolení bude možné požádat o stavební povolení.
Příslušné podmínky jsou uvedeny v návrhu stanoviska oránu státní správy.
2.2 Údaje o přímých vlivech na životní prostředí
2.2.1. Údaje o vstupech
1.Půda
Dle dokumentace je posuzovaný záměr navržen na pozemcích stávajícího areálu. Jedná se o
zpevněné a zastavěné plochy bez nároků na zábory půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)
nebo lesní půdy (PUPFL).
2.Voda
Spotřeba vody v etapě výstavby bude limitovaná dobou výstavby a množstvím osob na
pracovišti. Voda bude odebírána v prostoru sociálního zázemí společnosti Marius Pedersen a.s.
Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací,
kdy je uveden odkaz na příslušnou přílohu vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Pro etapu provozu je uvedeno, že záměr nevyžaduje nároky na vodu.
3.Ostatní surovinové a energetické zdroje
Fáze provozu:
V dokumentaci je uveden příkon rozhodujících spotřebičů, kdy je konstatováno, že
energetické vstupy jsou v areálu k dispozici. Dále je uvedeno, že bude trvale k dispozici požární
voda v podzemní jímce o celkovém objemu 240 m3.
4.Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační napojení: ze silnice II třídy číslo 286 Košťálov – Lomnice nad Popelkou,
odbočkou na příjezdovou komunikaci zpevněnou živičným povrchem.
Fáze provozu: Transport odpadů zajišťuje v současné době cca 140 nákladních vozidel za
den. V rámci doplňujících informací zpracovatel opravil nesprávně uvedené nárůsty
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automobilové dopravy uvedené v dokumentaci. Navýšení
z hodnoceného záměru dle doplněných informací bude následující:

automobilové

dopravy

-doprava spojená s realizací linky pro mechanickou úpravu odpadů
20 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 40 pojezdů – zajišťující přivezení odpadů
12 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 24 pojezdů – zajišťující odvoz zpracovaného odpadu
Celková výhledová doprava spojená s provozem areálu pro komplexní nakládání s odpady
bude:
172 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 344 pojezdů
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vystihují údaje
v přepracované dokumentaci včetně doplňujících údajů (viz příloha posudku) v této části
podstatu vstupů spojených s posuzovaným záměrem a lze se s nimi vzhledem k charakteru
záměru a jeho lokalizaci v zásadě ztotožnit.
Obecně považuji za nutné zdůraznit následující pozitivní fakta z hlediska vlivů na
životní prostředí:
1.

Posuzovaný záměr je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby

2.

Realizací záměru nedojde k novým záborům, záměr bude realizován na
stávajících plochách

Z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze údaje uvedené v této
kapitole považovat po doplnění za dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů
na životní prostředí.
2.2.2. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Dokumentace sumarizuje hlavní bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší.
Dle dokumentace bodové zdroje znečišťování ovzduší představuje odvětrávání pracoviště
drcení a třídění odpadů. Jako liniové zdroje jsou bilancovány pohyby vozidel související
s dopravní obslužností záměru ve výhledovém stavu. Byly použity emisní faktory (MEFA v.06)
pro rok 2015.
Za plošný zdroj je považována manipulace s upravovanými odpady a dále emise ze
spalovacích motorů mechanismů pohybujících se po areálu úpravny a sekundární emise tuhých
znečišťujících látek z provozu nákladních vozidel po vnitroareálových komunikacích.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
K uvedeným údajům nejsou vzhledem k charakteru záměru zásadní připomínky.
Vyhodnocení vlivu emisí z liniových a plošných zdrojů bylo provedeno pomocí emisních
faktorů. Výpočet byl proveden odpovídajícím způsobem. Z výsledků ve vztahu
k posuzovanému záměru lze predikovat závěr, že dojde postupně vlivem modernizace
vozového parku ke snížení emisí oproti současnému stavu.
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2. Odpadní vody
Dle dokumentace vlivem realizace záměru nedojde k navýšení ploch s produkcí
neznečištěných dešťových vod – plochy komunikací, střecha haly, zpevněné ostatní plochy
v areálu. Výměra těchto ploch bude souhlasná se stávajícím stavem.
Splaškové vody z provozu sociálních zařízení jsou a nadále i budou likvidovány
stávajícím způsobem v rámci stávajícího areálu. Je uvedeno, že se předpokládá navýšení počtu
o 3 pracovníky. Stávající kapacity sociálního zařízení budou tomuto navýšení počtu pracovníků
přizpůsobeny.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska bilančních propočtů a závěrů týkajících se odpadních vod z posuzovaného
záměru není podstatnějších připomínek. Se závěry lze vyslovit souhlas.
3. Odpady
Dokumentace specifikuje jakými předpisy je upraveno nakládání s odpady. Dále je uveden
odkaz na přílohu dokumentace, kde je uveden seznam vybraných složek komunálních a
průmyslových odpadů k výrobě Certifikovaného výrobku. Je uvedeno, že přesný seznam
jednotlivých druhů odpadů bude uveden ve schválených provozních řádech zařízení.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze konstatovat, že nakládání s odpady v hodnoceném areálu Lomnice nad Popelkou Bryndov již standardně probíhá, a že s ohledem na charakter záměru a možnou produkci
odpadů nelze očekávat z hlediska ochrany životní prostředí a veřejného zdraví
nestandardní situace s nepříznivým vlivem na životní prostředí při respektování platných
norem.
Zpracovatel dokumentace v doplňujících informacích uvádí (viz příloha posudku), že
odpady katalogových čísel 190801, 190805 a 200201 budou zpracovávány přímo v zařízení
Kompostárna v Centru pro komplexní nakládání s odpady Košťálov.
Přesný seznam odpadů, které budou vstupovat a vystupovat ze zařízení MÚ bude
součástí provozního řádu v rámci projednání změny integrovaného povolení. Příslušná
podmínka je součástí návrhu stanoviska.
K hodnocené kapitole není dalších připomínek.
4. Ostatní (hluk, vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)
V hodnocené kapitole je uveden SW, kterým bylo provedeno vyhodnocení hlukové zátěže
včetně jeho stručného popisu. Jsou uvedeny hodnocené varianty a referenční body nejbližší
obytné zástavby z hlediska stacionárních a liniových zdrojů hluku.
Jsou uvedeny předpokládané zdroje hluku z etapy výstavby včetně výsledků výpočtu. Dále
jsou uvedeny stacionární zdroje hluku včetně hlučnosti jednotlivých zdrojů, emise hluku
spojené s hodnoceným záměrem.
Součástí kapitoly je i vyčíslení liniových zdrojů hluku. Vliv vibrací je vzhledem k situování
zařízení zcela mimo kontakt s obytnou (i jinou) zástavbou hodnocen jako zanedbatelný, bez
faktického vlivu. Záměr nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Strana č. 11

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
”Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou”

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Rozsah a popis v této kapitole odpovídá standardním postupům a není k němu
podstatnějších připomínek.
Popis a hodnocení provozních zdrojů hluku je provedeno standardním způsobem a lze
vyslovit souhlas s hodnocením v této kapitole.
5. Doplňující údaje
Je uvedeno, že významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny nejsou očekávány, vzhledem
k situování záměru v již stávajících halách.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Bez připomínek.
2.3 Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně
ovlivněného
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
 Územní systém ekologické stability krajiny
Dle dokumentace v okolí záměru se nacházejí biokoridor a lokální biocentrum místního
významu. Plánovaný záměr však nijak neohrozí nebo nenaruší jejich funkci.
 Zvláště chráněná území a přírodní parky
Je specifikováno, že záměr nezasahuje žádné chráněné území. Je uvedena vzdálenost od
nejbližších EVL.
 Významné krajinné prvky
Je uvedeno, že záměr v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí lokality
přírodovědecky významné a ceněné.
 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území areálu se nenacházejí žádné významnější architektonické, historické ani kulturní
památky.
 Území hustě zalidněná
Areál společnosti není obklopen souvislou obytnou zástavbou a je situován mimo obydlená
území.
 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V zájmové lokalitě ani jejím blízkém okolí se nenacházejí území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení.
 Staré ekologické zátěže
Je uvedeno, že žádné staré ekologické zátěže či prostory určené k sanaci zemin či
podzemních vod nejsou v zájmovém prostoru.
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 Extrémní poměry v dotčeném území
V oblasti záměru nejsou dokumentována aktivní ani potenciální sesuvná území.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Hodnocená kapitola obsahuje všechny podstatné charakteristiky v přijatelném
rozsahu. Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších výhrad.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1 Ovzduší a klima
Posuzovaný materiál se zabývá charakteristikou klimatu zájmového území. Znečištění
ovzduší je doloženo pětiletými průměry dostupných znečišťujících látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis situace kvality ovzduší je v dokumentaci uveden. K problematice charakteristiky
klimatu není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Celkově ke kapitole nejsou
námitky.
C.II.2. Geomorfologie, horninové prostředí, hydrogeologická charakteristika
Lokalita je součástí tzv. Lomnické vrchoviny (IVA-8B-a), jež se nachází v západní partii
Podkrkonošské pahorkatiny. Podle základní vodohospodářské mapy M 1:50 000 se území
nachází v povodí Olešky, číslo hydrologického pořadí 1-05-01-045. Z uvedených podkladů je
patrné, že s posuzovaným záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý zábor ZPF ani
PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis charakteristik geomorfologie, horninové prostředí a hydrogeologických
charakteristik povrchových a podzemních vod je uveden v dostatečném rozsahu a
s odpovídající vypovídací hodnotou. Bez připomínek.
C.II.3. Biologické poměry
Je uvedeno, že v místě stávajícího závodu na zpracování odpadu (uvnitř zpracovatelského
areálu), ani v blízkém okolí, se nenachází původní flóra ani fauna. Celá lokalita má biocenózu
charakteristickou pro smíšený biotop, která je chudá, jak co do početnosti, tak co do druhové
skladby - je to důsledek vysoké technizace a urbanizace nejbližšího okolí.
V areálu závodu se nepředpokládá žádný výskyt zvlášť chráněného druhu rostlin nebo
živočichů chráněných dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (a prováděcí vyhl.
č. 395/1992 Sb.).
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice biologických poměrů není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
C.II.4. Krajina, ekosystémy
Dle dokumentace se jedná se o urbanizovanou a technizovanou lokalitu, na níž navazuje
otevřená krajina charakteristická střídavým zalesněním, zemědělsky obdělávanými plochami a
loukami. Území bylo a je využíváno i k zemědělské výrobě.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky životního prostředí
připomínek. Je zřejmé, že realizací záměru nedojde k ovlivnění krajiny ani ekosystémů.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Souhrnně je konstatováno, že současná kvalita životního prostředí zájmového území je
celkově na dobré úrovni. Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového únosného zatížení
území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska hodnocené kapitoly posuzovaný materiál obsahuje rozhodující informace.
Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky životního prostředí připomínek.
2.4
Charakteristika
předpokládaných
vlivů
záměru
na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
2.4.1 Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických
vlivů
Dokumentace uvádí, že realizací řešeného záměru dojde ke vzniku nových zdrojů
znečišťování ovzduší. V rámci rozptylové studie jsou hodnoceny základní typické znečišťující
látky emitované při manipulaci s odpadem a dále látky emitované spalovacími motory
mechanizace nasazené v zařízení a vyvolané automobilové dopravy zajišťující transport
odpadů, tj. částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý.
Jako podklad pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími
ovzduší v zájmové oblasti byla využita mapa znečištění ovzduší vydaná Českým
hydrometeorologickým ústavem zpracovaná pro pětileté klouzavé průměry imisních
koncentrací za roky 2008 až 2012.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou prezentovány v dokumentaci výsledné imisní
hodnoty z rozptylové studie ve zvolených účelových referenčních bodech. Rozmezí hodnot
imisních příspěvků v těchto bodech je následující:
maximální hodinové imise NO2:

0,42 až 1,38 μg/m3

průměrné roční imise NO2:

0,0092 až 0,0473 μg/m3

maximální denní imise PM10:

0,34 až 1,37 μg/m3

průměrné roční imise PM10:

0,013 až 0,076 μg/m3

Je konstatováno, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové
hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze i přes uvedené nejistoty
předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací umístění nové třídící
linky do stávajícího závodu pro nakládání s odpady k významnému zvýšení rizika akutních ani
chronických zdravotních účinků.
Součástí vyhodnocení je i hodnocení zdravotních rizik hluku a sociálně ekonomických
dopadů. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je záměr označen za přijatelný.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování v činnosti již řadu let provozované nelze
se s ohledem na vzdálenost souvislé obytné zástavby od posuzovaného záměru obávat
negativního ovlivnění zdraví ani pohody obyvatel nejbližší obytné zástavby. Záměr je
situován v místě, který se nachází v akceptovatelné vzdálenosti od obytné zástavby.
Podle názoru zpracovatele posudku, při komplexním zhodnocení vlivů celé stavby,
s ohledem na situování a charakter provozu, nepřináší žádná významná rizika ani
negativní vlivy na obyvatelstvo.
Z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivů na obyvatelstvo je hodnotím jako
malé a málo významné.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je nezbytné trvat na níže uvedených doporučeních, při
jejichž respektování lze označit vlivy na obyvatelstvo v rámci uvažovaného záměru za
malé a málo významné:
 v dalších stupních projektové dokumentace situovat novou linku na mechanické
zpracování odpadů do vnitřních prostor uzavíratelné haly. Uzavíratelná hala bude
minimálně vybavena zpevněnou podlahou, nuceným větraním v hale a zabezpečením
skladu energeticky využitelného produktu z mechanické úpravy proti zahoření.
2.4.2 Vlivy na ovzduší a klima
Dle dokumentace nejvýznamnějšími emitovanými znečišťujícími látkami do venkovního
ovzduší jsou částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý. Emise
ostatních látek jsou v případě řešeného záměru tak nízké, že vzhledem ke koncentracím v
pozadí a imisním limitům těchto znečišťujících látek je výpočet imisních příspěvků považován
za bezúčelný.
Z hlediska pachových látek rozptylová studie uvádí, že v následujících stupních řízení bude
předložen odborný posudek a provozní řád. Tyto materiály budou zahrnovat podrobné
zhodnocení zdrojů pachových látek a budou obsahovat opatření a technické podmínky
k maximálně možnému omezení pachovými látkami.
V zájmové oblasti je kvalita ovzduší v současné době relativně dobrá a dle dostupných
informací jsou všechny imisní limity sledovaných znečišťujících látek plněny. Vlastní imisní
příspěvky řešených zdrojů znečišťování ovzduší jsou malé a nezpůsobí překračování imisních
limitů sledovaných znečišťujících látek.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo je realizace záměru
v daných místních podmínkách označena za přijatelnou.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Hodnocení emisí z posuzovaného záměru je v dokumentaci věnována odpovídající
pozornost. Vyhodnocení imisní situace je provedeno programem SYMOS. Lze souhlasit,
že provoz záměru nebude mít významný vliv na změnu imisní situace v dané oblasti.
Nejvýznamnějším potenciálním vlivem může být znečištění ovzduší tuhými
znečišťujícími látkami, resp. suspendovanými látkami frakce PM10. S ohledem na stávající
zkušenosti při provozu záměru, vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, nelze při
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dodržování správného technologického postupu očekávat ani zvýšenou úroveň emisí
pachových látek, která by byla příčinou obtěžování obyvatelstva.
Z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je hodnotím jako malé a
málo významné stejně jako u vlivů na obyvatelstvo. Do podmínek pro eliminaci vlivů na
ovzduší je navrženo:
 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení a okolních
zpevněných ploch minimalizovat sekundární prašnost. V době nepříznivých
klimatických podmínek provádět zkrápění prašných ploch,
 zpracovat odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. jako podklad pro rozhodnutí o
umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Odborný posudek bude zahrnovat návrh
technických podmínek provozu z hlediska snížení emisí tuhých znečišťujících látek a
pachových látek.
2.4.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a
biologické charakteristiky
Dle zpracovatele hluk z provozu centra pro komplexní nakládání s odpady v Lomnici nad
Popelkou (Bryndov) po jejím rozšíření, resp. instalaci nové třídící linky do stávající haly,
nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit
LAeq,8h = 50 dB v denní době. V noční době nebude i nadále areál provozován.
Doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru vyvolá podél příjezdových tras změny v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A z dopravy na veřejných komunikacích max. v řádech
desetin decibelu (0,2– 0,3 dB), a to pouze v denní době. V noční době nebude areál centra pro
komplexní nakládání s odpady provozován. Vypočtené změny v denní době jsou však zcela
minimální, pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné a odpovídají běžnému
kolísání intenzit automobilové dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Výsledné hodnoty dokládají nepřekročení hygienických limitů hluku z výhledového
provozu záměru v chráněných venkovních prostorech staveb.
Je možné přijmout závěry tak, jak jsou prezentovány zpracovatelem oznámení. Vlivy
lze hodnotit co do velikosti a významu jako malé ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Se závěry k výše hodnocené kapitole lze vyslovit souhlas. Do podmínek pro eliminaci vlivů
hluku je navrženo:
 v dalších stupních projektové dokumentace situovat novou linku na mechanické
zpracování odpadů do vnitřních prostor uzavíratelné haly. Uzavíratelná hala bude
minimálně vybavena zpevněnou podlahou, nuceným větraním v hale a zabezpečením
skladu energeticky využitelného produktu z mechanické úpravy proti zahoření.
2.4.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stávající systém odvodnění oblasti zůstane zachován i po realizaci záměru, nedochází
k výstavbě nových zastavěných ploch. Realizace záměru nezmění odtokové poměry srážkových
vod v území.
Veškerá technologie centra pro komplexní nakládání s odpady bude umístěna v zastřešených
halách, v průběhu třídění a zpracovávání odpadu tedy nebude docházet ke kontaktu odpadů se
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srážkovými vodami. Povrchové vody nebudou provozem centra pro komplexní nakládání s
odpady ohroženy.
Technologické odpadní vody nejsou provozem produkovány. V provozu nebudou používány
ani skladovány látky nebezpečné vodám, bude zde nakládáno pouze s ostatními odpady.
Dokumentace uvádí, že instalace třídící linky a provoz centra pro komplexní nakládání s
odpady nebude mít žádný vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus
podzemních ani povrchových vod ani jejich režim. Nedotkne se žádných pramenných oblastí.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Podle zpracovatele posudku vliv na zdroje vody vzhledem k doložené spotřebě vody je
nevýznamný. Rovněž nelze předpokládat negativní vlivy na hladiny podzemních vod,
průtoky či vydatnost vodních zdrojů.
Z hlediska ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod je nezbytné trvat na níže
uvedeném doporučení, při jehož respektování lze označit vlivy na vodu v rámci
uvažovaného záměru za malé a málo významné:
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru centra pro komplexní
nakládání s odpady musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek – mechanismy budou pravidelně kontrolovány, vždy
před zahájením prací,
2.4.5 Vlivy na půdu
Je uvedeno, že záměr nenaruší horninové podloží, nedojde k vlivu na morfologii krajiny. V
nejbližším okolí lokality nejsou žádné surovinové ani jiné přírodní zdroje. Z tohoto důvodu
nebude mít výstavba a provoz záměru žádný vliv na horninové prostředí, stabilitu území ani na
přírodní zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vlivy na půdy lze považovat co do velikosti za malé a z hlediska významnosti za
nevýznamné. K hodnocení není dalších připomínek.
Při dodržování provozních předpisů a provozní kázně nelze předpokládat nadlimitní
ovlivnění při nakládání s odpady. Do návrhu stanoviska orgánu státní správy byly
navrženy následující podmínky:
 v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiné doložit:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
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f)
g)

h)

i)
j)

budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje

2.4.6 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Dle dokumentace se jedná o instalaci třídící linky ve stávajícím areálu bez expanze do okolí,
nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor vysoce urbanizovaný a
technizovaný, v němž se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů dle
vyhlášky č. 395/92 Sb., nehrozí žádné vyhubení druhů nebo poškození jejich biotopů).
Vzhledem k charakteru stavby a předmětného území je konstatováno, že posuzovaný záměr
není v kolizi se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru
a jeho lokalizaci připomínky.
2.4.8 Vlivy na krajinu
Dle dokumentace je záměr situován dovnitř stávajícího areálu závodu na zpracování odpadů,
bez potřeby další výstavby, jež by mohla ovlivnit krajinný ráz. Vzhledem k charakteru záměru,
jeho umístění a vlivu na životní prostředí, nelze očekávat žádný vliv na krajinu ani krajinný ráz.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
K uvedenému hodnocení nemá zpracovatel posudku vzhledem k charakteru záměru
a jeho lokalizaci připomínky.
2.4.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k ovlivnění
antropogenních systémů, jejich složek a funkcí. Nepředpokládá se ani ovlivnění kulturních
hodnot nehmotné povahy. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu pro nakládání s odpady.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S hodnocením a závěry k tomuto bodu lze vyslovit souhlas. Vliv lze považovat za málo
významný až nevýznamný.
2.5 Charakteristika enviromentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Za rizika havarijních stavů jsou označeny a požár a havarijní únik látek škodlivých vodám.
Dle dokumentace vyplývá velmi nízké riziko nestandardního stavu s vážnými
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environmentálními následky. Lze očekávat výjimečně a ojediněle únik škodlivin na havarijně
zajištěných nebo kontrolovaných plochách s krátkou dobou trvání a dobrým stavem místa po
sanačním zásahu. Z širšího hlediska nepřináší záměr do regionu nová rizika vyplývající z
nakládání s odpadem, ale je mezistupněm pro převoz odpadu na místo, které bude způsobem
odpovídajícím legislativním a bezpečnostním požadavkům dostatečně zajištěno..
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S hodnocením a závěry k tomuto bodu lze vyslovit souhlas. Vliv lze považovat za málo
významný až nevýznamný při důsledném dodržování provozních řádů a preventivních
opatření. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou navržena následující doporučení:
 důsledným dodržováním provozních řádů, pracovních instrukcí a závazných
pracovních postupů minimalizovat vznik nestandardních stavů a havárií.

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní
prostředí
Dle předložené dokumentace je záměr navržen jednovariantně.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru obligatorní
a příslušný úřad, nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. zpracování variant
řešení záměru, předložené invariantní řešení v dokumentaci se s ohledem na charakter
záměru (rozšíření využitelnosti stávajícího zařízení k nakládání s odpady bez nutnosti
záboru nových pozemků) považuje za dostačující k uzavření posuzování vlivů podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Dokumentace splňuje požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí přesahujících státní hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dle dokumentace jsou rizika stavby a následného provozu akceptovatelná za
předpokladu dodržení technologické kázně, všech závazných norem a předpisů a při
respektování doporučených podmínek z hlediska fáze přípravy, výstavby a provozu.
Na základě předloženého technického řešení záměru lze vyslovit názor, že pro omezení
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou použity
odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí – zejména z hlediska ochrany ovzduší. Jako zcela nezbytné se jeví umístění nové
technologické linky na mechanickou úpravu odpadů do vnitřních prostor uzavíratelné
haly. Toto opatření zajistí při dodržení garantovaných hlukových emisí jednotlivých
zařízení použitých při výpočtu akustické studie nepřekročení platných hlukových limitů
u nejbližší obytné zástavby.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaná dokumentace obsahuje návrh opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci vlivů
stavby na životní prostředí rozdělená na územně plánovací opatření, technická a organizační
opatření. S navrženým opatřeními v dokumentaci se souhlasí s tím, že opatření jsou ve vazbě
na vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesněna a
aktualizována.
Uvedená opatření spolu s již dříve uvedenými podmínkami formulovanými do návrhu
stanoviska příslušnému orgánu státní správy jsou dle názoru zpracovatele posudku dostatečná
z hlediska omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí na akceptovatelnou úroveň.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření k ochraně ovzduší. Opatření k eliminaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
jsou specifikována pro etapy přípravy, realizace a provozu v následující podobě:
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fáze přípravy
 v případě mechanické úpravy odpadů s obsahem biologicky rozložitelných odpadů
zajistit odpovídající kapacitu pro biologické zpracování odpadů na skládce Košťálov
 v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiné doložit:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
f) havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
g) návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
h) odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
i) porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
j) vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje
 zpracovat odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. jako podklad pro rozhodnutí o
umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Odborný posudek bude zahrnovat návrh
technických podmínek provozu z hlediska snížení emisí tuhých znečišťujících látek a
pachových látek.
 v dalších stupních projektové dokumentace situovat novou linku na mechanické
zpracování odpadů do vnitřních prostor uzavíratelné haly. Uzavíratelná hala bude
minimálně vybavena zpevněnou podlahou, nuceným větráním v hale a zabezpečením
skladu energeticky využitelného produktu z mechanické úpravy proti zahoření.
fázi realizace
 součástí zkušebního provozu bude provedení spalovací zkoušky u odběratele
energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy
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fázi provozu
 zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného produktu
linky MÚ a bez zprovozněné kompostárny na skládce Košťálov
 veškerý biologicky rozložitelný odpad (podsítná frakce) vzniklý mechanickou úpravou
odpadů z hodnoceného záměru pravidelně odvážet k biologickému zpracování např.
kompostování. Při využití výstupů z biologického zpracování podsítné frakce
respektovat platnou legislativu zejména vyhlášku č. 341/2008 Sb. o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 provádět kontrolu kvality produktu z linky mechanické úpravy - energeticky
využitelný podíl (nadsítná frakce) v rozsahu a s četností dle platného integrovaného
povolení.
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru centra pro komplexní
nakládání s odpady musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek – mechanismy budou pravidelně kontrolovány, vždy
před zahájením prací,
 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení a okolních
zpevněných ploch minimalizovat sekundární prašnost. V době nepříznivých
klimatických podmínek provádět zkrápění prašných ploch
 důsledným dodržováním provozních řádů, pracovních instrukcí a závazných
pracovních postupů minimalizovat vznik nestandardních stavů a havárií.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)
Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci vyjádřily:
1) Liberecký kraj, náměstek hejtmana pro resort životního
prostředí a zemědělství ze dne 22. 9. 2014.
Podstata vyjádření: Liberecký kraj k přepracované dokumentaci zaměru "Centrum pro
komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou“ dle zákona Č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje žádné
připomínky.
2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní
pracoviště Semily zn. KHSLB 21914/2014 ze dne 29. 9. 2014.
Podstata vyjádření: S přepracovanou dokumentací vlivů záměru „Centrum pro komplexní
nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou na životní prostředí se souhlasí.
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Liberec zn. ČIŽP/51/IPP/1414456.001/14/LAS ze dne 26.9. 2014 .
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska problematiky odpad - neodpad nejsou dle našeho názoru zejména v případě
podsítné frakce přímo ukládané na skládku splněny podmínky § 3 odst. 6 (zejména písmo
d) a odst. 7 zákona o odpadech. Mimo jiné z hlediska ukládaní biologicky rozložitelných
odpadů na skládku. V případě nadsítné frakce (Palivo CZ) je otázkou, zda jsou plněny
zejména podmínky pro spolu spalování odpadu z hlediska ochrany ovzduší.
b) Posudky předložené v přílohách č. 9 a 10 se dostatečně nezabývají splněním všech
podmínek zákona o odpadech pro to, aby výrobek z odpadů přestal být odpadem, jak je
uvedeno výše (zejména podmínky uvedené v § 3 odst. 6 písmo d) a odst. 7 zákona o
odpadech).
c) V dokumentaci není uveden poměr mezi podsítnou frakcí určenou ke kompostování a
přímo ukládanou na skládku.
d) V dokumentaci se opakovaně hovoří o mechanicko-biologické úpravě, na zařízení však
bude docházet pouze k mechanické úpravě, případná biologická úprava proběhne na
jiném zařízení.
e) Příloha č. 13 - ČIŽP se nedomnívá, že by odpady kat. č. 190801, 190805 a 200201 byly
vhodné k výrobě alternativního paliva i z hlediska hygienického.
f) Z hlediska ochrany ovzduší upozorňujeme na vliv tohoto záměru - sekundární prašnost.
Opatření na snižování prašnosti by měly být řešeny v provozním řádu.
g) Paliva z odpadů, ať už jejich přípravě předcházela jakákoli úprava (mechanická,
biologická apod.) musí být spalována pouze v zařízeních, která mají příslušné povolení k
tepelnému zpracování odpadů v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.
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h) Je třeba rovněž upozornit, že certifikáty vydávané certifikačními orgány k prokázání
souladu s vnitropodnikovými normami nejsou dokladem, na základě kterých odpad
přestává být odpadem a je výrobkem.
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Ad a, c, d, g) Zpracovatel souhlasí s názorem, že nelze podsítnou frakci obsahující
převážně biologicky rozložitelný odpad uložit přímo na skládku. V rámci doplňujících
informací investor uvedl, že veškerá podsítná frakce bude biologicky stabilizována na
zařízení Kompostárna Košťálov. K přímému ukládání podsítné frakce do zařízení
skládky bez jakékoliv úpravy nebude docházet. Do návrhu stanoviska orgánu státní
správy jsou navrženy následující podmínky:
 veškerý biologicky rozložitelný odpad (podsítná frakce) vzniklý mechanickou úpravou
odpadů z hodnoceného záměru pravidelně odvážet k biologickému zpracování např.
kompostování. Při využití výstupů z biologického zpracování podsítné frakce
respektovat platnou legislativu zejména vyhlášku č. 341/2008 Sb. o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 v případě mechanické úpravy odpadů s obsahem biologicky rozložitelných odpadů
zajistit odpovídající kapacitu pro biologické zpracování odpadů na skládce Košťálov.
Z hlediska nadsítné frakce je nezbytné respektovat následující doporučení:
 žádost o změnu integrovaného povolení bude mimo jiné doložena:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
f) havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
g) návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
h) odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
i) porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
j) vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje
 součástí zkušebního provozu bude provedení spalovací zkoušky u odběratele
energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
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 zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného produktu
linky MÚ a bez zprovozněné kompostárny na skládce Košťálov
 provádět kontrolu kvality produktů linky mechanické úpravy - energeticky využitelný
podíl (nadsítná frakce) v rozsahu a s četností dle platného integrovaného povolení.
Ad b) V zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí je v § 2 definován rozsah
posuzování, kdy se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující
vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima
a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními
předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Otázka, kdy některé druhy odpadů
přestávají být odpadem, spadá do působnosti složkových zákonů.
I přes výše uvedené, je na základě všech dostupných informací v hodnoceném případě,
na výstupy z mechanické úpravy nahlížet jako na odpady.
Ad e) Zpracovatel dokumentace v doplňujících informacích uvádí (viz příloha
posudku), že odpady katalogových čísel 190801, 190805 a 200201 budou zpracovávány
přímo v zařízení Kompostárna v Centru pro komplexní nakládání s odpady Košťálov.
Ad f) Zmíněný aspekt je ošetřen následujícími podmínkami:
 zpracovat odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. jako podklad pro rozhodnutí o
umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Odborný posudek bude zahrnovat návrh
technických podmínek provozu z hlediska snížení emisí tuhých znečišťujících látek a
pachových látek.
 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení a okolních
zpevněných ploch minimalizovat sekundární prašnost. V době nepříznivých
klimatických podmínek provádět zkrápění prašných ploch
Ad h) Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
4) Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel KÚ, zn. KULK
62129/2014 ze dne 22. 9. 2014.
Podstata vyjádření:
a)

Je třeba upozornit na vznik sekundární prašnosti a nutnost zapracování opatření proti
tomuto vlivu, do provozních řádů.

b)

Příloha Č. 9 - Znalecký posudek a jeho citace v části kap. B.I 6 na str. 22 - Zásadní
nesouhlas s tím, že by MBÚ byl výrobní proces, a tedy vzniklé potenciální palivo bylo
vedlejším produktem dle § 3 odst. 5 zákona o odpadech. Jedná se o technologii
zpracování odpadu, což je zcela jasný účel a to, že při tom může, ale také nemusí (pokud
nevyhoví podmínkám certifikace) vzniknout palivo, je jen vedlejší přidaný efekt.
Logicky to vyplývá už z názvu - zařízení se nejmenuje Výroba paliv ... Navíc např. na
str. 21 je uvedeno, že "Nadsítná frakce bude dále upravována s cílem vyrobit
alternativní palivo .... "

c)

Příloha Č. 10 - V obecné rovině lze se závěry tohoto posouzení souhlasit. Nicméně u
technologie M(B)Ú je velmi problematické splnit ,Jednoznačné zajištění vlastností
produktů" jestliže na vstupu je směs komunálních a jiných nesourodých odpadů, kdy
navíc nelze vyloučit výskyt nebezpečných složek.
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d)

Str. 10 bod 11 - Připomínka nevypořádána, protože i vyrobený kompost bude
"využíván především jako uzavírací vrstva kazet v rámci skládky Košťálov" (str. 21,
kap. B.I.6), čili de facto vše podsítné skončí na skládce. S deponováním a zpracováním
podsítné frakce mimo zařízení v Lomnici souvisí i nároky na dopravu - denní odvoz na
kompostárnu v Košťálově. Při uváděné kapacitě půjde o cca 55 tun podsítné frakce
denně, čímž velmi stoupne dopravní zátěž lokality; zde by měl být doplněn nějaký
komentář, vysvětlení.

e)

B.I.5 - na skládce Košťálov se dosud odpovídající kompostárna neprovozuje. Přitom na
její realizaci je přímo závislý provoz posuzovaného zařízení MÚ v Lomnici.

f)

Soulad s POH LK - Zde je v části "Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě
zařízení" Opatření 3.1.5.D "Prokázat ekonomickou rentabilitu navrhovaného zařízení
vzhledem ke kapacitě a provozu zařízení za daných podmínek financování investice a
provozu" (připomínka nebyla vypořádána). Např. v kap. B.I.6 jsou na str. 22 uvedena
zařízení, kde je již uzavřena smlouva o využití vzniklého paliva nebo byla prováděna
technologická příprava (spalovací zkoušky). Jedná se však o zařízení značně vzdálená
(Hranice n. M., Plzeň, Poříčí). Bylo by vhodné doplnit jakým způsobem, jak často bude
palivo převáženo ke spálení na tyto vzdálenosti a jaký to bude mít dopad na dopravní
zátěž v lokalitě a jak se tato doprava promítne na ekonomické rentabilitě celého
provozu.

g)

Příloha Č. 7 - Certifikát a Protokol - zde v tab. Č. 2 není zřejmé, z čeho vycházejí Mezní
hodnoty, s nimiž byly srovnávány naměřené hodnoty Paliva.

h)

Kap. B.I.6 str. 17 bod 4 - Zde (a dále např. na str. 8 v bodě 5) se v technologii počítá s
2. odpolední směnou, přitom dle úvodu kapitoly na str. 15 je aktuálně uvažován provoz
jednosměnný.

i)

Kap. B.I6 str. 21 - Popis technologie zpracování podsítné frakce (prostřední odstavec)
je velmi neurčitý. Jsou tu zcela obecné deklarace.

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Ad a) Zmíněný aspekt je ošetřen následujícími podmínkami:
 zpracovat odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. jako podklad pro rozhodnutí o
umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Odborný posudek bude zahrnovat návrh
technických podmínek provozu z hlediska snížení emisí tuhých znečišťujících látek a
pachových látek.
 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení a okolních
zpevněných ploch minimalizovat sekundární prašnost. V době nepříznivých
klimatických podmínek provádět zkrápění prašných ploch
Ad b, c) Zpracovatel posudku souhlasí s tím, že v hodnoceném případě se jedná o
technologii zpracování odpadu. Uvedené požadavky jsou v návrhu stanoviska orgánu
státní správy ošetřeny následujícími podmínkami:
 veškerý biologicky rozložitelný odpad (podsítná frakce) vzniklý mechanickou úpravou
odpadů z hodnoceného záměru pravidelně odvážet k biologickému zpracování např.
kompostování. Při využití výstupů z biologické zpracování podsítné frakce respektovat
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platnou legislativu zejména vyhlášku č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady
 v případě mechanické úpravy odpadů s obsahem biologicky rozložitelných odpadů
zajistit odpovídající kapacitu pro biologické zpracování odpadů na skládce Košťálov.
 součástí zkušebního provozu bude provedení spalovací zkoušky u odběratele
energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
 zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného produktu z
linky MÚ a bez zprovozněné kompostárny na skládce Košťálov
 provádět kontrolu kvality produktů linky mechanické úpravy - energeticky využitelný
podíl (nadsítná frakce) v rozsahu a s četností dle platného integrovaného povolení.
Ad d, e, i) Na straně 7 v bodě 4 přepracované dokumentace je uvedeno následující:
Úpravou složek komunálního odpadu je třídění, drcení a prosévání. Podsítná frakce bude
bez delšího zdržení v místě mechanické úpravny v Lomnici nad Popelkou odvážena na 3,4 km
vzdálenou lokalitu skládky Košťálov (viz situace trasy na obrázku níže), kde bude dále
využívána na kompostárně k výrobě kompostu s roční kapacitou 29 000 tun zpracovaného
odpadu, tj. cca 116 tun/den. Pro kompostování směsného komunálního odpadu je určena frakce
20-60 mm. Tato bude kompostována (stabilizována a hygienizována) v zařízení kompostárny.
Výstupem kompostovacího procesu bude rekultivační kompost, který bude zařazen do 2.
skupiny, třídy II, případně třídy III Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. Podsítná frakce
nevyužitelná pro kompostování bude odstraňována ukládáním na skládce Košťálov.
V rámci doplňujících informací (viz příloha posudku) zpracovatel v bodě d) uvádí:
Pro upřesnění nově uvádíme, že veškerá podsítná frakce bude biologicky stabilizována na
zařízení Kompostárna Košťálov. K přímému ukládání podsítné frakce do zařízení skládky bez
jakékoliv úpravy nebude docházet.
Dále je uvedeno v bodě h) doplnění, že výstavba kompostárny na skládce Košťálov je
řešena jako samostatné zařízení. Bude se jednat o samostatné vodohospodářsky
zabezpečené kompostovací boxy vybavené technologií pro aerobní kompostování vč.
obslužných, skladových a dozrávacích ploch. Plánovaná výstavba kompostárny je
rozdělena na dvě etapy. Kompostovací boxy v rámci první etapy kompostárny pro
přeměnu biologického odpadu na kompost budou zprovozněny v průběhu roku 2015,
druhá etapa pro zpracování podsítné biologicky rozložitelné složky bude uvedena do
provozu v návaznosti na výstavbu a provoz linky mechanické úpravy odpadů Lomnice
nad Popelkou.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou do návrhu stanoviska orgánu státní
správy navrženy následující podmínky:
 v případě mechanické úpravy odpadů s obsahem biologicky rozložitelných odpadů
zajistit odpovídající kapacitu pro biologické zpracování odpadů na skládce Košťálov
 zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného produktu
linky MÚ a bez zprovozněné kompostárny na skládce Košťálov
 veškerý biologicky rozložitelný odpad (podsítná frakce) vzniklý mechanickou úpravou
odpadů z hodnoceného záměru pravidelně odvážet k biologickému zpracování např.
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kompostování. Při využití výstupů z biologické zpracování podsítné frakce respektovat
platnou legislativu zejména vyhlášku č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady
Ad f) V doplňujících informacích se v bodě i) uvádí:
Financování investice a provozu zařízení bude výhradně z vlastních prostředků
provozovatele zařízení.
V provozovnách Hranice n. M., Plzeň, Poříčí byly pouze prováděny spalovací zkoušky pro
ověření kvality Certifikovaného výrobku. Výrobek nebude převážen do ekonomicky
nepříhodných zařízení. Dopravní zátěž v lokalitě řeší předložená dokumentace EIA v rámci
hlukové studie vč. zátěže při odvozu nadsítné frakce.
Dle názoru zpracovatele posudku v případě energeticky využitelného podílu z procesu
mechanické úpravy je nutno nahlížet jako na odpad. Podle informací investora se o
odbytu tohoto produktu jedná. Je nutno zmínit skutečnost, že předávání je možné jen
koncovému odběrateli, který má pro příslušné nakládání s odpadem oprávnění (od
příslušného krajského úřadu).
Mezi odběratele tohoto typu produktu (odpadu) patří např. cementárny, které jsou
však již v současnosti vytíženy případně zařízení na spoluspalování odpadu. Dalšími
možnými odběrateli jsou např. teplárny s příslušným oprávněním.
V souvislosti s novelou zákona o odpadech 229/2014 Sb. bude od roku 2024 zakázáno
ukládat směsný komunální odpad na skládky, a tím vzniká tlak na jiné způsoby nakládání
s odpady.
V nařízení vlády č. 352/2014 Sb. (POH ČR pro období 2015 – 2024) je v kapitole 1.3.1.1.
Komunální odpady uvedeno ve stati zásady v bodě j) následující:
„Úpravou směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou
technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato
úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.“
A dále je v kapitole 1.3.1.1.1. Směsný komunální odpad stanoveno plnit následující cíl:
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálně využitelných složek, nebezpečných složek
a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízení k tomu určených
v souladu s platnou legislativou.
Jednu z možností představuje hodnocený záměr. Při vědomí výše zmíněných faktů a
současné nenasycenosti trhu lze předpokládat řadu dalších záměrů pro splnění podmínek
stanovených novelou zákona o odpadech a navazujícími předpisy.
Z hodnocené kapitoly vyplývá, že dokumentace byla zpracována v počáteční fázi
přípravy záměru, kdy je minimální množství podkladů. S praktickými výsledky provozu
mechanických úpraven odpadů zatím není v ČR dostatek zkušeností. Naopak v různých
členských státech EU jsou tato zařízení využívána již řadu let. Pro zprovoznění
takovéhoto typu záměru je nezbytné trvat na zajištění odbytu nadsítného produktu a
zprovoznění kompostárny na nedaleké skládce Košťálov.
Principem je využívat linku tak, aby docházelo k úbytku odpadu na skládce a odpad
byl ekonomicky zpracován a využit. Prioritou je variabilita ve vztahu k tržním a
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ekonomickým možnostem odbytu produktů z linky mechanické úpravy. Jakékoliv
variantní modely by byly pouze teoretickou studií bez vztahu na tržní podmínky, které se
neustále vyvíjejí.
 v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiné doložit:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
f) havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
g) návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
h) odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
i) porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
j) vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje
Ad g) V doplňujících informacích bod j) je ze strany investora uvedeno následující:
Protokol o výsledku certifikace hodnotí splnění podmínek tzv. dobrovolné certifikace
nestanoveného výrobku - Paliva CZ, kdy je posuzována shoda mezi hodnotami uvedenými ve
vnitropodnikové normě s hodnotami zjištěnými při ověřovacím analytickém testu vzorku
výrobku - paliva. Mezní hodnoty uvedené v PN vychází z dlouhodobého sledování kvality
nadsítné frakce, kterou v rámci našich činností průběžně ověřujeme.
Bez dalšího komentáře. V příloze posudku je doložen nový Certifikát na Palivo CZ z
listopadu 2014.
Ad h) V doplňující informaci bod b) investor uvedl, že jako maximální časová varianta
je uvažován dvousměnný provoz.
Vzhledem k tomu, že bilance a výpočty v odborných studiích jsou dimenzovány na
maximální tedy dvousměnný provoz není ze strany zpracovatele posudku dalších
připomínek.
5) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod zn.
979/540/14 ze dne 2. 10. 2014.
Podstata vyjádření: Odbor ochrany vod nemá k předloženému záměru žádné připomínky.
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6) Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů zn.
979/540/14 ze dne 2. 10. 2014.
Podstata vyjádření:
a) Doplnit kapacity zařízení pro energetické využití nadsítné frakce. Vzhledem k tomu, že
společnost Vattenfall (uvedená v dokumentaci EIA) nemá na území ČR žádné provozy,
doplnit informace o eventuálním vývozu nadsítné frakce za hranice ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
V doplnění v bodě f) (viz příloha posudku) investor uvádí:
„Budou-li přetrvávat příznivé podmínky a zájem zařízení v příhraničních oblastech
Německa, pak při splnění podmínek notifikace ohledně dovozu odpadu za účelem jeho dalšího
využití, bude jednou z možností nadsítnou frakci vyvážet i za hranice ČR. Tento způsob
využívání nadsítné frakce již mezi ČR a okolními státy probíhá.“
Obvyklým odběratelem tohoto typu produktu (odpadu) jsou např. cementárny, které
jsou však již v současnosti vytíženy. Dalšími možnými odběrateli jsou např. teplárny s
příslušným oprávněním. V souvislosti s novelou zákona o odpadech 229/2014 Sb. bude od
roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad na skládky, tím vzniká tlak na jiné
způsoby nakládání s odpady, mechanické úpravy nevyjímaje a tím i na energetické
využívání nadsítného produktu. V tomto směru není trh zdaleka nasycen a bude zcela
jistě vyplněn řadou záměrů. Je zřejmé, že bez zajištění odbytu nadsítné frakce nelze
záměr reálně provozovat.
Uvedené požadavky jsou respektovány a zohledněny v následujících podmínkách
navržených orgánu státní správy:
 v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiné doložit:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
f) havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
g) návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
h) odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
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i) porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
j) vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje
 součástí zkušebního provozu bude provedení spalovací zkoušky u odběratele
energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy
 zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného produktu
linky MÚ a bez zprovozněné kompostárny na skládce Košťálov
7) Ministerstvo životního prostředí, oddělení integrované
prevence zn. 63834/ENV/14 ze dne 18. 9. 2014.
Podstata vyjádření: V rámci žádosti o změnu integrovaného povolení i nadále požadujeme
doplnit porovnání plánované technologie s BAT, uvedenými v Referenčním dokumentu o BAT
(předmětný je Referenční dokument o BAT pro průmysl zpracování odpadů). Garantované
parametry technologie by měly odpovídat relevantním hodnotám BAT z uvedeného
Referenčního dokumentu o BAT.
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření:
Uvedený požadavek je zohledněn v následující podmínce navržené orgánu státní
správy:
 v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiné doložit:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
f) havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
g) návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
h) odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
i) porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
j) vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje
Poznámka: Všechna vyjádření obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v Příloze
tohoto posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou“
představuje pokračování činnosti zpracování odpadů ve stávajícím závodu v lokalitě Lomnice
nad Popelkou –Bryndov. Předpokládá se mechanická úprava odpadů v množství 40 000 tun za
rok, kdy podsítná frakce (biologicky rozložitelná složka) bude dále zpracovávána na
kompostárně nedaleké skládky Košťálov. Nadsítná frakce bude energeticky využívána
v zařízeních splňujících platnou legislativu.
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy
vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v oznámení lze akceptovat.
Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a
významnosti nejvýše jako malé a málo významné
K posouzení byla předložena přepracovaná dokumentace:
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou
zpracovaná RNDr. Jiřím Starým. Dokumentace byla posouzena dle požadavku zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace je zpracována dle
požadavku tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a po prostudování a zhodnocení

doporučuji
realizovat akci:
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou
ve variantě popsané v dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzovaní vlivů na životní
prostředí v platném znění.
Na základě doložených a doplněných údajů lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují
míru stanovenou zákony a dalšími předpisy při respektování podmínek prezentovaných
v návrhu stanoviska orgánu státní správy.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne :
Č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů

I.

Identifikační údaje

1. Název záměru: Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad
Popelkou
2. Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem navrhovaných prací je vybudování
linky mechanické úpravy odpadů s roční kapacitou cca 40 000 tun/rok, tj. cca 160 tun/den. Při
používaném přepočtu pro tuhý komunální odpad (1 tuna = 1,67 m3), je celkový objem odpadu
vstupujícího do linky mechanické úpravy cca 66 800 m3/rok, tj. cca 267 m3/den. Záměr bude
umístěn ve stávajících halách o rozměrech 15 x 30 m a 20 x 40 m, světlá výška hal činí cca 14
m.
3. Umístění záměru:
Závod na zpracování odpadu se nachází cca 2,5 km severovýchodně od města Lomnice nad
Popelkou, jižně od obce Košťálov. Je přístupný po účelové komunikaci, která odbočuje z místní
silnice II/286 Košťálov - Lomnice n. Popelkou.
Kraj

Liberecký (CZ 051)

Obec

Lomnice nad Popelkou (577308)

Katastrální území

Lomnice nad Popelkou (686751)

Zařízení na mechanickou úpravu odpadů, včetně infrastruktury, bude situováno na
pozemcích a stavebních parcelách 1019/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14, 2339 a 2343 k.ú.
Lomnice nad Popelkou (686751). Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví objednatele, společnosti
Marius Pedersen a.s.
4. Obchodní firma oznamovatele: Marius Pedersen a.s.
5. IČ oznamovatele: 42194920
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6. Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Jméno:

ing. Hana Hromková

Kontakt:

Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 168/522
326 00 Plzeň, tel. 377 152 168, e-mail: hana.hromkova@mariuspedersen.cz

Jméno:

Roman Žárský

Kontakt:

Marius Pedersen a.s.
Úprkova 3120
415 01 Teplice
tel. 417 514 972, 721 663 381, e-mail: roman.zarsky@mariuspedersen.cz

II.

Průběh posuzování

1. Oznámení
Nebylo zpracováno.
2. Dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 byla zpracována Ing.
Jiřím Starým, č.j. 86411/ENV/12. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření byla
zpracovateli posudku zaslána 31. 1. 2014.
Na základě doporučení zpracovatele posudku dne 18. 3. 2014 vrátilo Ministerstvo životního
prostředí ČR, odbor výkonu státní správy V dokumentaci k přepracování a doplnění.
Přepracovaná a doplněná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.
4 byla zpracována Ing. Jiřím Starým, č.j. 86411/ENV/12. Dokumentaci včetně všech
obdržených vyjádření obdržel zpracovatel posudku 6. 10. 2014.
3. Posudek
Posudek zpracoval Ing. Petr Pozděna, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. 3312/348/OPVŽP/97 prodloužené
rozhodnutím č.j. 42045/ENV/2011 ze dne 21. 6. 2011. Posudek byl příslušnému orgánu státní
správy předložen v lednu 2015.
4. Veřejné projednání
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v ……… a proběhlo v souladu
s § 17 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, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Dokumentace byla zaslána k vyjádření 24. 10. 2013
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Dokumentace byla vrácena k přepracování a doplnění 18. 3. 2014
Přepracovaná a doplněná dokumentace byla zaslána k vyjádření 2. 9. 2014
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 31. 1. 2014
Vyhotovený posudek byl předložen dne: …. 1. 2015.
Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za
akceptovatelnou s výhradami uvedenými v příslušných kapitolách posudku. Zpracovatel
posudku po vyhodnocení přepracované a doplněné dokumentace doporučuje příslušnému
orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené
oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Závěry veřejného projednání:
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
1) Liberecký kraj, náměstek hejtmana pro resort životního
prostředí a zemědělství ze dne 22. 9. 2014.
2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní
pracoviště Semily zn. KHSLB 21914/2014 ze dne 29. 9. 2014.
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Liberec zn. ČIŽP/51/IPP/1414456.001/14/LAS ze dne 26.9. 2014 .
4) Krajský úřad Libereckého kraje, ředitel KÚ, zn. KULK
62129/2014 ze dne 22. 9. 2014.
5) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod zn.
979/540/14 ze dne 2. 10. 2014.
6) Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů zn.
979/540/14 ze dne 2. 10. 2014.
7) Ministerstvo životního prostředí, oddělení integrované
prevence zn. 63834/ENV/14 ze dne 18. 9. 2014.

III.
1.

Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr „Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou“
představuje pokračování činnosti zpracování odpadů ve stávajícím závodu v lokalitě Lomnice
nad Popelkou –Bryndov. Předpokládá se mechanická úprava odpadů v množství 40 000 tun za
rok, kdy podsítná frakce (biologicky rozložitelná složka) bude dále zpracovávána na
kompostárně nedaleké skládky Košťálov. Nadsítná frakce bude energeticky využívána v
zařízeních splňujících platnou legislativu.
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Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., budou vlivy
vlastního posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v oznámení lze akceptovat.
Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a
významnosti nejvýše jako malé a málo významné.
2.

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

Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Jako zcela nezbytné se jeví zajištění
odbytu pro nadsítnou frakci. Bez zajištěného odbytu nelze záměr reálně provozovat.
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
a ČSN, předpokládá v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení
předmětného záměru.
Technická a organizační řešení odpovídají při respektování navržených opatření požadavkům
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky,
zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky na životní prostředí a veřejné zdraví.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané
dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s průměrnou vypovídací
schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle
zákona č.100/2001 Sb.
Technické řešení ošetřené navrženými doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování
vlivů na životní prostředí respektuje dle názoru zpracovatele posudku požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí.
Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci předložené dokumentace bylo předloženo invariantní řešení. Z hlediska dopadů na
jednotlivé složky životního prostředí lze vyslovit souhlas s postupem zvoleným v dokumentaci
o hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dokumentace splňuje požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí.
5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

A) Vypořádání vyjádření k přepracované a doplněné dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný orgán státní správy celkem sedm vyjádření.
Jednalo se o vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
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Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části
V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla
buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě
podmínek navržena do stanoviska příslušného orgánu státní správy.
B) Vypořádání vyjádření k posudku:

6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru

Na základě přepracované a doplněné dokumentace vlivů záměru „Centrum pro komplexní
nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou“ na životní prostředí, posudku o vlivech záměru
„Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou“ na životní prostředí,
veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 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, v souladu s § 10 odst. 1
téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru stavby
CENTRUM PRO KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
LOMNICE NAD POPELKOU
ve variantě popsané v dokumentaci
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.
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fáze přípravy
1) v případě mechanické úpravy odpadů s obsahem biologicky rozložitelných odpadů
zajistit odpovídající kapacitu pro biologické zpracování odpadů na skládce
Košťálov
2) v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení mimo jiné doložit:
a) podrobný popis technologie mechanické úpravy včetně popisu vzduchotechniky a
zabezpečení skladu energeticky využitelného produktu proti zahoření
b) seznam odpadů, které budou přijímány do zařízení mechanické úpravy
c) seznam odpadů, které budou při provozu zařízení vznikat, včetně způsobu
nakládání s nevhodnými odpady vytříděnými na začátku linky mechanické úpravy.
d) provozní řád dle zákona 201/2012 Sb., zahrnujícího technické podmínky provozu
pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, sekundární prašnosti a pachových
látek.
e) provozní řád z hlediska zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno nakládání s
odpady (produkty) zařízení. Budou definovány postupy při přejímce odpadu, které
budou obsahovat kontrolu dokumentace, vizuální kontrolu odpadů a plnění
administrativních povinností při evidenci dodaného odpadu.
f) havarijní plán uživatele látek závadných vodám dle zákona o vodách zpracovaný
dle vyhlášky 450/2005 Sb v platném znění.
g) návrh kontroly kvality energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy.
Minimálně v rozsahu dle předložené certifikace případně dalších ukazatelů dle
požadavku smluvního odběratele.
h) odbyt energeticky využitelného produktu alespoň smlouvou o smlouvě budoucí s
oprávněnou osobou, která vlastní povolení krajského úřadu k tepelnému
zpracování odpadu.
i) porovnání použitého technické řešení záměru s BAT
j) vyhodnocení souladu záměru s cíli a opatřeními POH ČR a POH Libereckého kraje
3) zpracovat odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. jako podklad pro rozhodnutí
o umístění nového zdroje znečišťování ovzduší. Odborný posudek bude zahrnovat
návrh technických podmínek provozu z hlediska snížení emisí tuhých znečišťujících
látek a pachových látek.
4) v dalších stupních projektové dokumentace situovat novou linku na mechanické
zpracování odpadů do vnitřních prostor uzavíratelné haly. Uzavíratelná hala bude
minimálně vybavena zpevněnou podlahou, nuceným větráním v hale a
zabezpečením skladu energeticky využitelného produktu z mechanické úpravy proti
zahoření.
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fázi realizace
5) součástí zkušebního provozu bude provedení spalovací zkoušky u odběratele
energeticky využitelného podílu z mechanické úpravy
fázi provozu
6) zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného
produktu linky MÚ a bez zprovozněné kompostárny na skládce Košťálov
7) veškerý biologicky rozložitelný odpad (podsítná frakce) vzniklý mechanickou
úpravou odpadů z hodnoceného záměru pravidelně odvážet k biologickému
zpracování např. kompostování. Při využití výstupů z biologického zpracování
podsítné frakce respektovat platnou legislativu zejména vyhlášku č. 341/2008 Sb. o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
8) provádět kontrolu kvality produktu z linky mechanické úpravy - energeticky
využitelný podíl (nadsítná frakce) v rozsahu a s četností dle platného integrovaného
povolení.
9) všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru centra pro komplexní
nakládání s odpady musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek – mechanismy budou pravidelně kontrolovány, vždy
před zahájením prací,
10) řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení a okolních
zpevněných ploch minimalizovat sekundární prašnost. V době nepříznivých
klimatických podmínek provádět zkrápění prašných ploch
11) důsledným dodržováním provozních řádů, pracovních instrukcí a závazných
pracovních postupů minimalizovat vznik nestandardních stavů a havárií.
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Zpracovatel posudku:

Ing. Petr Pozděna

Adresa:

Lonkova 470, 530 09 Pardubice

Mobil:

603 289 332

e-mail:

petr.pozdena@gmail.com

Autorizace ke zpracování posudku: č.j. 3312/348/OPVŽP/97 ze dne 28. 5. 1997
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 35271/ENV/06 ze dne 29. 5. 2006 a rozhodnutím MŽP
č.j. 42045/ENV/11 ze dne 21. 6. 2011.

V Pardubicích dne 6. ledna 2015

PŘÍLOHA
1) Kopie vyjádření obdržených k posuzovanému záměru
2) Údaje pro zpracování posudku poskytnuté investorem
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