MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 27. 4. 2007
Č.j.: 31772/ENV/07

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU 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
Název záměru:

Chemická ČOV - navýšení kapacity a rozšíření
způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů
v průmyslové zóně města Přelouč.

Kapacita záměru:

Předmětem posuzovaného záměru je navýšení kapacity
a rozšíření využitelnosti CHČOV na zařízení
k odstraňování odpadů. Stávající kapacita CHČOV je
20 700 t/rok. Navýšení kapacity bude dosaženo instalací
dalšího kalolisu a reaktoru na alkalicko kyselé odpadní
vody, kdy se předpokládá cílová kapacita CHČOV
30 300 t/rok odpadních vod a kapalných odpadů.

Umístění:

kraj: Pardubický
obec: Přelouč
KÚ: Přelouč

Obchodní firma oznamovatele:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

IČO oznamovatele:

645 73 877

Sídlo oznamovatele:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Kodaňská 521/57
Vršovice, 101 00 PRAHA 10

II. Popis průběhu hodnocení
Zpracovatel oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v listopadu 2006 oprávněnou osobou Ing. Petrem Pozděnou, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č. j. 35271/ENV/06.
Dokumentace:
Na základě závěrů zjišťovacího řízení bylo vypracované oznámení v rozsahu přílohy
č. 4 uznáno za dokumentaci.
Zpracovatel posudku:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb.,č.j.2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v březnu 2007.
Veřejné projednání:
Veřejné projednání podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění se v souladu
s § 9 odst. 9 citovaného zákona neuskutečnilo. Příslušný úřad neobdržel nesouhlasné
vyjádření ani podstatné připomínky k dokumentaci a neobdržel žádné připomínky k posudku.
Veřejnost se k dokumentaci ani k posudku nevyjádřila. Občanské sdružení ve smyslu § 23
odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění nevzniklo.
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
¾ Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy předloženo
30. listopadu 2006.
¾ Dne 12.12.2006 byl převeden proces EIA na MŽP, odbor výkonu státní správy VI.
¾ Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21. 12. 2006.
¾ Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 22. 1. 2007 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Chemická ČOV - navýšení kapacity a rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů v průmyslové zóně města Přelouč “ naplňuje dikci bodu 10.1,
kategorie I, přílohy č.1 k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4
k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru,
že předložené oznámení dle přílohy č.4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat
a považuje se za dokumentaci.
¾ Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 22. 01. 2007
¾ Vyhotovený posudek byl předložen dne: 10. 03. 2007
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¾ Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje příslušnému úřadu
vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem
za respektování podmínek tohoto stanoviska.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1) MŽP, odbor ochrany vod
č.j.: 4085/650/06; 91689/ENV/06 ze dne 9.1. 2007
2) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
č.j.: 6980/06/HRA-Pce/213 ze dne 3.1. 2007
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
č.j.: 45/ŘI/085493/06 ze dne 10.1. 2007
4) Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
č.j.: 91685/ENV/06, 7427/720/06 ze dne 10.10. 2007
5) Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 54137-4/2006/OŽPZ/ST ze dne: 24.1. 2007

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Realizace záměru prakticky neovlivní půdu, horninové prostředí, klima, přírodní
zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice vodu, ovzduší a akustickou situaci,
avšak z hlediska posouzení významnosti vlivů ve vazbě na opatření k ochraně životního
prostředí nevýznamným způsobem, který se promítá i do nevýznamného ovlivnění veřejného
zdraví.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za nepodstatné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí
lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí:
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení
se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci
další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k rekolaudaci stavby.
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Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivů na životní prostředí:
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy,
výstavby a provozu záměru.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných
právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces EIA.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel jednu
variantu řešení, příslušným úřadem nebylo požadováno doplnění variant.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření dotčených
orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
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 příslušnému úřadu, případně
zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
Vypořádání vyjádření k posudku:
K posudku se v zákonném termínu vyjádřili:
1. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší, interní sdělení
Č.j. 964/740/07/HM ze dne 05.04.2007
2.

Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod, interní sdělení
Č.j. 1021/650/07, 21399/ENV/07 ze dne 29.03.2007

3.

Ministerstvo životního prostředí – odbor odpadů, interní sdělení
Č.j. 21402/650/07, 2080/720/07 ze dne 03.04.2007

4.

Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Hradec Králové
Č.j. 45/ŘI/023092/07 ze dne 10.04.2007

6. Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a
zemědělství
Č.j. SpKrÚ 54137-11/2006/OŽPZ ze dne 17.04.2007
Ve vyjádřeních k posudku nebyla požadována žádná další opatření, která by nebyla
řešena v posudku.
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Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006
Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených
územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti, doplňujících
informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3
téhož zákona
SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru
„Chemická ČOV - navýšení kapacity a rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů v průmyslové zóně města Přelouč“
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.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Pro fázi přípravy:
1. v rámci vydávání integrovaného povolení prověřit seznam odpadů, které stanice má
povoleno přijímat a posoudit, zda technologie používané na CHČOV jsou dostatečné
k jejich dokonalému záchytu a odstranění ze složek životního prostředí nebo k jejich
dokonalé detoxikaci
2. v rámci vydávání integrovaného povolení v popisu technologie nakládání s odpady
na CHČOV popsat metody nakládání s kaly a tuhými odpady od jejich příjmu, přepravy
do příslušného zařízení, popisu chemických postupů jejich zpracování a nakládání s jejich
rezidui
3. uvedení záměru do rozšířeného provozu bude podmíněno instalací signalizace dosažení
maximální hladiny sběrných jímek NS1 a NS2
4. zahájení rozšířeného provozu CHČOV je podmíněno výměnou a přemístěním
kompresorové stanice z venkovního prostoru do uzavřeného objektu bývalého výplachu
agregátů
5. v rámci vydávání integrovaného povolení při aktualizaci provozního řádu specifikovat
maximální možné množství skladovaných surovin v rámci CHČOV
6. v rámci aktualizace provozního řádu zajistit i pro rozšířený provoz chemické ČOV
dopravní obslužnost pouze v době 06,00 až 22,00 hodin
7. aktualizovaný provozní řád CHČOV bude jednoznačně zahrnovat požadavek
na shromažďování odsazené odpadní vody z kalových polí odděleně a její vracení
k dalšímu dočištění do CHČOV
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Pro fázi výstavby:
1. v rámci žádosti o rekolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Pro fázi provozu:
1. v rámci provozu po provedených úpravách umožňujících navýšení kapacity a rozšíření
způsobu odstraňování odpadů chemické ČOV a po přemístění kompresorové stanice
dokladovat měřením v denní i noční době plnění hygienického limitu hluku u nejbližšího
chráněného venkovního prostoru; měření bude provedeno ze všech zdrojů hluku
souvisejících s provozem areálu Excalibur Army spol. s r.o.; výsledky měření budou
doloženy orgánu ochrany veřejného zdraví
2. provádět kontrolu přijímaných kapalných odpadů s důrazem na vyloučení přijmu
kapalných odpadů s obsahem chlorovaných látek, kyanidů a šestimocného chromu
3. provádět pravidelnou analytickou kontrolu podle platného rozhodnutí k nakládání
s vodami

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

Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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