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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Název záměru 

Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity 

spalovací pece 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Projektová kapacita spalovacího zařízení:  

 hodinová  350 kg/h 

 denní  8,4 t/d 

 roční  1 900 t/r  

Uvedené kapacitní údaje vychází z předpokládané provozní doby 5 400 h/r a 

kampaňovitého provozu spalovny ve třísměnném provozním režimu po dobu trvání kampaně 

(navýšení o 900 t/r oproti projektové kapacitě současného zařízení spalovny). 

 

 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Královéhradecký 

Obec: Hradec Králové 

Katastrální území: Nový Hradec Králové 

 

 4. Obchodní firma oznamovatele 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 

 5. IČ oznamovatele 

00179906 

 

 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
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   II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 

Předmětem posouzení je dokumentace záměru „Oprava spalovny odpadů Fakultní 

nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ s náležitostmi dle přílohy č. 

4 zákona č. 100/2001 Sb., která byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Jaromírem 

Pokojem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 

3041/460/OPV/93 z 30. 3. 1993, prodlouženo s prodloužením autorizace na 5 let rozhodnutím 

č.j. 46753/ENV/11 z 29. 6. 2011.  

Oznámení záměru s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. bylo 

předáno Ministerstvu životního prostředí (dále jen MŽP). MŽP dopisem č.j. 7161/710/12 ze 

dne 20. 7. 2012 převedlo proces EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. na odbor výkonu státní 

správy VI v Hradci Králové.  

Zjišťovací řízení záměr „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové 

s navýšením kapacity spalovací pece“ zahájilo MŽP, OVSS VI (dále jen „příslušný úřad“) ve 

smyslu § 7 zákona dopisem č.j. 836/550/12-Ko ze dne 1. 8. 2012. Na základě obdržených 

vyjádření k oznámení vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení č.j. 836-1/550/12-Ko ze 

dne 30. 8. 2012 s tím, že: „záměr „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec 

Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ naplňuje dikci bodu 10.1. (Zařízení 

k odstraňování nebezpečných odpadů), kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Podle § 

7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že oznámení se 

nepovažuje za dokumentaci vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). 

Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle obdržených 

připomínek s důrazem na následující oblasti: 

 oblast ochrany ovzduší 

 oblast odpadů.“  

Oznamovatel předložil dokumentaci příslušnému úřadu, který ji dopisem č.j. 836-

2/550/12-13-Ko ze dne 12. 8. 2013 následně rozeslal dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům k vyjádření a ke zveřejnění. Dokumentace byla zpracována 

oprávněnou osobou Ing. Jaromírem Pokojem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 

Sb.  

Zpracováním posudku k cit. záměru byl dopisem příslušného úřadu č.j. 836-6/550/12-

13-Ko ze dne 16. 9. 2013 pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc., držitel osvědčení o odborné 

způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.o. 

69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 let pod č.j.: 5834/ENV/11 

ze dne 4. 2. 2011 (příloha 2 tohoto posudku). 

 

 II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 

Dokumentace vlivů záměru „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec 

Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) 

je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. 

zákona. 

Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Jaromírem Pokojem, 

držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 3041/460/OPV/93 z 30. 3. 
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1993, prodlouženo s prodloužením autorizace na 5 let rozhodnutím č.j. 46753/ENV/11 z 29. 

6. 2011 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele 

posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti posoudit 

vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 

100/2001 Sb., v platném znění. 

Dokumentace obsahuje 89 stran textu a 6 příloh. Na začátku dokumentace je nad 

rámec osnovy dle přílohy č. 4 uveden seznam použitých zkratek a kapitola Úvod, ve které je 

objasněn účel dokumentace a je uvedeno, jak byly v  dokumentaci vypořádány požadavky ze 

závěru zjišťovacího řízení.  

Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje 

o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným 

způsobem.  

Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje 

po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola 

komentována v další části předkládaného posudku. 

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - kapitola splňuje 

po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona.  Z hlediska věcné náplně je tato kapitola 

komentována v další části předkládaného posudku. 

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 

životní prostředí - kapitola splňuje po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona, 

obsahuje tyto podkapitoly: 

D.I.  Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ŽP a hodnocení 

jejich velikosti a významnosti  

D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 

a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech  

D.IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí  

D.V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů  

D.VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování  

 Předložená dokumentace obsahuje dále požadovanou kapitolu E - Porovnání variant 

řešení záměru, F - Závěr, kapitolu G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru, kapitolu H. Přílohy a údaje o zpracovateli dokumentace. Součástí dokumentace je 

6 příloh.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace záměru „Oprava spalovny odpadů 

Fakultní nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ je zpracována 

přiměřeně v členění podle přílohy č. 4 zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. 

zákona v rozsahu akceptovatelném zpracovatelem posudku.  

 



II. Posouzení dokumentace 

4 

 

 II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 

metod hodnocení 

V této části posudku je hodnocen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je 

prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. 

Jmenovitě jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel 

dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. 

Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace shrnut do krátkého 

odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je uvedeno 

kursivou za tímto shrnutím. 
 

0. Úvod 

Na úvod této kapitoly je uvedeno, že Dokumentace byla vypracována na základě 

závěru zjišťovacího řízení MŽP a vychází ze zpracovaného oznámení záměru, které bylo 

předmětem zjišťovacího řízení. Dále je podrobně komentováno vypořádání požadavků ze 

závěru zjišťovacího řízení.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitole je zpracována nad rámec osnovy dokumentace, ale je účelné, že ji 

zpracovatel dokumentace uvedl. Z uvedeného je zřejmé, jak se zpracovatel dokumentace 

vypořádal s požadavky jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy. Je zřejmé, že je 

zejména doplněn popis technického řešení záměru a výstupy do ovzduší (čištění spalin).  

 

A. Údaje o oznamovateli 

Uvedeny jsou následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, sídlo, kontakt 

na zástupce oznamovatele a projektanta. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem. 

 

B. Údaje o záměru 

B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích podkapitol, jejichž názvy odpovídají požadavkům 

uvedeným v zákoně.  

 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona 

V dokumentaci je uveden tento název: Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice 

Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece. Záměr je zařazen jako změna záměru 

kategorie I., bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Je uvedena následující projektová kapacita záměru: 

 hodinová  350 kg/h 

 denní  8,4 t/d 

 roční  1 900 t/r (navýšení o 900 t/r oproti projektové kapacitě 

současného zařízení spalovny) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Hradec Králové 

Obec: Hradec Králové 

Katastrální území: Novy Hradec Králové 647187, p.č. 3320 st. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Jako charakter záměru je uvedena rekonstrukce a navýšení kapacity. Kumulace 

s jinými záměry není předpokládána.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí 

Potřeba záměru je zdůvodněna jednak tím, že stávající technologie je na hranici 

životnosti a dále stoupající produkcí odpadů. Je zdůvodněno, že varianty záměru nejsou 

v dokumentaci řešeny.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení 

Tato kapitola je rozdělena na tyto podkapitoly: 

B.I.6.1. Příprava staveniště a stavební úpravy  

B.I.6.2. Základní charakteristika a koncepce zařízení 

B.I.6.3 Popis technologického postupu přijmu a manipulace se zneškodňovaným odpadem 

B.I.6.4. Popis technologického postupu spalování odpadu  

B.I.6.5. Popis technologického postupu chlazení spalin a využití získaného tepla  

B.I.6.6. Popis technologického postupu čištění spalin  

B.I.6.7. Režim provozu 
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B.I.6.8. Charakteristika změn v důsledku realizace záměru 

V podkapitole B.I.6.1. Příprava staveniště a stavební úpravy je popsáno umístění nové 

technologie a potřebné přípravné práce pro toto umístění. 

V podkapitole B.I.6.2. Základní charakteristika a koncepce zařízení je nejprve stručně 

uvedena charakteristika zneškodňovaných odpadů. Dále je komentováno zařazení zdroje dle 

zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Jsou uvedeny podrobné údaje o provozním souboru 

Hlavním technologické zařízení, které se skládá z termické části spalovny, z využití tepla a z 

čištění a odtahu spalin a pro provozní soubor Emisní měřící systém. Pro provozní soubor 

Hlavní technologické zařízení je v tabulce uvedeno, z jakých zařízení se tento provozní 

soubor skládá, a poté jsou jednotlivá zařízení podrobně popsána.  Je uvedeno blokové schéma 

procesu spalování odpadu a čištění spalin. Pro provozní soubor Emisní měřící systém je 

uvedeno z čeho se tento soubor skládá a pro jednotlivé měřené veličiny jsou uvedeny metody 

měření a je popsána funkce jednotlivých zařízení.   

V podkapitole B.I.6.3 Popis technologického postupu přijmu a manipulace se 

zneškodňovaným odpadem je konstatováno, že do spalovny budou přijímány pouze ty druhy 

odpadů, které jsou uvedeny v povolení k nakládání s odpady pro stávající zařízení a že při 

příjmu odpadů do spalovny bude postupováno dle přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Je popsána manipulace s přijatými odpady.  

Vykládka odpadu z dopravního prostředku bude prováděna pouze pod přístřeškem 

spalovny. Odpad bude do spalovny dodáván v PE pytlích a v medicinálních boxech. Oba 

druhy přepravních obalů budou správně a bezpečně uzavřeny. Po převzetí odpadu v 

přepravních obalech bude každá dávka zvážena. Obsluha spalovny při vykládce přepravních 

obalů s odpadem z dopravního prostředku uloží přepravní obaly s odpadem přímo do 

kontejnerů. Použity budou typové kontejnery MEVA, typ 1 107 objemu 0,77 m
3
. Tyto 

pojízdné kontejnery jsou nepropustné, uzavíratelné plechovým víkem, upravené i pro 

manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 

Nově je uvažováno s realizací chlazené buňky pro již převzatý odpad pro případ, že 

dojde k neplánované odstávce spalovacího zařízení. 

V podkapitole B.I.6.4. Popis technologického postupu spalování odpadu je podrobně 

popsáno spalování odpadů v komorové peci a 2. stupeň spalování v termoreaktoru. Několikrát 

je uvedeno, že budou splněny požadavky uvedené v § 5 nařízení vlády 354/2002 Sb. a 

v příloze č. 4 vyhlášky 415/2012 Sb.  

V podkapitole B.I.6.5. Popis technologického postupu chlazení spalin a využití 

získaného tepla je popsáno primární chlazení spalin ve spalinovém kotli, je zmíněno 

sekundární ochlazení spalin a je popsáno využití tepla odebraného spalinám.   

Na úvod je v podkapitole B.I.6.6. Popis technologického postupu čištění spalin 

uvedeno, že čištění spalin bude realizováno výhradně technologii suchého odlučování 

znečišťujících látek chemisorpcí a adsorpci za použití suchých sorbentů ve velmi jemně 

mletém stavu nebo v podobě granulí. Jsou podrobně popsány jednotlivé stupně čištění: 

1. stupeň - suchá vypírka spalin ve dvou teplotních úrovních reakčního prostředí, tři 

sorbenty (hydrogenuhličitanu sodný, hydroxid vápenatý a aktivní uhlí)   

2. stupeň - tkaninový filtr 

3. stupeň - dioxinový filtr (aktivní uhlí) 

V podkapitole B.I.6.7. Režim provozu je uvedeno, že se bude jednat jako doposud o 

třísměnný provoz. Je uvažováno 5 400 provozních hodin za rok.  
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V podkapitole B.I.6.8. Charakteristika změn v důsledku realizace záměru jsou popsány 

zněny oproti stávajícímu stavu (demontáž stávajícího zařízení, navýšení kapacity). Struktura 

spalovaných odpadů se nemění. Zlepší se manipulace s nimi. Nebude dotčeno jiné území ani 

v areálu nemocnice ani mimo ni. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované informace. Zpracovatel posudku má pouze 

formální připomínku k odkazu na splnění požadavků uvedených v § 5 nařízení vlády 354/2002 

Sb. a v příloze č. 4 vyhlášky 415/2012 Sb. Nařízení vlády 354/2002 Sb. bylo zrušeno zákonem 

201/2012 Sb. ke dni 1. 9. 2012 a technické podmínky provozu pro stacionární zdroje tepelně 

zpracovávající odpad jsou od 1. 12. 2012 dány vyhláškou 415/2012 Sb.  

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Je uveden termín zahájení 11/2013 a termín dokončení 3/2014.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované informace. Termín zahájení bude zřejmě posunut. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Je uveden Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, obec Hradec Králové a 

katastrální území Nový Hradec Králové.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole má zpracovatel posudku formální připomínku, že okres a katastrální 

území nejsou územně samosprávné celky.  

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a správních 

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

V této kapitole jsou uvedena následující navazující rozhodnutí: 

 stavební řízení 

 stanovisko dle zákona 201/2012 Sb. 

 souhlas dle § 14 zákona o odpadech 

Dále je zmíněno povolení k vypouštění čištěných odpadních vod do veřejné kanalizace 

v případě, že doje ke změně poměrů, pro které je vydáno stávající povolení.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované informace. 

B.II. Údaje o vstupech 

B. II.1. Zábor půdy 

Je uvedeno, že nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek.  
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B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

V prvním odstavci je uvedeno, že spotřeba vody se rekonstrukcí nezmění. Nové 

technologické zařízení nepotřebuje pro svůj provoz vodu. V dalším odstavci je uvedeno, že 

úpravna vody v kotelně je dostatečně kapacitní pro pokrytí potřeb spalovny i po její 

rekonstrukci a zvýšení výkonu. Oč stoupne spotřeba vody pro spalovnu a tedy i produkce páry 

ze spalovny, o to poklesne spotřeba vody pro kotelnu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek. 

 

B.II.3. Spotřeba materiálů 

Nejprve je komentována spotřeba materiálů v období výstavby - běžně dostupné 

konstrukční materiály. 

Dále je uvedena tabulka, ve které jsou uvedeny odpady, které jsou spalovány ve 

spalovně (kód, kategorie, název a množství). Je konstatováno, že oproti stávajícímu stavu se 

charakter odpadů vstupujících do zařízení nebude měnit. Je zmíněn souhlas s netříděním 

odpadů. Je uvedena charakteristika materiálů pro provoz zařízení na odlučování spalin 

(sorbenty) a je vyčíslena jejich spotřeba. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek.  

 

B.II.4. Spotřeba energií 

Je vyčíslena výroba tepla, spotřeba zemního plynu a elektrické energie.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Zpracovatel posudku má pouze poznámku, že 

výroba tepla patří spíše do výstupů. 

 

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Je konstatován, že záměr nevyžaduje nové řešení napojení spalovny na vnitřní a 

veřejné dopravní komunikace. Stávající sítě technického vybavení jsou dostačující.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Co se týká infrastruktury, kapitola obsahuje požadované údaje. Zpracovatel posudku 

ale postrádá komentář k nárokům na dopravu. Z údajů uvedených jinde v dokumentaci je 

zřejmé, že dojde k navýšení dopravy z titulu dovozu většího množství sorbentů a odvozu 

popílku a odprašků. Ve vlivech na ovzduší a v rozptylové studii je uvedeno, že se sníží externí 

likvidace odpadů a že pokud nebude kapacita naplněna vlastním odpadem, lze předpokládat 

její využití pro likvidaci z jiných zařízení, takže z hlediska dopravy nemusí dojít k významným 

změnám.   
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Emise do ovzduší 

Na úvod této kapitoly je uvedeno, že údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny 

v rozptylové studii, která tvoří přílohu dokumentace. Kapitola je dále rozdělena na tři 

podkapitoly: 

B.III.1.1. Období výstavby 

B.III.1.2. Období provozu 

B.III.1.3. Mobilní a plošné emisní zdroje 

B.III.1.1. Období výstavby 

Je zmíněn vliv v důsledku zvýšené prašnosti při stavebních pracích a při dopravě 

stavebních a konstrukčních materiálů a je označen jako časově omezený na dobu výstavby. 

Jako zdroje znečišťování ovzduší jsou uvedeny emise vozidel dopravní obsluhy stavby 

a stavebních strojů a emise prachových částic při provádění zemních prací, prach vířený 

provozem dopravních prostředků. 

Jako největší negativní vliv je označena druhotná prašnost, která závisí na aktuální 

klimasituaci. Jsou uvedena opatření na eliminaci (např. skrápění ploch, čištění kol před 

výjezdem na komunikaci, vypínání motorů vozidel při dlouhodobém stání apod.). 

Na závěr je konstatováno, že metodika SYMOS v platném znění neumožňuje vypočet 

druhotné prašnosti, ta je závislá na řadě vnějších vlivů (aktuální klimatické situaci, srážkách, 

plnění opatření pro snížení emisi). 

B.III.1.2. Období provozu 

Na úvod této kapitoly je uvedeno zařazení dle zákona 201/2012 Sb. - zdroj 

vyjmenovaný v příloze 2 zákona. Je uvedeno, že pro zdroj platí příloha č. 4 k vyhlášce č. 

415/2012 Sb. Podmínky provozu pro stacionární zdroje zpracovávající odpad a že dodavatel 

garantuje emise na úrovni 80 % emisních limitů pro spalovny odpadu. Tyto garantované 

emise jsou uvedeny v tabulce. Konstrukce spalovny je řešena tak, aby plnila specifické 

podmínky provozu uvedené v části II této přílohy. 

Dále jsou zmíněny další spalovací zdroje ve fakultní nemocnici - kotelna FN HK a 

kotel Certuss. Tyto zdroje jsou spolu se spalovnou zapojeny do soustavy zajišťující 

technologickou páru pro provoz nemocnice. 

V tabulce jsou uvedeny roční emise pro stávající (dle emisních limitů a dle 

skutečnosti) a nový stav (dle emisních limitů a dle garantovaných hodnot). 

Na závěr je konstatováno, že dle názoru zpracovatele rozptylové studie nebude snížení 

emisí na kotelně vzniklé větší výrobou tepla na spalovně významné, vzhledem k tomu, že u 

kotelny (palivo zemní plyn) vlivem omezení jejího provozu dojde významnějšímu snížení u 

znečišťující látky oxidy dusíku, u spalovny dojde vlivem navýšení kapacity a tudíž i zvýšení 

spotřeby zemního plynu oproti současnému stavu k navýšení emisi oxidů dusíků, takže se 

situace pro tuto znečišťující látku moc nemění. Oba zdroje jsou zavedeny do stejného komína 

o výšce 72 metrů, takže se nebude z hlediska znečišťující látky oxidy dusíku výrazně měnit 

ani imisní situace. 

Kotel Certuss je v současné době v provozu minimálně, vykrýval špičky pro prádelnu 

a s přechodem na jednorázové prostředky v roce 2012 jeho provoz klesl na desetinu provozu v 

předchozích letech. 
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B.III.1.3. Mobilní a plošné emisní zdroje 

Je konstatováno, že emisní zdroje tohoto typu v důsledku realizace oznamovaného 

záměru nevznikají. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

Zpracovatel posudku má pouze připomínku ke konstatování, že metodika SYMOS 

neumožňuje vypočet druhotné prašnosti. V metodice symos je uvedeno, že nezohledňuje 

sekundární prašnost, ale tou se nemyslí resuspenze TZL z komunikací. Touto sekundární 

prašností je vznik TZL v atmosféře.  Resuspenzi TZL z komunikací lze do modelu SYMOS 

zadat a v příloze č. 2 k metodickému pokynu pro vypracování rozptylových studií, která byla 

zveřejněna ve věstníku MŽP č. 8/2013 je již uvedena metodika k výpočtu těchto TZL. Tato 

metodika ale nebyla v době zpracování rozptylové studie k dispozici a emise z výstavby se ani 

běžně v rozptylových studiích nepočítají, neboť není znám harmonogram výstavby.   

Také není úplně pravda, že nevznikají nové mobilní zdroje, ale jsou nevýznamné 

(navýšení dovozu sorbentů a odvozu popílku).  

 

B.III.2. Odpadní vody 

V této kapitole je uvedeno, že dojde ke kvantitativní změně produkce odpadních vod. 

V důsledku použití mechanického uzávěru odpopelňovacího otvoru nové komorové pece 

místo vodního uzávěru stávající komorové pece nebude po rekonstrukci tato odpadní voda 

vznikat. Vznikat bude i nadále odpadní voda ve formě odluhu a odkalu ze spalinového 

parního kotle spalovny, jejíž množství bude větší a to 70 l/den (15,75 m
3
/rok) proti stávajícím 

32 l/den (7,1 m
3
/rok). Nakládání s těmito vodami zůstane zachováno (odvod do vychlazovací 

jímky sousední plynové parní kotelny nemocnice přepadem napojené na kanalizaci areálu). 

 Dále jsou zmíněny odpadní mycí a oplachové vody z úklidu, čištění a asanace. Zde se 

nepředpokládá významný narůst, protože charakter těchto činnosti není přímo závislý na 

kapacitě spalovny. 

Je konstatováno, že odpadní vody ze spalovny jsou považovány za infekční a proto 

jsou odváděny přes sedimentační jímku na čistírnu infekčních odpadních vod Fakultní 

nemocnice. S kalem ze sedimentační jímky je zacházeno jako s nebezpečným odpadem a 

tento je likvidován společností .A.S.A. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Zpracovatel posudku zdůrazňuje, že veškeré 

odpadní vody z provozu spalovny jsou svedeny do infekční kanalizace zakončené čistírnou 

infekčních odpadních vod.  

 

B.III.3. Odpady a obaly 

V podkapitole B.III.3.1. Stavební odpady je konstatováno, že v této fázi přípravy 

stavby není k dispozici přesná specifikace odpadu z výstavby. V tabulce uveden výčet 

možných druhů odpadů, vznikajících při stavebních a montážních pracích a je rámcově 

popsáno nakládání s těmito odpady. 

V podkapitole B.III.3.2. Odpady z provozu je vyčísleno předpokládané množství 

odpadů vznikajících provozem rekonstruované spalovny: 

 cca 208 tun popela a struska (katalogové číslo 19 01 11)  
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 cca 203,4 tun odpadů z čištění odpadních plynů, (katalogové číslo 19 01 07) 

Tyto odpady budou, stejně jako doposud, odváženy na skládku nebezpečných odpadů 

.A.S.A. Lodín.  

Z provozu dioxinového filtru (DKF) bude stejně jako doposud vznikat tuhý odpadní 

produkt tvořený zreagovanými granulemi aktivního uhlí (katalogové číslo 19 01 10 - 

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin).  

Zreagovaný sorbent bude jednou za rok odvážen k regeneraci. Zregenerovaný sorbent 

bude využit pro opětovné naplnění filtru (90 %).  10 % (0,18 t) bude tvořit dále nevyužitelný 

odpad. Odpad bude, stejně jako doposud, ukládán na skladku nebezpečných odpadů .A.S.A. 

Lodín. 

V podkapitole B.III.3.3. Povinnosti v oblasti nakládání s obaly je konstatováno, že 

vzhledem k charakteru záměru tyto povinnosti nejsou řešeny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek.  

 

B.III.4. Ostatní 

Hluk, vibrace 

V této kapitole je konstatováno, že pro období stavebních a rekonstrukčních prací 

platí, že toto období bude časově omezené, práce budou probíhat převážně uvnitř stávajícího 

objektu. Připadne hlukové emise tak budou výrazně omezeny. Vibrace v míře přenositelné do 

okolí nebudou nastávat. 

Možné zdroje hluku z vlastního provozu budou stejné jako v současnosti. K instalaci 

nových zdrojů hluku nedojde. Hluk z vlastního zařízení bude minimální a nebude emitován 

mimo uzavřený objekt, ve kterém se bude zařízení nacházet. Naopak, v důsledku použití nové 

moderní technologie bude nové zařízení obecně méně hlučné než současné a to včetně 

spalinového ventilátoru. 

Záření: 

Nedojde k instalaci zdrojů záření s dosahem mimo vlastní zařízení. 

Zápach: 

Nedochází ke změně stavu oproti současnosti. Popisovaný systém manipulace s 

odpady i systém čištění odpadní vzdušiny představuje zdokonalení současného technického 

stavu zařízení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Zpracovatel posudku pouze poukazuje na 

nesrovnalost, kdy je uvedeno, že zdroje hluku budou stejné jako v současnosti a hned v zápětí 

uvádí, že v důsledku nové moderní technologie bude zařízení méně hlučné. Zpracovatel 

posudku předpokládá, že některé stávající zdroje hluku budou v rámci demontáže části 

stávajícího zařízení odstraněny a nahrazeny novými zdroji s lepšími hlukovými parametry.   

 

III.5. Doplňující údaje  

Je konstatováno, že v souvislosti s realizací a provozem záměru nejsou spojeny žádné 

významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny. Rovněž tak stavební úpravy se pohledově 
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neprojeví ani v celkovém horizontu města, ani nebudou vytvářet novy pohledový prvek v 

dané lokalitě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Bez připomínek.  

 

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Na úvod této kapitoly je popsáno situování areálu nefakultní nemocnice v Hradci 

Králové a dále umístění záměru v tomto areálu. Je uveden odkaz na přílohu 1, ze které je 

umístění záměru patrné.  

Dále jsou popsány jednotlivé environmentální charakteristiky dotčeného území 

v následujících podkapitolách: 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky 

C.1.3. Významné krajinné prvky 

C.1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

C.1.5. Územní hustě zalidněná 

C.1.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

C.1.7. Staré ekologické zátěže 

C.1.8. Extrémní poměry v dotčeném území 

C.1.9. Další charakteristiky 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem a jednotlivé environmentální 

charakteristiky dotčeného území jsou dostatečně popsány. 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této kapitole jsou popsány složky životního prostředí v následujících podkapitolách: 

C.2.1. Ovzduší a klima 

C.2.2. Voda 

C.2.3. Horninové prostředí, přírodní zdroje, geomorfologie 

C.2.4. Půdní prostředí 

C.2.5. Biosféra 

C.2.6. Krajina 

C.2.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 

Nejobsáhleji je zpracována kapitola týkající se kvality ovzduší, ve které jsou uvedeny 

imisní limity dle zákona 201/2012 Sb., hodnocení imisní situace ze čtverců 1 x 1 km z dat 

ČHMÚ (pětileté průměry) a údaje z imisního měření v Hradci Králové (3 stanice) z roku 

2012. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem a jednotlivé složky životního 

prostředí jsou dostatečně popsány. 

 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 

Je uvedeno, že celkově lze oblast, kde je umístěn areál nemocnice, označit za 

městskou zónu, ve které se mísí urbanizované plochy s plochami přírodními nebo blízkými 

přírodnímu charakteru a částečně i s plochami využívanými pro zemědělské účely (jižně za 

ulici Třebešskou). 

Vlastní areál nemocnice je podle platného územního plánu zařazen jako stabilizovaná 

plocha - Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu. 

Jako limitní prvek dalšího rozvoje v nejbližším okolí této oblasti v důsledku rozvoje 

lidské činnosti je označen požadavek na dodržení limitů znečištění ovzduší. Současny stav - s 

výjimkou znečišťující látky benzo(a)pyren jsou na území města Hradec Králové imisní limity 

plněny. Stávající spalovna je v pozadí zahrnuta. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

kvality životního prostředí souhlasí.  

 

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví 

a životní prostředí  

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Na úvod této kapitoly je konstatováno, že vydáním závěru zjišťovacího řízení k 

předkládanému záměru nebyla uložena pro zpracování dokumentace povinnost pro 

zpracování hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracovatelem s příslušnou autorizací.  

Jako nejvýznačnější vliv je označen vliv na znečištění ovzduší a je uveden odkaz na 

rozptylovou studii, která jednoznačně deklaruje, že příspěvek zdrojů znečišťování ovzduší k 

imisnímu zatížení je řadově až několikařadově pod úrovní imisních limitů (jsou-li pro 

posuzované znečišťující látky imisní limity stanoveny). Provoz spalovny po opravě a 

navýšení její kapacity nebude mít v tomto případě významný vliv na kvalitu ovzduší.  

Dále je diskutován vliv hluku. Je konstatováno, že nedojde k instalaci nových zdrojů 

hluku. Naopak dojde k instalaci nových zařízení odpovídajících aktuálním požadavkům v této 

oblasti, což dává předpoklad k potenciálnímu zlepšení současného stavu. 

V dalším odstavci je diskutován vliv v oblasti dopravní zátěže, kdy je konstatováno, že 

oproti dnešku není předpoklad k významným změnám (nově dovoz odpadů z jiných 

zdravotnických zařízení, ale odpadá odvoz vlastních odpadů na externí likvidaci). 
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Potenciální vlivy na veřejné zdraví spojené s tvorbou nebezpečných odpadů a jejich 

vnášením do životního prostředí tento záměr přímo snižuje, neboť výsledný odpad z činnosti 

spalovny se vyznačuje zásadně lepšími parametry. 

Na závěr je konstatováno, že vlivy na veřejné zdraví v důsledku realizace a provozu 

posuzovaného záměru nebudou na úrovni, která by byla detekovatelná obecně užívanými 

metodami v oblasti sledování zdravotního stavu obyvatel. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. Nejsou komentovány sociálně ekonomické vlivy, dle popisu záměru zpracovatel 

posudku předpokládá, že jsou nulové  - nevznikne např. žádné nové pracovní místo.  

Zpracovatel posudku pouze poukazuje na nesrovnalost, kdy je uvedeno, že nedojde k 

instalaci nových zdrojů hluku a hned v zápětí uvádí, že dojde k instalaci nových zařízení 

odpovídajících aktuálním požadavkům v této oblasti. Zpracovatel posudku předpokládá, že 

některé stávající zdroje hluku budou v rámci demontáže části stávajícího zařízení odstraněny 

a nahrazeny novými zdroji s lepšími hlukovými parametry.   

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

D.I.2.1. Výsledky rozptylové studie 

V této podkapitole jsou diskutovány výsledky rozptylové studie, která je přílohou 

dokumentace. Jsou uvedeny varianty, znečišťující látky, pro které je rozptylová studie 

zpracována v tabulce výsledy této studie.  

Příspěvek zdrojů znečišťování ovzduší k imisnímu zatížení je označen za řádově až 

několikařádově pod úrovní imisních limitů (jsou-li pro posuzované znečišťující látky imisní 

limity stanoveny). Provoz spalovny po opravě a navýšení její kapacity nebude mít v tomto 

případě významný vliv na kvalitu ovzduší. Garantované hodnoty emisního zatížení budou na 

80% emisních limitů. Výpočty byly provedeny na emisní limity, zadavatel garantuje emise o 

20% nižší. Vliv spalovny tedy bude nižší než jsou výše uvedené hodnoty. 

Skutečné emisní zatížení bude nutno ověřit autorizovaným měřením emisí. Spalovna 

bude mít nainstalováno kontinuální měření emisí 

Dále je diskutována náhrada provozu stávající kotelny (zajištění technologické páry) 

navýšeným výkonem spalovny. 

K problematice PM2,5 je uvedeno, že současná referenční metodika (SYMOS) výpočty 

PM2,5 neřeší. Z měření imisí prováděných na měřících stanicích AIM a MIM vyplývá, že 

poměr PM10 a PM2,5 se mění dle umístění stanice a ročního období. U předměstských lze 

tento poměr odhadnout na 0,65 - 0,85. Z vypočtených dat imisní zátěže znečišťující látkou 

PM10 lze odvodit, že vliv změn z hlediska PM2,5 nebude na posuzovaném území natolik 

významný, aby způsobil navýšení překročení imisních limitů. 

Na závěr je uvedeno, že oprava spalovny včetně navýšení její kapacity nebude mít 

významný vliv na kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě ani mimo ni. 

D.I.2.2. Emise po dobu výstavby 

Jako zdroj emisí pro dobu výstavby je uvedena emise vozidel dopravní obsluhy a 

emise prachových částic při provádění zemních prací.  
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Vliv z hlediska druhotné prašnosti bude závislý na aktuální klimasituaci. Nutno 

eliminovat odpovídajícími technickými opatřeními – například skrápěním ploch, čištění kol 

dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel aj. Metodika SYMOS v platném znění 

neumožňuje výpočet druhotné prašnosti. 

D.I.2.3. Závěrečné hodnocení 

V této podkapitole jsou shrnuty údaje uvedené výše a je konstatováno, že provoz bude 

při dodržení podmínek, za kterých byla provedena modelace v rozptylové studii, v souladu s 

platnou legislativou. 

Vlivy na změnu klimatu nenastanou. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

Zpracovatel posudku má pouze připomínku ke konstatování, že metodika SYMOS 

výpočty PM2,5 neřeší. Opak je pravdou. 

V rozptylové studii byly vyčísleny emise TZL a zřejmě bylo uvažováno, že tyto emise 

obsahují 100 % podíl PM10 (v RS to není uvedeno). V době zpracování rozptylové studii již 

byly přístupné údaje (ČHMÚ), ze kterých se dal podíl PM10 a PM2,5 odvodit. Vzhledem 

k charakteru záměru však není hodnocení provedené v dokumentaci na závadu.  V současné 

době již vyšla aktualizace metodické příručky modelu SYMOS, kde v příloze 2 je uvedena 

metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5. Tato metodika ale nebyla 

v době zpracování rozptylové studie k dispozici.  

Další připomínka se týká konstatování, že metodika SYMOS neumožňuje vypočet 

druhotné prašnosti - komentováno výše v hodnocení kapitoly B.III.1. Emise do ovzduší. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Je opět konstatováno, že nedojde k instalaci nových zdrojů hluku. Naopak dojde k 

instalaci nových zařízení odpovídajících aktuálním požadavkům v této oblasti, což dává 

předpoklad k potenciálnímu zlepšení současného stavu. Vlivy v důsledku vibrací jsou 

vyloučeny v důsledku absence jejich zdrojů s dosahem mimo vlastní objekty spalovny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole má zpracovatel posudku poznámku, že nehodnotí vlivy hluku v etapě 

výstavby. Musí být dodrženy hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Je konstatováno, že realizace záměru nepředstavuje žádný zásah do povrchových a 

podzemních vod. Poměry v oblasti odvádění odpadních vod (úprava kotelní vody) ani 

dešťových vod nebudou záměrem dotčeny. V důsledku změny technologie čištění z 

polosuchého na suché odpadá manipulace s vodami pocházejícími z aplikace sorbentů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru je kapitola zpracována dostatečně a zpracovatel 

posudku s tímto konstatováním souhlasí. 
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D.I.5. Vlivy na půdu 

Je konstatováno, že záměr se netýká záboru půdních ploch zařazených jako 

zemědělsky půdní fond nebo pozemky určené k plnění funkce lesa. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Tyto vlivy v souvislosti s realizaci oznamovaného záměru nenastanou. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Tyto vlivy v souvislosti s realizaci oznamovaného záměru nenastanou. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vlivy na hmotný majetek není nutno očekávat. Kulturních památek se realizace 

záměru nedotýká. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

 

D.I.10. Vlivy v důsledku vzniku odpadů 

Nejprve je komentován vznik odpadů při vlastní realizaci záměru (odpady z 

montážních prací). Pro všechny odpady bude zajištěno předání oprávněnému odběrateli. 

Při vlastním provozu zařízení budou vznikat obdobné odpady jako v současnosti, které 

jsou vzhledem k charakteru zařízení zařazeny mezi nebezpečné odpady. Pro tyto odpady má 

provozovatel zajištěn odběr oprávněným odběratelem už v současně době. Oznamovaný 

záměr na této skutečnosti nic nemění. 
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Charakter vlivů v důsledku vzniku odpadů se tak oproti současné situaci nezmění. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitole je uvedena nad rámec náležitostí dokumentace dle přílohy č. 4 zákona 

100/2001 Sb. Vzhledem k charakteru záměru zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

V této kapitole jsou shrnuty vlivy u posuzovaného záměru v souvislosti s realizací 

záměru (projevy stavebních a montážních prací v běžném rozsahu - hluk, prašnost) a na vlivy 

z provozu zařízení. 

Vlivy v době realizace jsou označeny jako přechodného charakteru, omezeného 

rozsahu, a s ohledem na umístění dotčené lokality i samotného objektu v rámci areálu 

nemocnice s minimální závažností ve směru k ovlivnění životního prostředí a veřejného 

zdraví. Potenciálně lze uvažovat ještě s vlivy na znečištění půdy podloží, pokud by došlo k 

uniku provozních kapalin z používaných mechanismů nebo z nesprávné manipulace materiály 

používanými pro stavbu. 

Jako prevence pro dosažení minimální pravděpodobnosti výskytu těchto vlivů a pro 

jejich maximální omezení jsou navržena opatření, spočívající v řádné přípravě a vlastní 

organizaci stavebních a konstrukčních prací. 

V části týkající se vlivů provozu zařízení je upozorněno na to, že zařízení stejného 

charakteru již v místě funguje. V důsledku jeho rekonstrukce nedojde ke změně charakteru 

provozované činnosti, ani ke kvalitativní změně možných vlivů činnosti zařízení na životní 

prostředí. Rekonstrukcí dojde ke kvalitativnímu posunu v technické úrovni provozovaného 

zařízení, přičemž budou respektovány trendy pro aplikaci nejlepších dostupných technik 

(BAT) pro danou technologii.  

Pokud jde o kvantitativní posouzení možných vlivů, potom rekonstrukce spojena s 

navýšením kapacity zařízení se projeví především v oblasti emisi škodlivin do ovzduší. Tento 

vliv bude minimalizován použitím odpovídajícího zařízení na čištění odcházejících emisí. V 

důsledku toho bude dosaženo stavu, kdy příspěvek emisi do stávající imisní situace ovzduší v 

dané lokalitě bude minimální a nebude příčinou zhoršení stávající kvality ovzduší nad 

přípustnou mez. Z tohoto hlediska jsou vlivy zařízení na znečištění ovzduší kvalifikovány 

jako nevýznamné, trvající po dobu provozu zařízení a nezpůsobující synergické efekty v 

oblasti jiných vlivů. 

Další vlivy z provozu zařízení se oproti současnému stavu buď potenciálně nezmění, 

nebo poklesnou (vlivy v oblasti hlukové zátěže, vlivy na odvodnění, kvalitu vod, vlivy v 

důsledku vzniku a ukládaní odpadů, vlivy v důsledku havárií). Ostatní hodnocené vlivy 

nepřipadají v úvahu buď v důsledku charakteru záměru, nebo charakteru jeho umístění ve 

vazbě na sledované aspekty. 

Možnost přeshraničních vlivů je zcela vyloučena. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 

souhlasí. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

Je konstatováno, že protože nedojde ke změně charakteru provozu zařízení ani 

nebudou manipulovány nové závadné materiály, nedojde ani k navýšení rizika havárií z 

provozu zařízení. Již v současné době je zpracován příslušný provozní řád podle zákona o 

ochraně ovzduší, který řeší provoz zdroje emisí jako celku, a to i v případě mimořádných 

stavů, ale řeší rovněž manipulaci s odpady. Pro provoz rekonstruované spalovny bude 

vypracován novy provozní řad vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a 

provozní řad pro provoz zařízení k zneškodňování odpadů. Součástí provozních řadů jsou jak 

technická, tak organizační opatření, za kterých je možné zařízení bezpečně provozovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru nemá zpracovatel posudku k této části dokumentace 

připomínky.  

 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V této kapitole je uveden následující návrh opatření:  

1. Příprava stavby: 

o V příslušných stupních projektové dokumentace budou blíže upřesněny druhy a 

množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, stanovena 

konkrétní místa a nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, 

využívání či odstraňování vznikajících odpadů v souladu s požadavky platných 

právních předpisů. 

2. Realizace stavby (stavební úpravy, montážní práce) bude probíhat tak, aby byly co nejméně 

narušeny požadavky ochrany životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. To se týká 

zejména: 

o Budou učiněna opatření k omezení prašnosti. Prašnost při výstavbě eliminovat 

odpovídajícími technickými opatřeními – například skrápěním ploch, čištění kol 

dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel atd. 

o Veškerý odpad vzniklý při přípravě staveniště a při výstavbě bude shromažďován 

odděleně podle jeho druhu. 

o V případě vzniku odpadu kat. N bude zabezpečeno jeho shromažďování v souladu s 

požadavky vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (viz zejména 

požadavky na shromažďovací prostředky, jejich označování, zabezpečení odpadu). 

o Stavební organizace, které budou realizovat stavební činnosti, popř. jejich časti, zajistí 

požadavky nakládání s odpady, které při jejich činnosti vzniknou, v souladu se 

zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zejména bude zajištěno předávání 

odpadů pouze osobám disponujícím příslušným oprávněním. Při výběru odběratelů 

odpadů budou upřednostňováni ti odběratele, kteří mohou deklarovat další nakládání s 

odpadem v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského 

kraje. Všechny odpadové stavební materiály, které mohou byt recyklovány, budou 

přednostně využity tímto způsobem. 

o Při předávání odpadů budou dále upřednostňováni ti odběratele, kteří mohou 

deklarovat materiálové využití u těch odpadů, kde je to možné a vhodné, popřípadě 

energetické využití. Zneškodnění odpadu formou skládkování bude voleno až po 

vyčerpání jiných možností. 
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o Všechny nepoužitelné materiály, na které se vztahuje ustanovení zákona o odpadech o 

zpětném odběru výrobků, budou využity tímto způsobem. 

o Bude minimalizováno nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvlášť 

nebezpečnými vodám (vyloučení oprav vozidel, doplňování pohonných hmot a jiných 

provozních náplní do vozidel v místě stavby apod.). 

o Stavebník oznámí případné archeologické nálezy příslušnému pracovišti 

Archeologickému ústavu AV ČR. 

3. Vlastní provoz: 

o Před zahájením provozu budou zajištěna všechny příslušné složkové povolení a 

souhlasy nutné z hlediska platných předpisů (oblast ovzduší, odpadů, vypouštění 

odpadních vod, příp. další dle potřeby). 

o Budou novelizovány všechny příslušné interní provozní předpisy, kterých se bude 

tykat provoz zařízení instalovaných v rámci oznamovaného záměru (zejména provozní 

řady). 

o V rámci zkušebního provozu budou ověřeny předpoklady, za kterých byl záměr 

připravován – měření emisi. 

o Budou dodržovány všechny požadavky vyplývající z projektu a dalších řízení v 

průběhu přípravy a realizace stavby (vč. kolaudačního řízení). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je použita jako podklad při zpracování návrhu stanoviska, ale opatření 

jsou zpracovatelem posudku doplněna, příp. pozměněna.  

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

Je uvedeno, že charakter možného ovlivnění životního prostředí byl stanoven na 

základě shromážděných datových podkladů metodami matematické modelace (rozptylová 

studie), expertního odhadu, analogie a srovnáním s platnými předpisy. 

Pro získání údajů potřebných pro vypracování dokumentace byly použity dostupné 

podklady, uvedené v přehledu v závěru této kapitoly. Úroveň a věrohodnost těchto podkladů, 

za kterou odpovídají jejich původci, přímo podmiňuje závěry uváděné v předkládané 

dokumentaci. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Bez zásadních připomínek. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování této dokumentace, byl dán 

stupněm a rozsahem dokumentace, která byla v době zpracování dokumentace k dispozici. 

Tyto podklady byly zadavatelem a zejména projektantem postupně upřesňovány tak, aby byly 

dostatečné k tomu, aby bylo možno provést charakteristiku opatření a jeho vlivů tak, jak je to 

v této dokumentaci učiněno. 

Rozsah údajů uvedených v těchto podkladech byl dostatečný k tomu, aby mohly být 

vysloveny závěry v příslušném stupni konkrétnosti tak, jak je to uvedeno v textu tohoto 
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oznámení. Případné nejasnosti jsou řešitelné v dalších fázích přípravy a realizace stavby a 

nemají zásadní vliv na změnu závěrů uvedených v tomto oznámení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Pouze by správně mělo být uvedeno, že 

údaje se týkají „dokumentace“ a ne „oznámení“. 

 

E Porovnání variant řešení záměru  

Je vysvětleno, proč variantní řešení nebylo uplatněno (umístění ve stávajícím objektu, 

provozovatelem předložena jen jedna realizační varianta).   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

F Závěr  

V této kapitole je stručně shrnut záměr a jeho vlivy na životní prostředí a je vysloven 

závěr, že předkládaný záměr nezhorší stávající stav v dotčené oblasti a je možné jej 

realizovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

G Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

V této kapitole jsou na cca 4 stránkách textu shrnuty údaje o záměru. Je uveden 

oznamovatel, umístění záměru, charakter záměru, stručný popis záměru, možné vlivy 

uvažovaného záměru na obyvatelstvo a složky životního prostředí, zejména ovzduší, v období 

provozu i v období výstavby. Je uvedena následující souhrnná charakteristika: 

Oznamovaný záměr představuje rekonstrukci zařízení provozovaného dlouhodobě již 

v současné době. Realizaci záměru nedojde ke vzniku kvalitativně nových prvků možných 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Z hlediska velikosti zůstanou stávající vlivy na 

takové úrovni, která se neprojeví významným zhoršením stávajících parametrů životního 

prostředí (emise do ovzduší), nebo se nezmění, případně lze očekávat jejich pokles. V žádném 

případě nedojde k překročení platných existujících limitů. Mimo objekt spalovny a už vůbec 

mimo areál nemocnice nebudou projevy provozu oznamovaného záměru a změny oproti 

stávajícímu stavu pozorovatelné.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola má sloužit široké laické veřejnosti, aby mohla získat o záměru a 

o hlavních vlivech na životní prostředí a obyvatele základní informace bez toho, aby musela 

číst celou dokumentaci. Z tohoto hlediska kapitola obsahuje potřebné údaje. 
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H Přílohy  

V této kapitole je uveden následující seznam příloh: 

1. Situace širších vztahů a ortofotomapa 

2. Technologické schéma zařízení 

3. Rozptylová studie – přiložena k oznámení záměru jako samostatný dokument 

4. Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace 

5. Vyjádření krajského úřadu - NATURA 2000 

6. Kopie autorizace zpracovatele dokumentace 

Dále je uveden datum zpracování dokumentace, kontaktní údaje zpracovatele 

dokumentace a dalších zpracovatelů a podpis zástupce zpracovatele dokumentace.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů má být v části H 

dokumentace uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a stanovisko 

orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 

znění zákona č. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty jsou v posuzované dokumentaci uvedeny 

(příloha 4 a 5).  

Příloha 1 umožňuje dobrou orientaci v umístění záměru. Na přílohu č. 2 je uveden 

odkaz v kapitole B.I.6.6. Popis technologického postupu čištěn spalin, kde je toto 

technologické schéma uvedeno ve zmenšeném měřítku a v příloze je uvedeno pro případ 

snížené čitelnosti. Přesto ani zde není dobře čitelné (malá písmena) a mohlo být uvedeno na 

formátu A3. Příloha č. 3 Rozptylová studie  je komentována v předcházejících kapitolách.  

 

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní 

prostředí za akceptovatelnou a zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

 V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelnou složku životního 

prostředí - ovzduší. Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou problematiku zná a 

dobře se v ní orientuje. Drobné připomínky zpracovatele posudku vyplývají spíše z rozdílného 

přístupu ke zpracování dokumentací. Rozptylová studie je zpracovaná na dobré profesionální 

úrovni. 
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 

prostředí 

V  dokumentaci je posouzena jedna varianta jak umístění tak řešení záměru, které 

vychází z charakteristiky technického řešení předložené provozovatelem. Variantní řešení 

nebylo požadováno.  

 

 

 II.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. Jedná se o záměr 

lokálního měřítka. Možnost přeshraničních vlivů je zcela vyloučena i v dokumentaci 

v kapitole D.II. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Předmětem posuzovaného záměru je úprava stávající spalovny odpadů Fakultní 

nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity ze stávajících 1 000 t/rok na 1900 t/rok.  

V současné době je stávající zařízení již na hranici své životnosti.  

Spalovna je určena k termickému zneškodňování nemocničních odpadů - přímé 

oxidační dvoustupňové spalovaní tuhého odpadu. První stupeň spalování probíhá v komorové 

peci při teplotách v rozmezí 600 až 900 °C, za souproudého postupu spalovaného odpadu, 

spalovacího vzduchu a vznikajících spalin. Druhy stupeň spalování probíhá v termoreaktoru 

při teplotách 850 C až 1250 C se zaručenou zdržnou dobou spalin nad 2 s na této teplotě. 

Těchto teplot se dosahuje spalováním stabilizačního paliva (zemního plynu) v hořácích, 

instalovaných po jednom v komorové peci a termoreaktoru. 

Čištění spalin je realizováno technologii dvoustupňového suchého čištění a 

doplňkového stupně, tzv. dioxinové filtrační komory. 

V posuzované dokumentaci je konstatováno, že budou respektovány trendy pro 

aplikaci nejlepších dostupných technik BAT pro danou technologii.  

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení 

vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zpracovatel dokumentace uvádí navržená opatření v kapitole D.IV. Charakteristika 

opatření k prevenci, vyloučení, snížení případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 

prostředí. Jedná se o následující opatření. 

 

1. Příprava stavby 

o V příslušných stupních projektové dokumentace budou blíže upřesněny druhy a 

množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, stanovena 

konkrétní místa a nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, 

využívání či odstraňování vznikajících odpadů v souladu s požadavky platných 

právních předpisů. 

2. Realizace stavby (stavební úpravy, montážní práce) bude probíhat tak, aby byly co 

nejméně narušeny požadavky ochrany životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. To se 

týká zejména: 

o Budou učiněna opatření k omezení prašnosti. Prašnost při výstavbě eliminovat 

odpovídajícími technickými opatřeními – například skrápěním ploch, čištění kol 

dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel atd. 

o Veškerý odpad vzniklý při přípravě staveniště a při výstavbě bude shromažďován 

odděleně podle jeho druhu. 

o V případě vzniku odpadu kat. N bude zabezpečeno jeho shromažďování v souladu s 

požadavky vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (viz zejména 

požadavky na shromažďovací prostředky, jejich označování, zabezpečení odpadu). 

o Stavební organizace, které budou realizovat stavební činnosti, popř. jejich časti, zajistí 

požadavky nakládání s odpady, které při jejich činnosti vzniknou, v souladu se 

zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zejména bude zajištěno předávání 

odpadů pouze osobám disponujícím příslušným oprávněním. Při výběru odběratelů 

odpadů budou upřednostňováni ti odběratele, kteří mohou deklarovat další nakládání s 

odpadem v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského 

kraje. Všechny odpadové stavební materiály, které mohou byt recyklovány, budou 

přednostně využity tímto způsobem. 

o Při předávání odpadů budou dále upřednostňováni ti odběratele, kteří mohou 

deklarovat materiálové využití u těch odpadů, kde je to možné a vhodné, popřípadě 

energetické využití. Zneškodnění odpadu formou skládkování bude voleno až po 

vyčerpání jiných možností. 

o Všechny nepoužitelné materiály, na které se vztahuje ustanovení zákona o odpadech o 

zpětném odběru výrobků, budou využity tímto způsobem. 

o Bude minimalizováno nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvlášť 

nebezpečnými vodám (vyloučení oprav vozidel, doplňování pohonných hmot a jiných 

provozních náplní do vozidel v místě stavby apod.). 

o Stavebník oznámí případné archeologické nálezy příslušnému pracovišti 

Archeologického ústavu AV ČR. 

3. Vlastní provoz 

o Před zahájením provozu budou zajištěna všechna příslušná složková povolení a 

souhlasy nutné z hlediska platných předpisů (oblast ovzduší, odpadů, vypouštění 

odpadních vod, příp. další dle potřeby). 
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o Budou novelizovány všechny příslušné interní provozní předpisy, kterých se bude 

tykat provoz zařízení instalovaných v rámci oznamovaného záměru (zejména provozní 

řady). 

o V rámci zkušebního provozu budou ověřeny předpoklady, za kterých byl záměr 

připravován – měření emisi. 

o Budou dodržovány všechny požadavky vyplývající z projektu a dalších řízení v 

průběhu přípravy a realizace stavby (vč. kolaudačního řízení). 

 

Výše uvedená opatření jsou převzata do návrhu stanoviska s tím, že opatření týkající 

se zajištění složkových povolení je uvedeno ve fázi přípravy záměru a je konkretizováno. 

Jedná se o závazné stanovisko KÚ ke změně stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 

písm. c) zákona  201/2012 Sb. (součástí žádosti bude odborný posudek a rozptylová studie) a 

souhlas KÚ k provozování zařízení k odstraňování odpadů dle § 14 zákona 185/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů.  

Opatření týkající se aktualizování provozních předpisů je uvedeno ve fázi realizace a 

je také konkretizováno. Aktualizován bude havarijní plán (dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona 

254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), provozní řád ve smyslu § 12 odst. 4 písm. d) 

zákona  201/2012 Sb. a provozní řád zařízení k odstraňování odpadů (§ 14 zákona 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

 

Z hlediska zpracovatele posudku je účelné doplnit opatření uvedená v dokumentaci 

o následující opatření: 

Příprava záměru: 

 V rámci žádosti o změnu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude doplněn 

komentář ohledně plnění imisních limitů pro PM10. 

 

Realizace záměru: 

 Dodržet hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Provoz záměru: 

 Zařízení nesmí být provozováno bez funkčního čištění spalin.  

 Zařízení nesmí být provozováno bez funkčního kontinuálního měření emisí. 

 Bude zajištěno kontinuální měření emisí v rozsahu dle platných legislativních 

předpisů. 

 Bude zajišťováno autorizované měření emisí v případě těžkých kovů, 

polychlorovaných dibenzodioxinů (dále jen „PCDD“) a polychlorovaných 

dibenzofuranů (dále jen „PCDF“) 2 x ročně; během prvních 12 měsíců provozu se 

provedou 4 měření po každých 3 měsících provozu stacionárního zdroje (§ 3 odst. 2 

písm. c) vyhlášky 415/2012 Sb.).  

 Veškeré podstatné změny v průběhu provozu zanést pro provozních předpisů, u 

předpisů vyžadujících schválení příslušným správním úřadem předložit ke schválení. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ 

K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ) 

Předmětem posouzení je dokumentace záměru „Oprava spalovny odpadů Fakultní 

nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ s náležitostmi dle přílohy č. 

4 zákona č. 100/2001 Sb., která byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Jaromírem 

Pokojem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. 

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, MŽP OVSS VI, 

doručena vyjádření k  dokumentaci záměru „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice 

Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece“. 

Přehled všech obdržených vyjádření k  dokumentaci je uveden v následujících 

tabulkách. Veškerá vyjádření obdržená k uvažovanému záměru v rámci dokumentace jsou 

doložena v příloze 1 předkládaného posudku. 

K dokumentaci se vyjádřily dotčené správní úřady. 

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů  

 ze dne č.j. 

MŽP, zástupkyně ředitelky a vedoucí 

oddělení mezistátní EIA  

15. 8. 2013 7869/710/13 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 20. 8. 2013 2108/740/13 

Česká inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Hradec Králové 

26. 8. 2013 ČIŽP/45/IPP/1113989.003/12/KDR 

MŽP, ředitel odboru odpadů 27. 8. 2013 4090/720/13 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

30. 8. 2013 S-KHSHK 

19485/2013/2/HOK.HK/Hr 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

2. 9. 2013 1371/ZP/2013-Po 

V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k dokumentaci a komentář 

zpracovatele posudku. Úplná znění všech došlých vyjádření jsou uvedena v příloze 1. 

 

DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY 

MŽP, zástupkyně ředitelky a vedoucí oddělení mezistátní EIA 

vyjádření č.j. 7869/710/13 ze dne 15. 8. 2013 

Podstata vyjádření: 

Vyjádření obsahuje přílohu s vyjádřením z pohledu zákona č. 76/2013 Sb. o 

integrované prevenci. V příloze je uvedeno, že dokumentace deklaruje projektovanou 

kapacitu zařízení 8,4 t/den, z čehož vyplývá, že projektovaná kapacita zařízení nenaplňuje 

definici kategorie 5.2. b) přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (10 t/den nebezpečných 

odpadů) a provozovatel tak nemá povinnost žádat o integrované povolení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 
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MŽP, ředitel odboru ochrany vod  

vyjádření č.j. 2108/740/13 ze dne 20. 8. 2013 

Podstata vyjádření: 

Konstatují, že jejich připomínky k oznámení byly zpracovatele dokumentace 

vypořádány a k dokumentaci nemají další připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové  

vyjádření č.j. ČIŽP/45/IPP/1113989.003/12/KDR ze dne 26. 8. 2013 

Podstata vyjádření: 

Oddělení ochrany ovzduší: konstatují, že dokumentace byla doplněna ve smyslu 

připomínek inspekce ze zjišťovacího řízení. Pro další stupně povolovacího řízení požadují: 

1. v rámci emisního monitoringu CO sledovat rovněž 10 minutové průměry, 

2. doplnit komentář ohledně plnění imisních limitů pro PM10 při zohlednění 

stávajícího zatížení. 

Oddělení ochrany vod: konstatují, že jimi vznesené požadavky k oznámení jsou 

zahrnuty v dokumentaci. Podmínky, jež jsou v dokumentaci součástí opatření navržených 

z hlediska ochrany vod, musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako 

podmínky návazných správních řízení. 

Oddělení odpadového hospodářství: konstatují, že již k oznámení se vyjadřovali, že 

nemají zásadních připomínek. Upozorňují, že přes udělený souhlas k upuštění od třídění nebo 

odděleného shromažďování musí být dle tohoto zákona evidence vedena pro jednotlivé druhy 

odděleně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Oddělení ochrany ovzduší: Co se týká sledování 10 minutových průměrů při emisním 

monitoringu CO, je toto prováděno již ve stávajícím provozu. V rámci žádosti o změnu 

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude doplněn komentář ohledně plnění imisních 

limitů pro PM10 - je zahrnuto do opatření v návrhu stanoviska.  

Oddělení ochrany vod: opatření na eliminaci vlivů záměru z hlediska ochrany vod 

uvedená v kapitole D.IV dokumentace jsou převzata do návrhu stanoviska. 

Oddělení odpadového hospodářství: jedná se o upozornění. 

 

MŽP, ředitel odboru odpadů  

vyjádření č.j. 4090/720/13 ze dne 27. 8. 2013 

Podstata vyjádření:  

Upozorňují na povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ze 

zákona 477/2001 Sb., o obalech.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje  

vyjádření č.j. S-KHSHK 19485/2013/2/HOK.HK/Hr ze dne 30. 8. 2013 

Podstata vyjádření: 

Konstatují, že s dokumentací lze z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany 

veřejného zdraví souhlasit. Dokumentace obsahuje vypořádání požadavků jednotlivých 

dotčených orgánů, které byly vzneseny ve zjišťovacím řízení.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

vyjádření č.j. 1371/ZP/2013-Po ze dne 2. 9. 2013 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska IPPC: uvádějí, že záměr nepodléhá pod působnost zákona o integrované 

prevenci, nenaplňuje svým rozsahem žádnou kategorii přílohy č. 1 zákona o integrované 

prevenci. 

Z hlediska nakládání s odpady: nemají zásadních připomínek. 

Z hlediska ochrany ovzduší: nemají k záměru na základě závěrečného hodnocení 

rozptylové studie námitky.  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: konstatují, že záměr nevyžaduje 

odnětí půdy ze ZPF a nepodléhá posuzování dle zákona 334/1992 Sb.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: uvádějí, že ve smyslu působnosti vymezené ust. 

§ 77a odst. 3 a násl. zákona 114/1992 Sb. nemají námitky k předložené dokumentaci.  

Z hlediska ochrany vod: uvádějí, že v rozsahu působnosti dané ust. § 107 zákona 

254/2001 Sb. nemají k předložené dokumentaci připomínek.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z 

HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Předmětem posuzovaného záměru je úprava stávající spalovny odpadů Fakultní 

nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity ze stávajících 1 000 t/rok na 1900 t/rok.  

K posouzení byla předložena dokumentace „Oprava spalovny odpadů Fakultní 

nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ zpracovaná oprávněnou 

osobou Ing. Jaromírem Pokojem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. Záměr je 

v  dokumentaci posuzován v jedné variantě. 

Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to 

v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace 

zpracována formálně dle požadavku tohoto zákona a posuzuje záměr ze všech aspektů. V 

dokumentaci je značná pozornost věnována především vlivům na ovzduší. Přílohou 

dokumentace je rozptylová studie zpracovaná Ing. Bohuslavem Poppem.  

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 

prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že problematika 

přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela 

bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

K  dokumentaci byla obdržena vyjádření správních úřadů (příloha č. 1), nebyla 

obdržena žádná vyjádření dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a občanských 

sdružení nebo obecně prospěšných společností podle § 23 odst. 9 zákona 100/2001 Sb.  

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při respektování 

podmínek a připomínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy, a 

zpracovatelem posudku. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdržená vyjádření a při respektování 

podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného orgánu státní správy - Ministerstvo 

životného prostředí - lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí 

akceptovatelný. Proto doporučuji ministerstvu vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 

100/2001 Sb., v platném znění k záměru  

„Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové s navýšením  

kapacity spalovací pece“ 

a to za podmínek specifikovaných v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto 

posudku. 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 

stanoviska orgánu státní správy - Ministerstva životního prostředí - lze učinit závěr, že 

technickými opatřeními lze minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Toto vyjádření 

se týká výhradně ochrany životního prostředí a nenahrazuje vyjádření jiná.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 

 

 

 V Praze dne                      

 Č.j.:  

 

 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(návrh) 
 

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: Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové s 

navýšením kapacity spalovací pece 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Projektová kapacita spalovacího zařízení: 

 hodinová  350 kg/h 

 denní  8,4 t/d 

 roční  1 900 t/r  

Uvedené kapacitní údaje vychází z předpokládané provozní 

doby 5 400 h/r a kampaňovitého provozu spalovny ve 

třísměnném provozním režimu po dobu trvání kampaně 

(navýšení o 900 t/r oproti projektové kapacitě současného 

zařízení spalovny). 

 

Umístění:  Kraj:  Královéhradecký 

Obec:  Hradec Králové 

k. ú:  Nový Hradec Králové 

 

Obchodní firma oznamovatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

  

IČ oznamovatele: 00179906 
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Sídlo oznamovatele: Sokolská 581,  

500 05 Hradec Králové 

 

II. Průběh posuzování 

Zpracovatel oznámení: Ing. Jaromír Pokoj 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3041/460/OPV/93 

s prodloužením autorizace č.j. 46753/ENV/11  

 

Datum předložení oznámení: 11. 7. 2012 

 

Závěr zjišťovacího řízení  vydaný pod č.j. 836/550/12-Ko ze dne 1. 8. 2012; bylo 

stanoveno, že oznámení se nepovažuje za dokumentaci 

vlivů na životní prostředí  

 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaromír Pokoj 

osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3041/460/OPV/93 

s prodloužením autorizace č.j. 46753/ENV/11 

 

Datum předložení dokumentace: ??. 8. 2013 

 

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomášek, CSc.  

 Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

 osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 

s prodloužením autorizace č.j. 5834/ENV/11 

 

Datum předložení posudku: ??. 10. 2013 

 

Veřejné projednání: ??. ??. 2013 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

 Dne 11. 7. 2012 obdržel příslušný úřad (MŽP ČR) oznámení s náležitostmi dle přílohy 

č. 3 citovaného zákona zpracované Ing. Jaromírem Pokojem. 

 Dopisem ze dne 20. 7. 2012 byl proces EIA převeden na odbor výkonu státní správy VI. 

 Dopisem ze dne 1. 8. 2012 bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona a oznámení bylo 

rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke 

zveřejnění a vyjádření. 

 Dne ??. 8. 2012 byla informace o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 Dne 30. 8. 2012 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že oznámení se nepovažuje za 

dokumentaci vlivů na životní prostředí a že dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému 

zákonu je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na oblast ochrany 

ovzduší a oblast odpadů.   
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 Dne ??. 8. 2013 obdržel příslušný úřad (OVSS VI MŽP ČR) dokumentaci s náležitostmi 

dle přílohy č. 4 citovaného zákona zpracovanou Ing. Jaromírem Pokojem. 

 Dopisem ze dne 12. 8. 2013 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne ??. 8. 2013 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 Dopisem ze dne 16. 9. 2013 byl příslušným úřadem pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc. 

zpracováním posudku.  

 Dne ??. 10. 2013 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

 Dne ??. 10. 2013 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne ??. ??. 2013 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 Dne ??. ??. 2013 rozeslal příslušný úřad pozvánku na veřejné projednání dotčeným 

územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění. 

 Dne ??. ??. 2013 se v ???? konalo veřejné projednání záměru. 

 

Závěry zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní 

prostředí za akceptovatelnou.  

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 

podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 

za respektování podmínek tohoto stanoviska.  

 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků k oznámení 

 vyjádření č.j. datum 

Magistrát města Hradec Králové SZ MMHK/127077/2012/ŽP/Čer 

MMHK/136396/2012 

20. 8. 2012 

Královéhradecký kraj 14006/KH/2012 20. 8. 2012 

 

Vyjádření správních úřadů k oznámení  

 vyjádření č.j. datum 

MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší 2099/780/12 6. 8. 2013 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 2284/740/12 6. 8. 2012 

Česká inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Hradec Králové 

ČIŽP/45/IPP/1113989.002/12/KDR 9. 8. 2012 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, odbor životního prostředí a 

13171/ZP/2012-Po 13. 8. 2012 
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zemědělství 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

S-KHSHK 

18562/2012/2/HOK.HK/Hr 

14. 8. 2012 

MŽP, ředitelka odboru posuzování 

vlivů na ŽP a integrované prevence  

817/710/12 22. 8. 2012 

 

Vyjádření správních úřadů k dokumentaci  

 vyjádření č.j. datum 

MŽP, zástupkyně ředitelky a vedoucí 

oddělení mezistátní EIA  

7869/710/13 15. 8. 2013 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 2108/740/13 20. 8. 2013 

Česká inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Hradec Králové 

ČIŽP/45/IPP/1113989.003/12/KDR 26. 8. 2013 

MŽP, ředitel odboru odpadů 4090/720/13 27. 8. 2013 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

S-KHSHK 

19485/2013/2/HOK.HK/Hr 

30. 8. 2013 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

1371/ZP/2013-Po 2. 9. 2013 

 

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků k posudku 

 vyjádření č.j. datum 

   

 

Vyjádření správních úřadů k posudku 

 vyjádření č.j. datum 

   

 

Vyjádření občanských sdružení k posudku  

 vyjádření č.j. datum 

Občanské sdružení „Za životní prostředí 

Velkého Karlova“ 

  

 

Ze strany veřejnosti nebyla doručena žádná vyjádření.  
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 
 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti: 

Záměrem je úprava stávající spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové 

s navýšením kapacity ze stávajících 1 000 t/rok na 1900 t/rok. Spalovna je určena k 

termickému zneškodňování nemocničních odpadů. Tento účel zůstane i po realizaci záměru 

zachován.  

Záměr je realizován ve stávajícím objektu (nedojede k záboru půdy, nevznikne nová 

dominanta krajiny, nebude ovlivněna flora, fauna a ekosystémy, nepředpokládá se nárůst 

hlukové zátěže). Odpadní vody vznikající při provozu záměru (splaškové vody, mycí a 

oplachové vody, odluh a odkal ze spalinového parního kotle) budou i nadále svedeny do 

infekční kanalizace zakončené ČOV. Vzhledem k charakteru záměru jako nejvýznamnější 

připadá v úvahu vliv emisí na ovzduší a následně i vliv na obyvatelstvo. Tento vliv byl 

posouzen rozptylovou studií. Na základě této studie lze konstatovat, že příspěvek zdroje 

znečišťování ovzduší k imisnímu zatížení je řádově až několikařádově pod úrovní imisních 

limitů (jsou-li pro posuzované znečišťující látky imisní limity stanoveny).  

Z běžného provozu záměru ani ve fázi jeho realizace nevyplývají pro obyvatele a 

životní prostředí negativní vlivy za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a 

respektování navržených opatření. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a zpracovatelem 

posudku.  

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí: 

Předmětem posuzovaného záměru je úprava stávající spalovny odpadů Fakultní 

nemocnice Hradec Králové s navýšením kapacity ze stávajících 1 000 t/rok na 1900 t/rok.  

V současné době je stávající zařízení již na hranici své životnosti.  

Spalovna je určena k termickému zneškodňování nemocničních odpadů - přímé 

oxidační dvoustupňové spalovaní tuhého odpadu. První stupeň spalování probíhá v komorové 

peci při teplotách v rozmezí 600 až 900 °C, za souproudého postupu spalovaného odpadu, 

spalovacího vzduchu a vznikajících spalin. Druhy stupeň spalování probíhá v termoreaktoru 

při teplotách 850 C až 1250 C se zaručenou zdržnou dobou spalin nad 2 s na této teplotě. 

Těchto teplot se dosahuje spalováním stabilizačního paliva (zemního plynu) v hořácích, 

instalovaných po jednom v komorové peci a termoreaktoru. 

Čištění spalin je realizováno technologii dvoustupňového suchého čištění a 

doplňkového stupně, tzv. dioxinové filtrační komory. 

V posuzované dokumentaci je konstatováno, že budou respektovány trendy pro 

aplikaci nejlepších dostupných technik BAT pro danou technologii.  

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení 

vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 
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požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 

 

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: 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí je souborem opatření, která vyplynula v jednotlivých fázích 

přípravy a posuzování tohoto záměru a je uveden dále v podmínkách tohoto stanoviska. Jedná 

se o opatření za účelem snížení dopadů realizace záměru na životní prostředí. 

Do návrhu stanoviska jsou promítnuty relevantní požadavky z vyjádření dotčené 

samosprávy, orgánů státní správy a veřejnosti. 

 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo variantní 

řešení. Záměr je tak posuzován jednovariantně. 

 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

K dokumentaci bylo doručeno MŽP celkem 6 vyjádření dotčených správních úřadů. 

Tato vyjádření k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána v posudku v souladu s § 8 

cit. zákona.  

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

Příslušný úřad obdržel k posudku následující vyjádření od následujících subjektů:  

Obdržená vyjádření  

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků k posudku 

 vyjádření č.j. datum 

   

 

Vyjádření správních úřadů k posudku 

 vyjádření č.j. datum 

   

 

Vyjádření občanských sdružení k posudku  

 vyjádření č.j. datum 

   

 

K jednotlivým vyjádřením: 
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Připomínka  Vypořádání 

  

 

 

Na veřejném jednání byly vzneseny tyto připomínky: 

 

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru: 

Na základě oznámení, dokumentace a posudku k předmětnému záměru, veřejného 

projednání podle § 9 odst. 9 zákona a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo 

životního prostředí jako příslušný úřad 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) z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k záměru 

 

Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové s 

navýšením kapacity spalovací pece 
 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních 

řízení. 

 

Doporučená varianta: 

Uvažovaný záměr byl předložen v jedné aktivní variantě popsané v oznámení a 

dokumentaci záměru. 

 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

 

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru: 

1. V příslušných stupních projektové dokumentace budou blíže upřesněny druhy a množství 

vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, stanovena konkrétní místa a 

nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování 

vznikajících odpadů v souladu s požadavky platných právních předpisů. 

2. Před zahájením provozu budou zajištěna všechna příslušná složková povolení a souhlasy 

nutné z hlediska platných předpisů. Jedná se o závazné stanovisko KÚ ke změně stavby 

stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona  201/2012 Sb. (součástí žádosti bude 

odborný posudek a rozptylová studie) a souhlas KÚ k provozování zařízení 

k odstraňování odpadů dle § 14 zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

3. V rámci žádosti o změnu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude doplněn 

komentář ohledně plnění imisních limitů pro PM10. 



VII. Návrh stanoviska 

37 

 

 

II. Podmínky pro fázi realizace záměru: 

4. Realizace stavby (stavební úpravy, montážní práce) bude probíhat tak, aby byly co 

nejméně narušeny požadavky ochrany životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví. To se 

týká zejména: 

 Budou dodrženy hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Budou učiněna opatření k omezení prašnosti. Prašnost při výstavbě eliminovat 

odpovídajícími technickými opatřeními – například skrápěním ploch, čištění kol 

dopravních prostředků, využití zakrytování vozidel atd. 

 Veškerý odpad vzniklý při přípravě staveniště a při výstavbě bude shromažďován 

odděleně podle jeho druhu. 

 V případě vzniku odpadu kat. N bude zabezpečeno jeho shromažďování v souladu s 

požadavky vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (viz zejména 

požadavky na shromažďovací prostředky, jejich označování, zabezpečení odpadu). 

 Stavební organizace, které budou realizovat stavební činnosti, popř. jejich časti, zajistí 

požadavky nakládání s odpady, které při jejich činnosti vzniknou, v souladu se 

zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zejména bude zajištěno předávání 

odpadů pouze osobám disponujícím příslušným oprávněním. Při výběru odběratelů 

odpadů budou upřednostňováni ti odběratele, kteří mohou deklarovat další nakládání s 

odpadem v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského 

kraje. Všechny odpadové stavební materiály, které mohou byt recyklovány, budou 

přednostně využity tímto způsobem. 

 Při předávání odpadů budou dále upřednostňováni ti odběratele, kteří mohou 

deklarovat materiálové využití u těch odpadů, kde je to možné a vhodné, popřípadě 

energetické využití. Zneškodnění odpadu formou skládkování bude voleno až po 

vyčerpání jiných možností. 

 Všechny nepoužitelné materiály, na které se vztahuje ustanovení zákona o odpadech o 

zpětném odběru výrobků, budou využity tímto způsobem. 

 Bude minimalizováno nakládání se závadnými látkami nebezpečnými nebo zvlášť 

nebezpečnými vodám (vyloučení oprav vozidel, doplňování pohonných hmot a jiných 

provozních náplní do vozidel v místě stavby apod.). 

 Stavebník oznámí případné archeologické nálezy příslušnému pracovišti 

Archeologického ústavu AV ČR. 

5. Budou novelizovány všechny příslušné interní provozní předpisy, kterých se bude tykat 

provoz zařízení instalovaných v rámci oznamovaného záměru. Aktualizován bude 

havarijní plán (dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů), provozní řád ve smyslu § 12 odst. 4 písm. d) zákona  201/2012 Sb. a provozní 

řád zařízení k odstraňování odpadů (§ 14 zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

III. Podmínky pro fázi provozu záměru: 

6. V rámci zkušebního provozu budou ověřeny předpoklady, za kterých byl záměr 

připravován – měření emisi. 

7. Budou dodržovány všechny požadavky vyplývající z projektu a dalších řízení v průběhu 

přípravy a realizace stavby (vč. kolaudačního řízení). 

8. Zařízení nesmí být provozováno bez funkčního čištění spalin.  

9. Zařízení nesmí být provozováno bez funkčního kontinuálního měření emisí. 

10. Bude zajištěno kontinuální měření emisí v rozsahu dle platných legislativních předpisů. 
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11. Bude zajišťováno autorizované měření emisí v případě těžkých kovů, polychlorovaných 

dibenzodioxinů (dále jen „PCDD“) a polychlorovaných dibenzofuranů (dále jen „PCDF“) 

2 x ročně; během prvních 12 měsíců provozu se provedou 4 měření po každých 3 

měsících provozu stacionárního zdroje (§ 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky 415/2012 Sb.).  

12. Veškeré podstatné změny v průběhu provozu zanést pro provozních předpisů, u předpisů 

vyžadujících schválení příslušným správním úřadem předložit ke schválení. 

 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 

 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být 

na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 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.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r. 

pověřena dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitelky odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence 

(otisk kulatého razítka se státním znakem) 

 

 

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

dokumentace, zpracovatel posudku 
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Datum zpracování posudku: 1. 11. 2013 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 

zpracování posudku: 

Zpracovatel posudku: 

Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 

osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 

let pod č.j.: 5834/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Pražská 900 

252 10 Mníšek pod Brdy 

IČ: 46349316 

DIČ: CZ46349316 

tel.:  318 591 770-71 

 603 525 045 

fax:  318 591 772 

e-mail: som@sommnisek.cz 

 

 

 

Spolupracovala: 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s 

prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 5046/ENV/11 ze dne 14. 2. 2011) 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 



 

 

PŘÍLOHY 

 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Vyjádření dotčených správních úřadů k dokumentaci 

Příloha č. 2 Pověření MŽP ke zpracování posudku 

Příloha č. 3 Podklady využité pro zpracování posudku 

 



 

 

PŘÍLOHA 1 

 

 
Vyjádření dotčených správních úřadů k dokumentaci 

 

 

Na následujících stránkách jsou uvedena tato vyjádření dotčených správních úřadů 

k dokumentaci: 

 

 ze dne č.j. 

MŽP, zástupkyně ředitelky a vedoucí 

oddělení mezistátní EIA  

15. 8. 2013 7869/710/13 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 20. 8. 2013 2108/740/13 

Česká inspekce životního prostředí, 

Oblastní inspektorát Hradec Králové 

26. 8. 2013 ČIŽP/45/IPP/1113989.003/12/KDR 

MŽP, ředitel odboru odpadů 27. 8. 2013 4090/720/13 

Krajská hygienická stanice 

Královéhradeckého kraje 

30. 8. 2013 S-KHSHK 

19485/2013/2/HOK.HK/Hr 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

2. 9. 2013 1371/ZP/2013-Po 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 2 

 

 
Pověření MŽP ke zpracování posudku 

 



 

 

PŘÍLOHA 3 

 

 
 

Podklady využité pro zpracování posudku 

 

 

 Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec Králové s navýšením 

kapacity spalovací pece“, Ing. Jaromír Pokoj, srpen 2011 

 Vyjádření k oznámení 

 Závěr zjišťovací řízení k záměru „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec 

Králové s navýšením kapacity spalovací pece“ 

 Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 

Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. „Oprava spalovny odpadů Fakultní nemocnice Hradec 

Králové s navýšením kapacity spalovací pece“, Ing. Jaromír Pokoj, srpen 2013 

 Vyjádření k dokumentaci 

 Fyzická prohlídka lokality záměru 

 Informace: 

 oznamovatel - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ing. Michaela Špinová 

 Databáze Střediska odpadů Mníšek s.r.o. 

 Platná legislativa 

 Obecně dostupné informace 

 


