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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „BČOV
Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů“ na životní
prostředí, a to na základě písemného pověření Ministerstva životního prostředí ze dne 21. září
2017 č. j. MZP/2017/550/500..
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
Ke zveřejněné dokumentaci obdržel příslušný úřad následujících 5 vyjádření:
A/

Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
17. 8. 2017, č.j. KHSPA 13452/2017/HOK-Pce
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
17. 8. 2017, č.j.: KrÚ 52941/2017/OŽPZ/UD
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
7. 8. 2017, č.j. ČIŽP/45/2017/669
4. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí ze dne 7. 8. 2017,
č.j. OŽP/50158/17/LO
5. Obec Rybitví ze dne 15. 8. 2017, č.j. 131/2017

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů“, zpracovaná dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
• Korespondence příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí) v rámci procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření v trasách umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření využitelnosti BČOV Pardubice na
zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou 25 000 t/rok kapalných odpadů kategorií ostatní a
nebezpečný. Čistírna odpadních vod se skládá z chemické a biologické části, kdy realizací
záměru nedojde ke změně stávající kapacity BČOV Pardubice.

I.3.

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

I.4.

Pardubický
Rybitví
Rybitví

Obchodní firma oznamovatele:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I.5.

IČ oznamovatele: 601 086 31

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Teplého 2014
530 02 Pardubice - Zelené předměstí
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:
e-mail:

Ing. Oldřich Vodička, Ph.D.
manažer provozovny
466 825 800
oldrich.vodicka@vakpce.cz
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Průběh posuzování:
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Petrem Pozděnou
v červnu 2017.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem Ministerstva životního prostředí dne 26. 7. 2017.
3.

Zpracováním posudku pověřen dopisem Ministerstva životního prostředí ze dne
21. 9. 2017 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j.
15886/ENV/16 ze dne 31. 3. 2016.

4. Posudek předán Ministerstva životního prostředí dne 25. 10. 2017.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „BČOV
Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů“, byla
zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. dokumentace je zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
možných
haváriích
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná náplň je
odpovídající.
Dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje jeho základní
požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného záměru a jeho
možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku přehledně, je dodržen
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sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná
náplň odpovídá požadavkům zákona.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci oznamovatele (investora).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá hodnocením BČOV Pardubice a rozšířením způsobu užívání na
zařízení k odstraňování odpadů.
Záměr charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření využitelnosti BČOV Pardubice na
zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou 25 000 t/rok kapalných odpadů kategorií ostatní
a nebezpečný.
Záměr leží na území obce Rybitví.
Jedná se o využití volné čistící kapacity BČOV Pardubice pro kapalné odpady, které
kvalitativně odpovídají čištěným odpadním vodám. Na BČOV Pardubice jsou aktuálně
čištěny odpadní vody přitékající kanalizačním systémem a dále odpadní vody dovezené
mobilními dopravními prostředky.
Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že do zařízení na odstraňování odpadů budou
přijímány kapalné odpady kvalitativně odpovídající přijímaným odpadním vodám, není
posuzovaný záměr spojen s výstavbou. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření
využitelnosti stávajícího zařízení, nebylo zvažováno variantní řešení.
Dle dostupných informací a vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat nadlimitní
kumulaci vlivů v území.
V rámci navržených úprav budou u stávajících stavebních objektů „ČOV 2/1 Reaktory
a sedimentační nádrže I°, ČOV 16 Sdružená nádrž BIO1 a ČOV 11/1 Domek měření 1 –
nátok“ realizovány nové žb. podkladní desky pro uložení technologického zařízení, tří nových
příjmových stanic (PS) dovážených odpadních vod, vystrojených kompletním zařízením pro
příjem, dopravu a měření objemu i kvality vody (např. pH). Rozsah příslušenství jednotlivých
stanic bude určen provozovatelem BČOV na základě nabídky zvoleného dodavatele.
PS 1 a 3 zahrnují pouze instalaci vlastního registračního a příjmového zařízení, PM 2
pak bude doplněna úpravami stávající nádrže AN13 v lince BIO1, rozdělené novými žb.
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stěnami tloušťky 500 mm na čtyři samostatné jímky a využité k akumulaci dovezených
odpadních vod včetně jejich předčištění. První dvě jímky (na odtokové straně původní nádrže)
budou navíc doplněny podélnými žb. trámy se svislými podpěrami, určenými pro osazení
míchadel a zároveň pro uložení zákrytových prvků ze sklolaminátových skořepin.
Manipulační lávky budou vedeny po obou stranách nádrže i v podélné ose nad podpěrami
míchadel. Podlahu lávek tvoří kompozitové protiskluzové poklopy a zhlaví stávajících stěn,
okraje musí být opatřeny svařovaným trubkovým zábradlím shodného provedení, jako mají
stávající úseky.
Posuzovaný záměr nebude spojen s výstavbou ani se změnou stávající kapacity
BČOV. Změna, která je předmětem posouzení, je umožnění příjmu a zpracování kapalných
odpadů, které svým složením odpovídají zpracovávaným odpadním vodám.
Po realizaci záměru bude mít BČOV Pardubice dvojí účel využití:
1. Jako čistírna odpadních vod pro odpadní vody přitékající kanalizací a odpadní vody
dovezené dopravními prostředky – stávající účel využití
2. Jako zařízení na odstraňování kapalných odpadů kategorií ostatní a nebezpečný –
nový účel využití, který je předmětem hodnocení vlivů na ŽP.
Dále jsou v této části uvedeny podmínky pro minimalizaci vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí, komentován předpokládaný termín zahájení realizace záměru, je
uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru do příslušné
kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravovaného rozšíření
způsobu užívání BČOV Pardubice tak jak je navrženo je vyhovující a odpovídá požadavkům
legislativy. Snahou autora bylo minimalizovat negativní dopady do jednotlivých složek
životního prostředí. Kapitola je zpracována přehledně, odborně, a to formou, která je plně
dostačující pro objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení
stavby.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdního fondu ani k záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k realizaci záměru ve stávajícím areálu nedochází k záboru pozemků, což je
zpracovatelem dokumentace odpovídajícím způsobem popsáno.
Voda:
Zásobování pitnou a technologickou vodou je a bude zajištěno ze stávajících rozvodů
vody v rámci areálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Podzemní zdroje vody
v areálu společnosti nejsou využívány.
Realizací záměru nedojde k nárůstu spotřeby pitné vody. Nárůst spotřeby užitkové
vody (míchání vápenného mléka, výplach mobilních prostředků apod.) lze odhadnout na cca
10 – 15% oproti současnému stavu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Vzhledem k tomu, že v současné době je BČOV využívána výhradně pro čištění
odpadních vod lze v případě plného kapacitního využití posuzovaného záměru předpokládat
nárůst spotřeby surovin o cca 10 – 15% oproti současnému stavu. Stávající skladovací
kapacita je dostatečná pro případný nárůst spotřeby surovin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené druhy surovin potřebné pro provoz jsou v dokumentaci dostatečným
způsobem popsány, nejsou zmíněny nároky na energetické zdroje (elektřina, plyn), je však
zřejmé, že je lze pokrýt z místní rozvodné sítě a jejich množství se nebude významně
navyšovat.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Celkové dopravní zatížení při cílové kapacitě 25 000 tun kapalných odpadů bude
následující. V rámci hodnocení bylo předpokládáno, že veškeré množství odpadů bude
přivezeno od externích subjektů tzn. po místní silnici. V průměru je předpokládáno, že jedním
NA bude dovezeno 12 tun kapalných odpadů. Příjem odpadů probíhá od pondělí do pátku od
6 do 22 hodin. Dle výše uvedených předpokladů bude příspěvek posuzovaného záměru
k dopravnímu zatížení (počty aut) při plném kapacitním využití ve výši 8 až 9 NA za den.
V dopravním nárůstu jsou zohledněny i nárůsty spojené s dovozem surovin a odvozem
odpadů (neutralizace apod.) z odstraňování kapalných odpadů.
Předpokládá se, že veškerá doprava bude realizována směrem na silnici I/36, kde
dojde k rovnoměrnému rozdělení do obou směrů.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Nároky na dopravu jsou dostatečným
způsobem popsány a zhodnoceny i sčítáním stávající dopravy.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Čistírny odpadních vod jsou zakategorizovány jako vyjmenovaný stacionární zdroj
znečištění ovzduší v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. v platném znění dle přílohy č. 2
bodu „2.7 Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více
ekvivalentních obyvatel“.
Z pohledu minimalizace případných pachových vjemů jsou realizována tato opatření:
1. Potrubí pro transport kapalného odpadu do jednotlivých nádrží je řešeno tak, aby
k vypouštění kapalného odpadu docházelo vždy pod hladinu příslušné nádrže.
2. V případě příjmové stanice PS 2 bude upravena stávající nádrž AN13, kdy dvě
jímky budou shora zakryté a odvětrané přes ionizační jednotku. Předpokládá se instalace
technologie AS-PCO. Jedná se o fyzikálně chemickou metodu určenou k potlačování
pachových látek vznikajících zejména při nakládání s odpady, odpadní vodou a kaly.
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Technologický proces kombinuje účinek UV záření a katalyzátoru. Kromě velmi vysoké
účinnosti vůči pachovým látkám zajišťuje také vysoký stupeň desinfekce upravené vzdušiny.
Plošným zdrojem znečišťování emisí v etapě provozu jsou uvažovány příjmové
stanice pro stáčení kapalných odpadů do jednotlivých částí BČOV Pardubice, emise byly
vyčísleny v rámci rozptylové studie, stejně tak i emise z dopravy na základě dat o intenzitě
dopravy a emisních faktorů vyčíslených pomocí programu MEFA 13.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována vyhovujícím způsobem.
Řešeno je období provozu záměru. Problematiku vlivu na ovzduší rovněž podrobně popisuje
příloha H.6. Rozptylová studie.
Odpadní vody:
Jednotlivé příjmové stanice pro příjem odpadních vod a kapalných odpadů jsou řešeny
tak, aby v případě havarijního stavu celý stáčený objem byl zachycen, a odveden buď do
příslušné nádrže nebo do místní kanalizace, která není zaústěna do recipientu.
V případě plného kapacitního využití záměru lze odhadnout, že dojde k navýšení
objemu odpadních vod na odtoku z BČOV odpovídající stanovené kapacitě tj. o cca 25 000
m3/rok. Dle sdělení oznamovatele se kvalita vypouštěných odpadních vod prakticky nezmění.
Stávající povolení k nakládání s vodami v části vypouštění odpadních vod do recipientu
zůstane jak z hlediska kvantitativního tak i kvalitativního beze změn.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje uvedené v dokumentaci plně postačují pro posouzení možných vlivů záměru.
Z uvedených údajů je zřejmé, že BČOV Pardubice disponuje volnou čistící kapacitou
využitelnou pro hodnocený záměr. K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku
připomínek.
Odpady:
Pro shromažďování odpadů bude využit stávající systém shromažďovacích prostředků,
který je zaveden v areálu oznamovatele. Vznikající odpady jsou předávány k odstranění
externí firmě. Tento systém je plně funkční.
Vzhledem faktu, že záměr je lokalizován do oploceného areálu společnosti a systém je
provozován dlouhodobě, nelze předpokládat problémy s odstraňováním odpadů v etapě
provozu. Předpokládá se, že realizací záměru dojde k nárůstu odpadů z neutralizace o cca
10% oproti současnému stavu.
V příloze č. H.5 dokumentace je doložen seznam odpadů, které budou přijímány do
zařízení (BČOV Pardubice) včetně uvedení standardního technologického postupu zpracování
(odstranění) každého jednotlivého druhu odpadu. Z pohledu provozu BČOV Pardubice lze
tyto kapalné odpady považovat prakticky za vstupní suroviny.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají stávajícímu provozu, vznik jiných odpadů nelze očekávat,
uvedené druhy odpadů, které budou zpracovávány, jsou uvedeny přehledně v samostatné
příloze H.5 dokumentace, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je třeba na ně takto
nahlížet, jinak ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

Ostatní (např. hluk a vibrace):
V příloze č. H.8 je doložen protokol o měření hluku č. Zl30482-01-R-02
v mimopracovním prostředí, který zpracovala dne 11. 10. 20l3 laboratoř Greif-akustika, s.r.o.,
Kubíkova 12, Praha 8.
Je doloženo u nejbližších chráněných venkovních prostorů nepřekročení hygienických
limitů hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku BČOV 40 dB pro dobu noční stanoveného
platnou legislativou.
Možné zdroje hluku spojené s posuzovaným záměrem:
1. Příjem kapalných odpadů na místech PS 1, 2 a 3. Stáčení bude probíhat
samospádem. Provoz (6-22 hodin).
2. Tři ponorná míchadla (pomaloběžná) s elektromotorem umístěným na lávce nad
vodou.
3. Odtahový ventilátor dezodorizace, který bude včetně navazujících vzduchovodů
zvukově izolován. Provoz nepřetržitě. Odtah a dezodorizace vzdušiny ze zakrytých jímek je
řešena vzduchotechnickým zařízením, které tvoří ionizační jednotka pro průtok vzduchu 2x
1500 m3/h a vysokotlaký ventilátor včetně souboru trubních rozvodů.
Doprava do a z posuzovaného záměru je rovněž zdrojem hluku. S ohledem na
technické řešení není posuzovaný záměr zdrojem vibrací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o hlukové zátěži je možno považovat za úplné. Emise hluku byly
vyhodnoceny akustickou studií uvedenou v příloze H.8 dokumentace, která dokládá, že
nedojde k překročení platných limitů.
Doplňující údaje
Záření
Provoz posuzovaného záměru není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického
záření.
Zápach
Možné šíření zápachu z BČOV je minimalizováno dodržováním provozních postupů
a správnou provozní praxí. V areálu BČOV je provozována bioplynová stanice, která mimo
jiné zpracovává i odpadní vodu s vyšším obsahem NL z BČOV Pardubice.
Dle dostupných informací není stávající provoz ze strany orgánů státní správy, místní
samosprávy ani občanů nejbližší obytné zástavby předmětem stížností. Je tedy zřejmé, že
dodržováním předepsaných provozních postupů jsou eliminovány případné emise látek
způsobujících zápach na minimum.
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Lze konstatovat, že při dodržování předepsaných provozních postupů nelze
předpokládat vlivem posuzovaného záměru při porovnání se stávajícím stavem změnu,
z hlediska případného zápachu u nejbližší obytné zástavby. Případný čichově zaznamenatelný
zápach bude lokalizován v provozních prostorech hodnoceného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato část se zmiňuje o zápachu, v rámci záměru jsou navržena taková opatření, která
slouží k minimalizaci zápachu, jejich specifikace je dostatečná a odpovídá obdobným
záměrům, z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek.
Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentální ch charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému textu popisujícímu nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje
všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek
životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, podzemní a povrchové vody, půdu,
geofaktory životního prostředí, faunu, flóru a územní systém ekologické stability, krajinný
ráz, významné krajinné prvky, evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované
aktivitě. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území.
Výroba v tomto území odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná
o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem
soustředěné obytné zástavby.
Z hlediska kvality ovzduší v dotčeném území je možné konstatovat, že okres
Pardubice patří obecně mezi jeden z emisně nejproduktivnějších okresů republiky. Zdroje
znečištění jsou představovány energetickými výkony elektráren Opatovice a Chvaletice,
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teplárnou Zelená Louka, chemickým průmyslem situovaným na návětrné straně města a ne
zcela dořešeným dopravním systémem města.
Realizace záměru není spojena s výstavbou. Jde o rozšíření využitelnosti BČOV
Pardubice pro odstraňování kapalných odpadů, které kvalitativně odpovídají čištěným
odpadním vodám.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí
neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace.

Část 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
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických aspektů:
Vlivy na obyvatelstvo způsobené realizací záměru byly posuzovány v rámci této
dokumentace ve studii „Hodnocení vlivů znečišťujících látek na veřejné zdraví“ s odhadem
zdravotních rizik pro škodliviny: oxid dusičitý, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky jako
(PM10, PM2,5), benzen a benzo(a)pyren. Studie je v příloze č. H.7.
Z hlediska velikosti a významnosti lze vlivy na obyvatelstvo hodnotit jako malé
a málo významné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jednotlivé vlivy na obyvatelstvo jsou v této kapitole podrobně komentovány s odkazy
na studii hodnocení vlivu na veřejné zdraví a s jejím obsahem souhlasím.
Vlivy na ovzduší a klima:
Vliv na ovzduší a klima způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci
dokumentace modelovým výpočtem. „Rozptylová studie“ je v příloze dokumentace a byla
počítána pomocí software Symos’97, verze 2013.
Na základě porovnání stávajícího a výhledového stavu v příspěvcích k imisní zátěži
lze předložený záměr z hlediska vlivů na ovzduší v období provozu hodnotit z hlediska
velikosti jako malý, z hlediska významnosti jako velmi málo významný vliv, a to i při
zohlednění stávajícího pozadí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Pro posouzení vlivu daného záměru na nejbližší chráněné území byla zpracována
akustická studie, která je v příloze č. H.8.
Z hlediska vlivů hluku na nejbližší chráněné venkovní prostory lze konstatovat, že
provozem posuzovaného záměru v areálu společnosti VaK Pardubice a.s. nedojde
k překročení platných hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb,
a to jak pro dobu denní, tak pro dobu noční. Celkově lze vliv označit za velikostně malý
a z hlediska významu za málo významný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny
hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a vydatnost
vodních zdrojů.
V případě plného kapacitního využití záměru lze odhadnout, že dojde k navýšení
objemu odpadních vod na odtoku z BČOV odpovídající stanovené kapacitě tj. o cca 25 000
m3/rok. Dle sdělení oznamovatele se kvalita vypouštěných odpadních vod prakticky nezmění.
Stávající povolení k nakládání s vodami v části vypouštění odpadních vod do recipientu
zůstane jak z hlediska kvantitativního a i kvalitativního beze změn.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci, včetně podmínek navržených v této části
dokumentace, tyto podmínky jsou obsaženy v návrhu závazného stanoviska.
Vlivy na půdu
Realizace posuzovaného záměru nebude provázena změnami v rozsahu a způsobu
užívání půdy, nebude se měnit místní topografie, nedojde k ovlivnění stability nebo erozi
půdy. Vliv je málo významný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci vzhledem k charakteru záměru souhlasím.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Z charakteru záměru je zřejmé, že nebude mít vliv na okolní ekosystémy. Posuzovaný
záměr přímo ani nepřímo neovlivní evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Vlivy na
flóru, faunu a ekosystémy z hlediska velikosti a významnosti lze označit za malé až nulové.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na flóru, faunu,
ekosystémy, s jeho závěry se ztotožňuji.
Vlivy na krajinu
Investorem navrhovaná varianta záměru neznamená změnu stávajících estetických
parametrů vlastního zájmového území, která vychází většinou ze stávajících objektů
v posuzovaném areálu. Výškové poměry posuzovaného záměru se nezmění. Vliv lze v dané
lokalitě označit za nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V blízkosti záměru se nevyskytují kulturní památky. Jedná se o prostor, který je podle
územního plánu schválen pro průmyslovou výrobu.
Z výše uvedených charakteristik a ze situování záměru je patrné, že předkládaný
záměr by neměl vyvolávat žádný významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní
památky. Vliv je nevýznamný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předkládaný záměr je posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru
předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v průmyslové zóně
v areálu BČOV Pardubice. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny
porovnáním stávajícího a výhledového stavu. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených
dle kapitoly D.I. předloženého materiálu je patrné, že lze očekávat vlivy z hlediska velikosti
a významnosti malé.
Z důvodu malého množství emitovaných polutantů, doložené imisními koncentracemi
jednotlivých polutantů na okraji zvolené sítě uzlových bodů je možné predikovat závěr, že
předkládaný záměr nemá přeshraniční vlivy.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru. Vzhledem k charakteru záměru a s ohledem na údaje
uvedené v předchozích částech dokumentace lze s provedeným hodnocením souhlasit.
Posuzovaný záměr prakticky neovlivní kulturní památky, hmotný majetek, horninové
prostředí, přírodní zdroje, klima, vibrace a fyzikální vlivy. K minimálnímu ovlivnění dojde ve
vztahu k obyvatelstvu, ovzduší, akustické situaci, povrchovým a podzemním vodám.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použita odpovídající technická opatření omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí.
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.
Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně omezen
na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:
- požár
- havarijní únik látek škodlivých vodám
Vzhledem k faktu, že zpracovávané kapalné odpady budou kvalitativně odpovídat
čištěným odpadním vodám nedojde oproti stávajícímu stavu k žádné podstatné změně.
Při havarijním úniku látek škodlivých vodám na vnitroareálových komunikacích (únik
pohonných hmot z motorového vozidla) lze v první fázi havarijní únik likvidovat vhodným
způsobem přímo na komunikaci. Pokud bude tento zásah opožděný nebo neúčinný, dojde
k úniku látky do kanalizace, která není zaústěna do recipientu tzn. případný únik je zachycen
v systému BČOV a podle povahy uniklé kapaliny je sním dále nakládáno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy, popsal preventivní i následná opatření. S vyhodnocením souhlasím
a nemám k nim připomínky.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné
Základní opatření projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru po
vypracování předkládané dokumentace jsou uvedena v kapitole B.I.6 a jsou chápána jako
opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá a budou
realizována.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedenými v kapitole B.I.6 dokumentace se
ztotožňuji, v rámci návrhu stanoviska jsou uvedena dále doplněna.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Při zpracování studie vlivů na životní prostředí byly použity běžné bilanční propočty
a fyzikální přepočty. K posouzení vlivu posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší bylo
použito programu SYMOS 97, verze 2013. K vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo byla využita
metodika pro odhad zdravotních rizik. Pro vyhodnocení akustické situace byl použit výpočet
pomocí SW produktu HLUK+.
Dále jsou uvedeny základní použité podklady.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
Dokumentace byla zpracována na základě podkladů specifikovaných
v předcházejících kapitolách. Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí jsou
postaveny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně
přesnou prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno projektové
řešení záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že závěry autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých
částech dokumentace správné.
Vzhledem k prokázaným vlivům záměru na životní prostředí a obyvatelstvo je možno
v dokumentaci preferované řešení záměru považovat za akceptovatelnou a dostačujícím
způsobem posouzenou variantu.
Část F Závěr
Při zpracování oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly
posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivnění životního
prostředí. V rámci zpracování dokumentace byla pro vybrané emise vypočítána rozptylová
studie. Na podkladě výsledků rozptylové studie byl zpracován odhad zdravotních rizik.
Hluková situace v území byla posouzena pomocí výpočtů a měření.
Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí prezentované v předkládané
dokumentaci, včetně uvedených doporučení lze konstatovat, že uvedený záměr bude
realizován v souladu s platnými předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí. Při řádném
provozu posuzované technologie nelze předpokládat ohrožení životního prostředí nad míru
danou zákony a jinými předpisy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
H.1 Kopie vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace
H.2 Kopie stanoviska orgánu ochrany přírody
H.3 Kopie územního souhlasu BČOV Pardubice investice – záměry D.01-D.08
H.4 Kopie souhlasu ohlášeného stavebního záměru BČOV Pardubice-Investice, Záměry
D.06-D.07
H.5 Seznam kapalných odpadů a způsob jejich odstranění
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H.6 Rozptylová studie
H.7 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
H.8 Akustická studie
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V dokumentaci autor hodnotí záměr „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na
zařízení k odstraňování odpadů“ Předložena byla vzhledem k charakteru záměru (rozšíření
využitelnosti stávajícího zařízení) pouze jedna varianta.
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se přikláním k závěrům
uvedeným v dokumentaci a považuji za vhodné realizovat posouzenou variantu tak, jak je
navrženo v dokumentaci.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

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.
Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně
omezen na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se
jimi dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů BČOV Pardubice.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení
řady negativních vlivů na životní prostředí z vlastního provozu záměru. Navržené technické
řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního
prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by
mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která zaručí realizaci záměru bez výraznějšího
ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku zpracovávaných odpadů do
povrchových a podzemních vod.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provozu záměru lze technické
řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických
opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí
vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy
projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí byla navržena v kapitole B.I.6 dokumentace. Navržená opatření jsou
rozdělena na jednotlivé fáze přípravy, realizace a provozu.
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy a realizace záměru považuji opatření:
– na ochranu proti případné kontaminaci vod, půdy závadnými látkami
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Ministerstvo životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Ministerstva životního
prostředí, předána následující vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou
obsaženy v příloze tohoto posudku):
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
(č.j.: KHSPA 13452/2017/HOK-Pce)
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky v oblasti ochrany veřejného
zdraví KHS s dokumentací souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
2. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství
(č.j.: KrÚ 52941/2017/OŽPZ/UD)
Podstata vyjádření:
A) Integrovaná prevence:
Krajský úřad upozorňuje, že záměr podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., (zákon
o integrované prevenci) v platném znění. Provozovatel má povinnost předložit
krajskému úřadu žádost o vydání integrovaného povolení.
B) Odpadové hospodářství:
Jedná se o zařízení ke sběru výkupu a využívání odpadů, pro jehož provoz musí
provozovatel v rámci žádosti o vydání integrovaného povolení požádat o souhlas
s provozem zařízení a jeho provozním řádem dle §14, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění a dále splnit povinnosti vyplývající z prováděcích právních
předpisů.
C) Ochrana ovzduší:
Stávající BČOV je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, pro který je stanovena technická
podmínka provozu: „Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících
zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání
odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků,
uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze
zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.“ I když emise
znečišťujících látek uvedených v dokumentaci jsou velmi nízké, doporučujeme
provedení zkušebního provozu k ověření jejich pachového účinku na okolí.
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D) Ochrana přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, nemá
připomínky.
E) Vodoprávní úřad:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, nemá připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A a B) V rámci výše uvedeného vyjádření se jedná o upozornění na povinnosti
vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel
respektovat bez ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Toto
bude řešeno v rámci žádosti o vydání integrovaného povolení pro provozovnu dle zákona
č. 76/2002 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu nejsou do návrhu závazného stanoviska
navrženy žádné doplňující podmínky.
Ad C) Vzhledem k nově navrhované technologii (ionizační jednotka) pro potlačování
pachových látek je možno konstatovat, že podmínku na ověření její účinnosti ve zkušebním
provozu je možno akceptovat. Do návrhu stanoviska je navržena následující podmínka:
•

Účinnost navrženého řešení pro potlačování pachových látek ověřit v rámci
zkušebního provozu.
Ad D a E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

3. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové
(č.j.: ČIŽP/45/2017/669)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana ovzduší:
V dokumentaci je uvedeno zařazení ČOV pod kód 2.7 Dle názoru ČIŽP dojde
rozšířením způsobu užívání ke změně zařazení pod kód 2.6 „Čistírny odpadních vod,
které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů
technologií produkujících odpadní vody v množství věším než 50 m3 za den.“ dle
přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
B) Ochrana vod:
ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky.
C) Odpadové hospodářství:
ČIŽP nemá zásadních připomínek. Doporučuje v dalších stupních projektové
dokumentace se podrobněji zabývat otázkou příjmu odpadů do zařízení, a to zejména
z pohledu kvalitativního. Dále doporučuje blíže specifikovat příjem odpadních vod
a rozdíl mezi příjmem odpadních vod a odpadů.
D) Ochrana přírody:
ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky.
E) Ochrana lesa:
ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) V rámci žádosti o vydání integrovaného povolení pro provozovnu dle zákona
č. 76/2002 Sb. bude předložen i odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., ve kterém bude
uvedeno zařazení zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Jedná
se o povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí
oznamovatel respektovat bez ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Z tohoto důvodu nejsou do návrhu závazného stanoviska navrženy žádné doplňující
podmínky.
Ad B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad C) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínkám vzneseným
v souvislosti s odpady je v dokumentaci uvedenými podmínkami vyhověno. Do návrhu
stanoviska je převzata následující podmínka:
• Provádět kontrolu přijímaných kapalných odpadů s důrazem na vyloučení přijmu
kapalných odpadů s obsahem chlorovaných látek, kyanidů a šestimocného chromu.
Ad D a E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. Vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí
(č.j.: OŽP/50158/17/LO)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana ovzduší a odpady:
K předloženému záměru nemáme připomínek. Zařízení k odstraňování odpadů lze
provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu dle ustanovení
§14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
B) Ochrana přírody:
Bez připomínek.
C) Vodní hospodářství:
Bez připomínek.

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) V rámci vyjádření se jedná o upozornění na povinnosti vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel respektovat bez ohledu na
výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Z tohoto důvodu nejsou do
návrhu závazného stanoviska navrženy žádné doplňující podmínky.
Ad B a C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření obce Rybitví
(č.j.: 131/2017)
Podstata vyjádření:
Obecní úřad Rybitví nemá zásadních připomínek. Jako podmínku souhlasu stanovujeme, že
oproti stávajícímu stavu nedojde při stavbě a provozu ke zvýšení dopravní zátěže v obci

- 26 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů

Rybitví. K dopravní obsluze doporučujeme využívat železniční vlečku a vnitropodnikové
komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku
Pokud jde o řešení dopravy v rámci záměru, je popsáno v dokumentaci, je uvažováno,
že při maximální kapacitě záměru bude navýšení dopravní zátěže činit 8-9 nákladních vozidel
denně. BČOV leží mimo zavlečkovaný prostor areálu společnosti Synthesia, odpady budou
odebírány od jednotlivých dodavatelů bez možnosti napojení na železniční dopravu. Nárůst
dopravní zátěže je nevýznamný a akceptovatelný a nenese s sebou, významné zvýšení hlukové
zátěže nebo zhoršení imisní situace v okolí záměru.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů“ je řešen především z důvodu využití volné čistící kapacity pro příjem
a zpracování kapalných odpadů kategorií ostatní a nebezpečné, které svým charakterem
a složením odpovídají používané čisticí technologii a zpracovávaným odpadním vodám.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly u preferované varianty
prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek.
Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na
obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí je možné zajistit nekonfliktní realizaci
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.
Z výše zmíněných důvodů doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné
závazné stanovisko s realizací záměru ve variantě navržené v dokumentaci tedy
odstraňování odpadů s kapacitou 25 000 t/rok kapalných odpadů kategorií ostatní
a nebezpečný.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
MINISTERSTVO ŽÍVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze
Č.j.:

2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst. 1 až 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 (dále jen „zákon“)

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru:

BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
posuzovaného
záměru
je
rozšíření
Předmětem
využitelnosti BČOV Pardubice na zařízení k odstraňování
odpadů s kapacitou 25 000 t/rok kapalných odpadů
kategorií ostatní a nebezpečný. Čistírna odpadních vod se
skládá z chemické a biologické části, kdy realizací záměru
nedojde ke změně stávající kapacity BČOV Pardubice.

3. Zařazení záměru dle př. č. 1:

kategorie I. – bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo
využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálněchemickou úpravou nebo skládkováním.

4. Umístění záměru:

kraj:
Pardubický
obec:
Rybitví
kat. území: Rybitví

5. Obchodní firma oznamovatele: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
6. IČ oznamovatele:

601 086 31

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Teplého 2014
530 02 Pardubice – Zelené předměstí
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru
BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů
na životní prostředí
s následujícími podmínkami:
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
A. Opatření pro fázi přípravy záměru:
1. V dalších stupních projektové dokumentace navrhnout potrubí pro transport
kapalného odpadu do jednotlivých nádrží tak, aby k vypouštění kapalného odpadu
docházelo vždy pod hladinu příslušné nádrže.
2. V dalších stupních projektové dokumentace navrhnout jednotlivé příjmové stanice
pro kapalné odpady tak, aby v případě havarijního stavu celý stáčený objem byl
zachycen, a odveden buď do příslušné nádrže nebo do místní kanalizace, která není
zaústěna do recipientu.
B. Opatření pro fázi realizace záměru:
1. Potrubí pro transport kapalného odpadu do jednotlivých nádrží realizovat tak, aby
k vypouštění kapalného odpadu docházelo vždy pod hladinu příslušné nádrže.
2. Jednotlivé příjmové stanice pro kapalné odpady realizovat tak, aby v případě
havarijního stavu celý stáčený objem byl zachycen, a odveden buď do příslušné
nádrže nebo do místní kanalizace, která není zaústěna do recipientu.
3. Účinnost navrženého řešení pro potlačování pachových látek ověřit v rámci
zkušebního provozu.

C. Opatření pro fázi provozu záměru:
1. Příjem a zpracování kapalných odpadů do zařízení provádět tak, aby byly trvale
plněny stávající limity pro vypouštění odpadních vod do recipientu stanovené
v aktuálním povolení k nakládání s odpadními vodami.
2. Provádět kontrolu přijímaných kapalných odpadů s důrazem na vyloučení přijmu
kapalných odpadů s obsahem chlorovaných látek, kyanidů a šestimocného chromu.
3. Pro všechny skladované suroviny bude k dispozici bezpečnostní list, v případě
kapalných odpadů základní popis odpadu a identifikační list nebezpečného odpadu
a pokyny pro řidiče v případě havárie.
4. Provádět pravidelnou analytickou kontrolu podle platného rozhodnutí k nakládání
s vodami.
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Vydání souhlasného závazného stanoviska je podloženo vyhodnocením stavu
jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území posuzovaného záměru a rovněž je
podloženo následným vyhodnocením vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení provedená v Dokumentaci prokázala, že provoz navrhovaného záměru
nebude mít při dodržení požadovaných opatření významné negativní vlivy na životní
prostředí. Dojde tak k optimálnímu využívání zařízení a jeho možné kapacity bez
významného ovlivnění okolí provozovny.
Na základě všech realizovaných hodnocení je možné se konstatovat, že navrhovaná
realizace záměru – BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování
odpadů je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelná za podmínek uvedených
v tomto závazném stanovisku.
Podmínky A.1., A.2., B.1., B.2., C.1., C.2., C.3. C.4. jsou stanoveny k zajištění
minimalizace vlivů na okolní prostředí z pohledu ochrany ovzduší, vod a půdy, vyplývají
z dokumentace a posudku.
Podmínka B.3. je stanovena v zájmu ochrany ovzduší, vyplývá z posudku
a obdržených vyjádření.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů“ je řešen především z důvodu využití volné čistící kapacity pro příjem
a zpracování kapalných odpadů kategorií ostatní a nebezpečné, které svým charakterem
a složením odpovídají používané čisticí technologii a zpracovávaným odpadním vodám.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly u preferované varianty
prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek.
Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na
obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na ovzduší a klima:
Z hlediska příspěvku k imisní zátěži posuzovaného území lze konstatovat, že tyto
koncentrace u všech škodlivin (oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, suspendovaných částic
PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu jsou v porovnání s imisními limity velmi malé.
Na základě porovnání stávajícího a výhledového stavu v příspěvcích k imisní zátěži
lze předložený záměr z hlediska vlivů na ovzduší v období provozu hodnotit z hlediska
velikosti jako malý, z hlediska významnosti jako velmi málo významný vliv, a to i při
zohlednění stávajícího pozadí.
Vlivy na hlukovou situaci:
Z hlediska vlivů hluku na nejbližší chráněné venkovní prostory lze konstatovat, že
provozem posuzovaného záměru v areálu společnosti VaK Pardubice a.s. nedojde
k překročení platných hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb,
a to jak pro dobu denní, tak pro dobu noční. Celkově lze vliv označit za velikostně malý
a z hlediska významu za málo významný.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny
hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a vydatnost
vodních zdrojů.
V případě plného kapacitního využití záměru dojde k navýšení objemu odpadních vod
na odtoku z BČOV odpovídající stanovené kapacitě tj. max. o cca 25 000 m3/rok. Kvalita
vypouštěných odpadních vod se prakticky nezmění. Stávající povolení k nakládání s vodami
v části vypouštění odpadních vod do recipientu zůstane jak z hlediska kvantitativního
a i kvalitativního beze změn.
Navržený způsob odstraňování odpadů při splnění podmínek uvedených v tomto
stanovisku povede z hlediska velikosti a významnosti k malému nevýznamnému vlivu.
Vlivy na půdu
Realizace posuzovaného záměru nebude provázena změnami v rozsahu a způsobu
užívání půdy, nebude se měnit místní topografie, nedojde k ovlivnění stability nebo erozi
půdy. Realizace záměru není spojena s výstavbou. Záměr nemá žádný vliv.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření využitelnosti BČOV na zařízení
k odstraňování odpadů. Záměr není spojen s výstavbou. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
z hlediska velikosti a významnosti lze označit za malé až nulové.
Vlivy na krajinu
Navrhovaná varianta záměru neznamená změnu stávajících estetických parametrů
vlastního zájmového území. Vliv lze v dané lokalitě označit za nulový.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Ze situování záměru je patrné, že předkládaný záměr by neměl vyvolávat žádný
významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Vliv je nevýznamný.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů BČOV Pardubice.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení
řady negativních vlivů na životní prostředí z vlastního provozu záměru. Navržené technické
řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního
prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru, které by
mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která zaručí realizaci záměru bez výraznějšího
ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku zpracovávaných odpadů do
povrchových a podzemních vod.
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Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provozu záměru lze technické
řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických
opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí
vycházet z dokumentace EIA, posudku, stanoviska a dále z dalších poznatků v průběhu
přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci posouzení záměru „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů“ byla předložena jedna varianta spočívající v rozšíření využitelnosti
BČOV Pardubice na zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou 25 000 t/rok kapalných odpadů
kategorií ostatní a nebezpečný.

Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby obce Rybitví i
okolních obcí. Areál je tedy bez dalších významných úprav vhodný pro realizaci záměru.
Využití stávajícího areálu, kde se nacházejí budovy s umístěnou technologií, které jsou
využitelné i pro budoucí provoz je rovněž přínosné, není třeba budovat nové objekty
a nedochází tak k záboru dalších ploch.
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že
zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Petrem Pozděnou
v červnu 2017.
Dokumentace zveřejněna dopisem Ministerstva životního prostředí dne 26. 7. 2017.
Zpracováním posudku pověřen dopisem Ministerstva životního prostředí ze dne
21. 9. 2017 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j.
15886/ENV/16 ze dne 31.3.2016.
Posudek předán Ministerstva životního prostředí dne 25. 10. 2017.
Veřejné projednání se konalo dne

2017

Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve
variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek uvedených
v tomto stanovisku.
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení
k odstraňování odpadů“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta:
1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
17. 8. 2017, č.j. KHSPA 13452/2017/HOK-Pce
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
17. 8. 2017, č.j.: KrÚ 52941/2017/OŽPZ/UD
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
7. 8. 2017, č.j. ČIŽP/45/2017/669
4. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí ze dne 7. 8. 2017,
č.j. OŽP/50158/17/LO
5. Obec Rybitví ze dne 15. 8. 2017, č.j. 131/2017
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření
k dokumentaci hodnocení vlivů záměru „BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na
zařízení k odstraňování odpadů“ na životní prostředí. Jednalo se o vyjádření dotčených
správních úřadů.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo
vzaty v úvahu při formulování tohoto závazného stanoviska.

8. Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3
písm. g) zákona.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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