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ÚVOD
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
„DEEMULGAČNÍ STANICE V AREÁLU ČOV HAVLÍČKŮV BROD“
je vypracována ve smyslu § 6 odst. 5 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.) a slouží
jako podklad pro posuzování záměru v režimu tohoto zákona. Dokumentace je zpracována
v členění a rozsahu dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu.
Záměrem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. je v rámci komplexních
aktivit v oblasti čištění vod doplnit technologické zařízení stávající čistírny tak, aby bylo
možno zpracovávat i vody s obsahem ropných látek, zvláště pak olejových emulzí. Pro tento
účel je projektováno, ve stávajících prostorách areálu čistírny odpadních vod v Havlíčkově
Brodě, vybudování deemulgační stanice (dále DS), jejíž produkt - vyčištěná voda - bude dále
zpracován v provozované ČOV. Pro realizaci tohoto záměru má společnost firma Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. technické, organizační i legislativní předpoklady.
Záměr je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. zařazen následovně:
Kategorie I, bod 10.1, sloupec A: Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných
odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.
Dle § 4 citovaného zákona patří pod odstavec (1) písmeno a) a vždy podléhá posuzování
podle zákona. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Oznamovatelem záměru je společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova
832, 580 01 Havlíčkův Brod. Projektantem záměru bude autorizovaná osoba.
Zpracování dokumentace bylo realizováno v období červenec 2015 až listopad 2016.
Dokumentace je zhotovena firmou AQUATEST a.s. na základě objednávky společnosti
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Pro
zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace
vyžádané zpracovatelkou dokumentace během zpracování, údaje získané během vlastního
průzkumu lokality, materiály od dotčených orgánů státní správy a dotčené obce a data
z archivu společnosti AQUATEST a.s.
Dokumentace splňuje všechny náležitosti, uvedené v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Na vypracování dokumentace se podílely tyto další osoby:
•
•
•

RNDr. Zuzana Kadlecová, která zpracovala přílohy dokumentace - č. 7 „Odborný
posudek“, č. 8 „Rozptylová studie“ a č. 9 „Hluková studie“,
RNDr. Alexander Skácel, který zpracoval přílohu č. 12 dokumentace „Autorizované
posouzení vlivů na veřejné zdraví“
Mgr. Ivana Dvoršťáková, která zpracovala vybrané kapitoly částí B a C a grafické přílohy
v části H.
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Výchozí podklady
(1) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Objemová studie (zpracovaná společností
AQUATEST a.s. v dubnu 2015).
(2) Bezpečnostní listy používaných chemických přípravků.
(3) Čistírna odpadních vod Havlíčkův Brod. Provozní řád pro trvalý provoz (prosinec
2002).
(4) Plán opatření pro případ havárie. Čistírna odpadních vod Perknov (leden 2012).
(5) Rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství
a zemědělství č. j. KUJI 74178/2012 ze dne 8. 11. 2012 povolující nakládání s vodami
spočívající ve vypouštění předčištěných městských odpadních vod do významného
vodního toku Sázava.
(6) Protokol o kontrole ze dne 23. 6. 2015. ČIŽP OI Havlíčkův Brod.
(7) Kanalizační řád pro kanalizaci města Havlíčkův Brod ze dne 15. 11. 2015.
Zpracovatelka dokumentace využila § 15 zákona č. 100/2001 Sb. a předběžně projednala
hlukovou studii s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina v únoru a květnu 2016 (viz
příloha č. 10 v části H.I.). Následně bylo dne 7. 9. 2016 odesláno Ministerstvu životního
prostředí oznámení předmětného záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb. Po konzultaci s MŽP, oddělením metodiky a projektové EIA bylo rozhodnuto
předložit v souladu s § 6 odst. 5 věta druhá zákona č. 100/2001 Sb. dokumentaci vlivů záměru
na životní prostředí doplněnou o studii vlivů na veřejné zdraví.
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ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

IČ:

481 73 002

Sídlo:

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Oprávněný zástupce
oznamovatele:
Jméno:
Bydliště:
Mobil:
E-mail:

RNDr. Hana Koppová
Na Nivách 281, 783 91 Uničov
+420 603 840 206
olomouc@aquatest.cz

na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 15 v části H.I. dokumentace.
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ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„DEEMULGAČNÍ STANICE V AREÁLU ČOV HAVLÍČKŮV BROD“
Záměr je podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazen
následovně:
Kategorie I, bod 10.1, sloupec A: Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných
odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.
Dle § 4 citovaného zákona patří pod odstavec 1 písmeno a) a vždy podléhá posuzování podle
zákona. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí. V souladu s § 6 odst. 5 věta
druhá zákona č. 100/2001 Sb. je dokumentace zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 4
tohoto zákona.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Nominální kapacita deemulgační stanice bude dosahovat 40 m3/12 hod., respektive 80 m3/24
hodin. Tato hodnota vychází z předpokladu zpracování nejobtížněji deemulgovatelných
odpadních vod. V případě příznivějšího složení vstupních vod lze očekávat kapacitu vyšší, až
100 m3/24 hodin. Deemulgační stanice bude provozována v pracovní dny. Pro výpočty
uvedené v dalších kapitolách je uvažováno maximálně 260 pracovních dní v roce.
B.I.3. Umístění záměru
kraj:

Vysočina (NUTS 3 CZ063)

okres:

Havlíčkův Brod (LAU 1 CZ0631)

obec:

Havlíčkův Brod (LAU 2 CZ0631 568414)

k. ú.:

Perknov (kód k. ú. 637955)

Záměr bude umístěn v areálu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Havlíčkův Brod
(ČOV) ve stávající hale hrubého předčištění (parcela č. st. 374) a na pozemku přiléhajícím
k hale (parc. č. 70/2) v katastrálním území Perknov. Vlastní prostor záměru a jeho okolí
v k. ú. Perknov ve městě Havlíčkův Brod jsou pro účely zpracování této dokumentace
nazývány dotčeným územím. Umístění záměru je znázorněno na obrázku č. 1 a v příloze č. 3
(část H.I.).
Předpokládané vlivy deemulgační stanice budou omezeny na nejbližší okolí. Maximální
rozsah dotčeného území z hlediska posouzení environmentálních vlivů byl vymezen ve vztahu
k nejbližší trvalé obytné zástavbě ve vzdálenosti cca 280 m sv. od místa situování
deemulgační stanice.
Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

dokumentace záměru
4 z 80

aquatest

Z hlediska platného Územního plánu města Havlíčkův Brod, který byl schválen
zastupitelstvem města dne 15. 9. 2014 a nabyl účinnosti dne 23. 10. 2014, se záměr nachází
v ploše využití „Plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě“ (obrázek č. 2). Hlavní
využití těchto ploch podle územního plánu je mimo jiné určeno pro umisťování staveb
a zařízení pro čištění odpadních vod.
Obrázek č. 1: Letecký snímek s vyznačením umístění záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je vybudování deemulgační stanice (DS). Bude zahrnovat umístění
technologického zařízení pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, zvláště pak
olejových emulzí ve stávajícím objektu v areálu ČOV. Součástí záměru bude i vybudování
nových objektů vně stávající haly: manipulační plochy o rozměrech cca 20,0 x 11,0 m se
2 akumulačními jímkami pro přivážené znečištěné vody a expedice olejů sestávající
z nájezdové rampy a záchytné vany (viz příloha č. 4 v části H.I.). Produkt deemulgační
stanice - vyčištěná voda - bude dále zpracován v provozované ČOV.
Deemulgační stanice bude umístěna do stávajícího objektu hrubého předčištění (parcela
č. 374 v k. ú. Perknov), ve kterém bude zabírat cca 50 % plochy objektu. Stávající technologie
v objektu hrubého předčištění zůstávají v provozu, nebudou novým záměrem dotčeny. Pro
výrobu bude využita infrastruktura objektu hrubého předčištění, v němž bude stanice
umístěna (přívody pitné vody, elektřiny). K dopravní obsluze bude využívána stávající
komunikace II. třídy č. II/150, ze které je zřízen vjezd místní komunikací do areálu ČOV,
uvnitř vede společná vnitřní komunikace do objektu hrubého předčištění.
Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území předpokládaného územním
plánem (viz obrázek č. 2). Vlivy záměru na životní prostředí se mohou kumulovat s vlivy
z ostatních provozů v areálu ČOV. Areál ČOV nesousedí s žádným jiným průmyslovým
areálem, proto možnost kumulace s jinými záměry situovanými vně areálu ČOV
nepředpokládáme.
Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

dokumentace záměru
5 z 80

aquatest

Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

dokumentace záměru
6 z 80

aquatest

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Hlavním důvodem výstavby záměru je zajištění komplexnosti služeb v oblasti čištění
odpadních vod a dále požadavky průmyslových podniků v regionu produkujících kapalné
odpady s obsahem ropných látek. Umístění záměru je zvoleno v areálu čistírny odpadních vod
Havlíčkův Brod v nevyužívané části haly hrubého předčištění (viz příloha č. 6 v části H.I.).
Celý areál ČOV je pak dle platné ÚPD funkčně zařazen do bloku č. 2602, jež je klasifikován
jako plocha technické infrastruktury.
Variantní řešení ani umístění záměru se nepředpokládá. Kromě posuzované nebyla žádná jiná
varianta zvažována.
Nulová varianta (stávající stav)
Bez realizace záměru.
Navrhovaná varianta
Navrhovaná varianta představuje realizaci záměru dle projektové dokumentace (1).
Zhodnocení variant
Záměr je jednovariantní. Realizací záměru dojde k využití části objektu hrubého předčištění,
která je nyní prázdná a rozšíření služeb v oblasti čištění odpadních vod. Z hlediska porovnání
variant lze jako vhodnější označit navrhovanou variantu využití části objektu hrubého
předčištění pro provoz DS.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Deemulgační stanice bude umístěna do stávajícího objektu hrubého předčištění (p. č. st. 374),
v němž bude zabírat cca 50 % objektu. Součástí záměru bude i vybudování nových objektů
vně stávající haly: manipulační plochy o rozměrech cca 20,0 x 11,0 m se 2 akumulačními
jímkami pro přivážené znečištěné vody a expedice olejů sestávající z nájezdové rampy
a záchytné vany (viz příloha č. 4 v části H.I.).
Stavební řešení
Stavební úpravy stávajícího objektu hrubého předčištění
Stávající hala hrubého předčištění bude v rámci výstavby deemulgační stanice stavebně
uzpůsobena. Aby bylo možné v objektu umístit požadovanou technologii, budou v hale
provedeny drobné stavební úpravy, spočívající zejména v úpravě podlah a vybetonování
základových patek pro ocelové nosné konstrukce technologie.
V podlaze objektu budou vytvořeny dvě nové záchytné jímky, které budou sloužit pro
akumulaci odpadní vody v případě havárie některého technologického celku. Podlaha bude
provedena jako litá, betonová a bude vyspádována směrem k záchytným jímkám. V rámci
dokončovacích prací bude podlaha opatřena chemicky odolným nátěrem. Okolo
technologických celků budou vybudovány ocelové záchytné vany, které budou sloužit pro
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zachycení případných úkapů. Velikost a výška záchytných van bude uzpůsobena tak, aby
vana objemově odpovídala maximálnímu zadržovanému množství vody v technologickém
celku.
Ocelové konstrukce
Technologická zařízení (reaktory, kalolis) budou umístěna na ocelové svařované konstrukce,
které se budou nacházet ve stávající hale. Kalolis bude umístěn na rámovou konstrukci
provedenou z ocelových „U“ profilů. Výška konstrukce je předpokládána 3,0 m.
Předpokládané půdorysné rozměry rámové konstrukce jsou 6,5 x 5,0 m. Ocelový rám bude
opatřen žebry pro uložení kalolisu. Podchozí plochy rámové konstrukce budou usazeny
ocelovými rošty. Celá konstrukce bude nesena čtyřmi sloupky z „I“ profilů, které budou
umístěny na betonových patkách zhotovených v rámci betonáže nové podlahy (viz dále).
Součástí nosné konstrukce kalolisu budou i přístupové schůdky a zábradlí po celém obvodu
konstrukce. Pod kalolisem bude umístěn kontejner pro zachycování odpadu z kalolisu. Nosné
konstrukce reaktorů budou provedeny obdobně. Tvar a velikost rámové konstrukce budou
uzpůsobeny rozměrům konkrétního technologického zařízení.
Vybudování nových objektů vedle haly hrubého předčištění
U východní stěny stávajícího objektu hrubého předčištění budou na tzv. manipulační ploše
o rozměrech cca 20,0 x 11,0 m vybudovány tyto objekty:
Akumulační jímky A1 až A4
Jímky A1 - A4 budou sloužit pro akumulaci čištěných OV. Objekt bude vybudován jako
velkoobjemová samonosná betonová nádrž, která bude příčkami rozdělena na 4 menší nádrže,
každá o užitném objemu 40,0 m3. Jímky budou mít čtvercový půdorys o světlých rozměrech
4,0 x 4,0 m a hloubku 3,0 m. Dělící příčka bude tloušťky 0,25 m. ŽB konstrukce jímek bude
provedena jako vodonepropustná a bude částečně zapuštěna pod povrch. Je předpokládáno, že
hloubka zapuštění bude 2,0 - 2,5 m p.t. Hloubka zapuštění bude upřesněna na základě
podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci dalších stupňů PD. Dno jímek bude
vyspádováno k čerpacímu místu prostřednictvím vrstvy cementové mazaniny.
Konstrukce velkoobjemové nádrže může být provedena monoliticky nebo sestavena
z betonových prefabrikovaných dílců, příčky budou vybudovány v rámci stavby. Po
vybudování jímek bude provedeno zastřešení celého objektu, které bude provedeno formou
ocelové konstrukce s plechovou střechou. Okraj jímek bude opatřen ocelovým zábradlím.
V místě příjezdu cisteren, přivážejících odpadní vodu, budou okraje jímky oplechovány
nerezovým plechem, který betonovou konstrukci ochrání před mechanickým poškozením
vozidly. Vypouštění vody z cisteren bude probíhat hadicí přímo přes okraj betonové jímky.
Pro zachycení hrubých nečistot bude v nátokovém místě každé jímky umístěn česlicový koš
(síto).
Betonová nádrž bude uložena na ŽB základovou desku tl. 200 mm, vyztuženou KARI sítí,
která bude vybudována na dně stavební jámy. Vzhledem k předpokladu vysoké úrovně
hladiny podzemní vody je nutné před započetím stavebních prací provést příslušný
inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a jímku případně zajistit proti vytlačení
podzemní vodou. Ochrana proti vyplavání může být provedena úpravou tloušťky stěn a dna.
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Vnitřní povrch ŽB jímek bude opatřen plastem, případně ochráněn chemicky odolným
nátěrem.
Jímka na vodu s vysokým podílem pevných částic
Jímka na vodu s vysokým podílem pevných částic bude umístěna podél prostoru
s akumulačními jímkami. Jímka bude mít obdélníkový půdorys o světlých rozměrech
2,0 x 10,0 m. ŽB konstrukce jímky bude provedena jako vodě nepropustná a bude částečně
zapuštěna pod povrch. Hloubka zapuštění bude upřesněna na základě podrobného inženýrskogeologického průzkumu v rámci dalších stupňů PD. Dno jímek bude vyspádováno
k čerpacímu místu prostřednictvím vrstvy cementové mazaniny.
Dílčí manipulační plocha
Manipulační plocha před jímkami je projektována o půdorysných rozměrech cca 20,0 x 5,0 m.
Povrch plochy bude tvořen vozovkou s předpokládanou návrhovou úrovní porušení D1, třídy
dopravního zatížení IV. Plánovaná tloušťka vozovky včetně podkladních štěrkových vrstev
bude asi 400 mm. V místě přejezdných záchytných jímek budou vrstvy vozovky provedeny
přímo na strop jímek, podkladní štěrkové vrstvy vozovky budou vynechány.
U západní stěny stávajícího objektu hrubého předčištění bude na ploše cca 4,0 x 4,0 m
vybudován objekt expedice olejů s nájezdovou rampou o rozměrech 10,0 x 3,0 m:
V místě expedice olejů bude vybudována záchytná vana, která bude sloužit k zachycení úkapů
při odběrech olejů ze separátoru S1. Vana bude vybudována jako betonová jímka
o půdorysných rozměrech 3,0 x 3,0 m s hloubkou cca 0,5 m a bude zapuštěna pod povrch
manipulační plochy. Záchytná vana bude vybavena odtokem, kterým budou zachycené úkapy
samospádem odváděny zpět do akumulačních nádrží A1 až A4. Vana bude provedena
monoliticky jako vodě nepropustná konstrukce. Dno záchytné vany bude vyspádováno
směrem k odtoku. Záchytná vana bude opatřena ocelovým přejezdným roštem o dostatečné
únosnosti tak, aby byla zajištěna jeho stabilita i v případě přejezdu naplněnou cisternou.
Součástí expedice olejů bude nájezdová rampa (manipulační plocha) pro příjezd automobilů o
rozměrech 10,0 x 3,0 m, jejíž povrch bude tvořen vozovkou s předpokládanou návrhovou
úrovní porušení D1, třídy dopravního zatížení IV.
Technologické řešení
Při návrhu technologického zařízení se vycházelo z následujících základních požadavků na
jeho provoz:
• v DS budou čištěny odpadní vody od externích dodavatelů, jejichž znečištění včetně
jeho koncentrace může značně kolísat, tento faktor lze považovat za zásadní,
• použití technologického zařízení odpovídajícího současné úrovni technického
pokroku,
• minimální nároky na obsluhu a výrazné snížení vlivu obsluhy na účinnost čistícího
procesu,
• vysoký stupeň automatizace provozu zařízení,
• instalace zařízení do objektu stávající DS.

Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

dokumentace záměru
9 z 80

aquatest

Tyto požadavky v zásadě vylučují použití metod, které jsou selektivní, resp. vyžadují
stabilizované složení vstupní emulze. Takovými metodami jsou zejména chemická oxidace,
filtrace a ultrafiltrace, elektroforéza, flotace a elektroflotace a termické metody (odparky,
ponorné hořáky). Jako vhodná metoda se ukazuje široce aplikovaná metoda čištění odstavným
způsobem, a to alternativně.
• deemulgace pomocí organického koagulantu (jednostupňová deemulgace),
• deemulgace dvoufázovým kyselým rozrážecím způsobem (dvoustupňová
deemulgace).
Technické zařízení obou způsobů je prakticky totožné, liší se pouze použitými chemikáliemi
a dobou čistícího cyklu. Doporučuje se uvažovat předběžně s oběma postupy.
Deemulgace organickým koagulantem (jednostupňová deemulgace)
Do odpadní vody v univerzálním deemulgačním reaktoru (dále UDR) se za stálého míchání
přidává naředěný roztok (cca 10%) organického koagulantu (doporučen Praestol 190K).
Dochází nejdříve k zesvětlení odpadní vody a následně k vytvoření vloček. Emulze ztmavne
a vytvořené částice s olejovým podílem se během krátké chvíle (do 5 minut) odloučí na
hladině a následně se přeplavením převedou do odlučovače ropných látek. Dočištění se
provádí přídavkem koncentrovaného anorganického koagulantu (doporučen síran železitý
Prefloc), při kterém se hodnota pH odpadní vody poněkud sníží. Po 5 minutách míchání
a koagulaci, kdy se vytvoří jemné a velmi pomalu sedimentující koagulační mikrovločky, se
nadávkuje 0,2% roztok polymerního flokulantu (doporučen Praestol K 333 L). Vzniklé velké
vločky kalu rychle sedimentují na dno, nad nimi se vytvoří vrstva čiré odsazené vyčištěné
vody. Kal se odčerpá do gravitačního zahušťovače kalu a dále na odvodnění na filtru, voda se
po případném dočištění sorpcí a po provedení stanovených zkoušek vypustí do recipientu.
Deemulgace dvoufázovým kyselým rozrážecím způsobem (dvoustupňová deemulgace)
V první fázi procesu jsou ropné látky obsažené v surové vodě ve formě emulze rozraženy
v UDR okyselením a přídavkem rozrážecí soli, kterou je většinou síran železitý nebo hlinitý
(doporučen síran železitý Prefloc). Po provzdušnění obsahu reaktoru následuje minimálně
jednohodinová klidová flotace uvolněných ropných podílů, které vytvoří na hladině vrstvu.
Převedením olejového podílu do odlučovače ropných látek je ukončena první fáze procesu.
V druhé fázi je obsah UDR neutralizován neutralizačním činidlem (doporučen hydroxid
vápenatý – vápenný hydrát). Vyloučené vločky hydroxidu kovu obsaženého v rozrážecí soli
sorbují zbytky ropných látek a po zastavení míchání sedimentují. Účinnost čistícího procesu
lze zvýšit dávkováním bentonitu po ukončení první fáze v množství 1 až 5 kg/m3. Vločky
kalu rychle sedimentují na dno, nad nimi se vytvoří vrstva čiré odsazené vyčištěné vody. Kal
se odčerpá do gravitačního zahušťovače kalu a dále na odvodnění na filtru, voda se po
případném dočištění sorpcí a po provedení stanovených zkoušek vypustí do recipientu.
Popis technologických operací:
1) Příjem odpadních vod
Odpadní vody jsou do zařízení přiváženy převážně dopravními prostředky původců
a specializovaných přepravců nákladními cisternovými automobily (autocisterny). Vypouštění
obsahů autocisteren s odpadními vodami se provádí do akumulačních jímek A1 až A4 na
stáčecích místech osazených roštem. Mezi jednotlivými akumulačními nádržemi A1 až A4
jsou havarijní přepady. Efektivní objem každé jímky je 40 m3. V případě odpadních vod
s velkým podílem pevných částic je možné obsah cisterny vypustit do jímky na to určené. Její
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prostor bude možné vyčistit pomocí UNC nakladače apod. Vodu bude možné přečerpat do
jímek A1 až A4.
2) Deemulgační chemický proces
Odpadní voda je z nádrží A1 až A4 čerpána čerpadly P1A, P1B, P1C, P1D do dvojice
univerzálních deemulgačních reaktorů R1A a R1B, kde probíhá vlastní separační proces
přídavkem chemikálií. Průměrný specifický výkon reaktoru je cca 8 m3 vyčištěné vody
v jednom pracovním cyklu. Míchání reaktorů je prováděno vzduchem, případně
i mechanicky. Prostor nad deemulgačním reaktorem je napojen na odsávání vzduchu,
doporučen je kapénkový odlučovač.
V případě jednostupňového procesu je do reaktoru za míchání nadávkován roztok
organického koagulantu ze zásobní nádrže ZN1. Po oddělení olejové fáze je míchání
odstaveno a do reaktoru je nadávkována voda z externího zdroje, oddělená olejová fáze je
z povrchu přeplavena do obvodového vnitřního žlabu a gravitačně převedena do separátoru
oleje S1. Poté je snížena hladina vody v reaktoru o objem, odpovídající objemu následně
dávkovaných chemikálií. Voda je za míchání dočištěna přídavkem koagulantu Prefloc
z nádrže ZN3 (případně i přídavkem bentonitu z nádrže ZN5), a vytvořené mikrovločky jsou
flokulovány roztokem polymerního flokulantu. Po odstavení míchání probíhá sedimentace
a po jejím ukončení se kal odčerpá čerpadlem P2 (A, B) do kalové nádrže KN1 a vyčištěná
voda se pomocí plovákového sání čerpadla P3 (A, B) odčerpá do nádrže vody A3A (viz
příloha č. 5 v části H.I.). Doporučuje se po provedeném čerpání kalů provést proplach potrubí.
V případě dvoustupňového procesu je za míchání v reaktoru upravena hodnota pH na hodnotu
cca 2,0 kyselinou sírovou z nádrže ZN2 a v závislosti na stupni znečištění nadávkována
rozrážecí sůl – síran železitý (Prefloc) z nádrže ZN3. Po oddělení olejové fáze je míchání
přerušeno a do reaktoru je nadávkována voda z externího zdroje, oddělená olejová fáze je
z povrchu separována (přeplavena) obvodovým vnitřním žlabem a gravitačně převedena do
separátoru oleje S1. Poté je snížena hladina vody v reaktoru o objem, odpovídající objemu
následně dávkovaných chemikálií. Voda je za míchání neutralizována suspenzí vápenného
hydrátu za vyloučení hydratovaných oxidů železa a nadávkován bentonit z nádrže ZN5.
Vytvořená směs suspendovaných kalů je flokulována roztokem polymerního flokulantu
z nádrže ZN6. Po odstavení míchání a proběhlé sedimentaci se kal odčerpá čerpadlem P2
(A, B) do míchané kalové nádrže KN1 a vyčištěná voda pomocí plovákového sání čerpadla
P3 (A, B) do nádrže vody A3A. Doporučuje se po provedeném čerpání kalů provést proplach
potrubí.
3) Expedice olejů
Expedice odloučených olejů pro externí odběratele je prováděna přímo ze separátoru oleje S1.
Vzhledem k tomu, že s olejem je z reaktoru R1 (A, B) převedeno do separátoru i určité
množství vody, je nutno periodicky tuto vodu, tvořící spodní vrstvu v separátoru, převést do
akumulační jímky (A1, A2, A3, A4). Je volena nádrž o výšce 4 000 mm s kónickým dnem,
aby mohlo dojít k účinnému oddělení vody od oleje. Do nádrže je přivedeno dávkování
chemikálií na úpravu pH a nádrž je míchána. V případě nevyužitého odpadního tepla, které by
vznikalo během jiných procesů na ČOV, je možné obsah tímto teplem ohřívat. V tom případě
by probíhalo stáčení tekutých olejů s velmi nízkým obsahem zbytkové vody. Úprava
stáčecího místa a upřesnění způsobu stáčení budou provedeny na základě konzultace
s potenciálním odběratelem separovaných olejů.
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4) Zpracování kalů
Množství zvodněného kalu, separovaného z reaktoru činí cca 20 - 25 % UDR, tedy cca 2 m3.
Návrh objemu kalové nádrže KN1 vychází z předpokladu, že kaly bude možné shromažďovat
a nechat delší časový úsek odsadit od zbytkové vody. Je uvažováno s míchanou nádrží
s kónickým dnem objemu 15 m3, z hlediska následné operace filtrace kalu se jako výhodnější
jeví kruhový zahušťovač průměru 3 m s efektivním objemem cca 15 m3. Návrh velikosti
kalolisu F1 vychází z předpokladu obsahu pevných částic v primárně vzniklém kalu 2 až 3 %
hmot. Vzhledem k rozdílné kvalitě odpadních vod od různých producentů lze předpokládat,
že bude kolísat doba filtračního cyklu kalolisu i sušina filtračního koláče (odvodněného kalu).
Objem odvodněného kalu z jedné šarže deemulgačního reaktoru je při sušině filtračního
koláče 40 % cca 120 l. Dle zkušeností je volen kalolis s velikostí filtračních desek 630 mm
s objemem 430 l. Primární kaly, shromážděné v míchané nádrži kalu KN1 jsou čerpány do
kalolisu F1 pneumatickým čerpadlem P5, opatřeným integrovaným multiplikátorem tlaku 1:2.
Maximální tlak bude automaticky omezen pod maximální přípustnou hodnotu, deklarovanou
výrobcem filtru F1 (běžně 1,5 MPa). Po ukončení filtrace, indikované nárůstem plnícího tlaku
na nastavenou hodnotu, je plnicí potrubí odtlakováno, filtrační koláč stlačen pomocí
tlakového vzduchu membránou, poté jsou desky kalolisu otevřeny a kal shromážděn
v kontejneru. Po ukončení je kalolis opět mechanicky sestaven. Vlastní manipulace
s odvodněným kalem může být upřesněna po zjištění možností potenciální oprávněné osoby
k jeho likvidaci. Předběžně je uvažováno s umístěním kalolisu na plošinu cca + 2,0 m nad
podlahou. Na kalolisu bude možné zpracovávat i nečistoty z prvotního usazení
v akumulačních nádržích. Kal bude předán k likvidaci oprávněné osobě.
5) Příprava chemikálií, jejich skladování a dávkování
Organický koagulant
Organický koagulant Praestol bude ředěn v zásobní (rozpouštěcí) nádrži ZN1 s efektivním
objemem cca 1,0 m3 na koncentraci až 10 % a dávkován z rozpouštěcí nádrže dávkovacími
čerpadly PD1 (A, B) s pneumatickým pohonem, opatřenými snímači zdvihu. Doba
rozpouštění koagulantu Praestol 190 K je cca 15 minut, objem předložené vody bude volen
dle velikosti balení koagulantu. Stálost roztoku deklaruje výrobce koagulátu cca 2 dny. Nádrž
je opatřena násypkou a odsáváním prostoru násypky. V případě, že nebude prováděna
jednostupňová deemulgace, lze tuto nádrž využít na přípravu roztoku rozrážecí soli jiného
druhu, než je uvažovaný síran železitý (chlorid železitý, hlinité nebo železnaté soli).
Kyselina sírová
Kyselina sírová o koncentraci 37 - 39 % bude dávkována přímo z transportních kontejnerů
dávkovacími čerpadly PD2 (A, B) s pneumatickým pohonem, osazenými snímači zdvihu
a řízeno řídící automatikou podle hodnoty pH v UDR.
Anorganický koagulant
Anorganický koagulant Prefloc (síran železitý o koncentraci 40 %) bude dávkován přímo
z transportních kontejnerů dávkovacími čerpadly PD3 (A, B) s pneumatickým pohonem,
osazenými snímači zdvihu. Prefloc se předpokládá využít jak pro koagulaci primárních kalů
v jednostupňovém deemulgačním procesu, tak jako rozrážecí sůl v případě dvoustupňové
deemulgace.
Vápenný hydrát
Neutralizační činidlo vápenný hydrát bude dávkován ve formě tzv. vápenného mléka
s koncentrací suspenze 5 až 10 %. Příprava bude probíhat v rozpouštěcí nádrži ZN4
efektivního objemu 1,5 m3, vybavené míchadlem a odsáváním. Jeho dávkování bude
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prováděno membránovými čerpadly PD4 (A, B), osazenými snímači zdvihu a řízeno řídící
automatikou podle hodnoty pH v UDR. Potrubí je nutno vybavit proplachem.
Bentonit
Bentonit bude dávkován ve formě suspenze o koncentraci 5 až 10 %. Příprava bude probíhat
v nádrži ZN5 s efektivním objemem 1,5 m3, vybavené míchadlem a odsáváním. Dávkování
bude prováděno membránovými čerpadly PD4 (A, B), osazenými snímači zdvihu a řízeno
řídící automatikou podle hodnoty pH v UDR. Potrubí je nutno vybavit proplachem.
Polymerní flokulant
Flokulant se aplikuje ve formě pracovního roztoku o koncentraci 0,1 až 0,2 % hmot. Na jeho
rozpouštění ve vodě a dávkování bude sloužit dvoudílná rozpouštěcí nádrž ZN6. Rozpouštěcí
část je osazena míchadlem a násypkou s odsáváním. Po rozpuštění (obvykle řádově několik
hodin) se roztok přečerpá integrovaným čerpadlem do expediční části efektivního objemu cca
0,5 m3, dávkování bude prováděno membránovými čerpadly PD6 (A, B), osazenými snímači
zdvihu. Na rozpouštění nebo ředění je nutno použít pitnou vodu.
Spotřeba chemikálií:
Spotřeba chemikálií je závislá na kvalitě surové vody. Lze očekávat značnou proměnlivost
chemického složení a zatížení emulgovanými podíly. Na základě výsledků analogických
provozních jednotek je v tabulkách B.1. a B.2. orientačně odhadnuta spotřeba chemikálií pro
jednotlivé varianty deemulgace. Maximální spotřeba za den a za rok je uvažována pro
kapacitu 100 m3 odpadní vody za den, tj. 26 000 m3 za rok (počítáno je 260 pracovních dní).
Tabulka B.1.: Orientační spotřeba chemikálií při jednostupňové deemulgaci
Koncentrace
Činidlo
%
kyselina sírová
Prefloc (rozrážení)
Ca(OH)2
bentonit
organický koagulant
polymerní flokulant

38
40
8
10
10
0,1 - 0,2

Dávka
l/m3 odp.
vody
0 – 1,25
0,5
0 - 10
20 - 50
10 - 20
2-4

Dávka na
1 šarži (8 m3)

Max.
Max.
spotřeba/den spotřeba/rok

kg

kg

t

0 - 13
6,0
0–7
18 - 45
8 - 16
0,03 - 0,06

162,5
75,0
87,5
562,5
200,0
0,75

42,3
19,5
22,8
146,3
52,0
0,2

Tabulka B.2.: Orientační spotřeba chemikálií při dvoustupňové deemulgaci
Koncentrace
Činidlo
%
kyselina sírová
Prefloc (rozrážení)
Ca(OH)2
bentonit
polymerní flokulant

38
40
8
10
0,1 - 0,2

Dávka
l/m3 odp.
vody
2,5 – 7,5
3-8
25 - 85
20 - 50
2-4

Dávka na
1 šarži (8 m3)

Max.
Max.
spotřeba/den spotřeba/rok

kg

kg

t

26 - 77
36 - 96
19 - 75
18 - 45
0,03 - 0,06

962,5
1 200,0
937,5
562,5
0,75

250,3
312,0
243,8
146,3
0,2

Spotřeba pomocných chemikálií bude závislá na kvalitě odpadní vody, lze očekávat značnou
proměnlivost chemického složení a zatížení emulgovanými podíly. Uvedené hodnoty je nutno
v obou případech považovat za orientační. Významný faktor představuje velikost dávky
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Preflocu jako rozrážecí soli. Od dávky se odvíjí spotřeba dalších chemikálií, zejména vápna
a částečně i kyseliny sírové.
Systém řízení, regulace a měření procesů
Deemulgační stanice bude vybavena řídící automatikou osazenou řídicím systémem dle
zvyklostí oznamovatele (VaK).
Řídící automatika bude instalována v hlavním rozvaděči s čelním panelem s dotykovým
displejem, který bude zobrazovat nastavitelné parametry (časy, výšku hladiny, varovná
hlášení, atd.). Pomocí klávesnice se jednotlivé uzly budou moci ovládat i ručně. Panel
s technologickým schématem bude obsluhu přehledně informovat o stavu technologického
zařízení (otevření/uzavření ventilů, spuštění čerpadel, stav hladinových snímačů, atd.).
Automatika bude také provádět logické kontroly stavu ventilů, hladinových snímačů,
tepelných ochran čerpadel atd. V případě zjištěných nesrovnalostí bude informovat obsluhu
chybovým hlášením na displeji. Umístění rozvaděče není určeno.
Řídící automatika bude umožňovat:
•
•
•
•
•

nastavení požadovaných hodnot určených parametrů,
možnost automatického nebo ručního řízení,
signalizaci závad a jejich specifikaci,
zobrazení navolené měřené hodnoty,
akustickou signalizaci provozního nebo havarijního upozornění.

Tyto činnosti lze dle volby provozovatele doplnit dalšími funkcemi, jako archivace dat,
dálkový přenos dat, apod.
Obsluha si bude moci naprogramovat čistící postupy a ty podle potřeby měnit. Současně bude
možno čistit odpadní vodu v obou UDR s libovolnou volbou programu.
Doprava materiálu
Dopravní obsluha při výstavbě deemulgační stanice a při jejím provozu bude uskutečňována
zásadně automobilovou dopravou dodávkovými automobily nebo velkými nákladními
automobily (nosnost do 12 t, výjimečně 30 t) v závislosti na hmotnosti a velikosti potřebného
materiálu, surovin a produkovaných odpadů.
Odpadní vody budou do zařízení přiváženy převážně dopravními prostředky původců
a specializovaných přepravců nákladními cisternovými automobily (autocisterny), možná je
i přeprava v různých druzích kontejnerů, které vyhovují zvláštním předpisům. Doprava bude
realizována v denní době v pracovní dny. Předpokládá se variantně frekvence cca 6 těžkých
nákladních automobilů (nosnost obvykle 12 t, výjimečně 30 tun nákladu), 1 lehkého
nákladního automobilu (nosnost do 8 tun nákladu) a 5 osobních automobilů za den.
Pracovní síly
Provoz deemulgační stanice se předpokládá jednosměnný 12 hod/den, alternativě nepřetržitý
v pracovní dny (260 dní v roce). O způsobu provozu rozhodne budoucí provozovatel. Provoz
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je zajišťován dvěma pracovníky na směně. Obsluha provádí kontrolu provozu stanice,
přípravu a doplňování činidel, přeplavování vyloučené organické fáze v reaktoru R1 (A, B),
odběr vzorků vyčištěné vody a případné drobné opravy zařízení.
Tabulka B.3.: Počet pracovních míst
Personál

Maximální stav

pracovníci v provozu

6

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby
(instalace technologie deemulgační stanice):

červen 2017

Předpokládaný termín ukončení výstavby
a uvedení do provozu:

prosinec 2017.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava
tel: +420 564 602 111 - ústředna

Obec:

Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2
tel.: +420 569 497 111

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
V souvislosti s přípravou posuzovaného záměru budou vydána navazující správní rozhodnutí
v dále uvedené posloupnosti:
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Územní souhlas a stavební povolení:
Městský úřad Havlíčkův Brod
Stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod
Povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje (v rámci integrovaného povolení):
Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení integrované prevence
Seifertova 24
586 01 Jihlava
Integrované povolení:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení integrované prevence
Seifertova 24
586 01 Jihlava.
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B.II. Údaje o vstupech
Vlastní vstupy lze rozdělit do dvou částí:
vstupy při výstavbě záměru,
vstupy při provozu.
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován v jz. části areálu ČOV Havlíčkův Brod, v katastrálním území Perknov,
ve stávající hale hrubého předčištění (parcela č. st. 374), která zaujímá plochu 928 m2 a na
pozemku přiléhajícím k hale (parc. č. 70/2), který má celkovou výměru 38 000 m2. Z tohoto
pozemku, jenž je veden v katastru nemovitostí z hlediska druhu pozemku jako ostatní plocha,
bude záměr zabírat plochu cca 266 m2.
Pozemek není zařazen do bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), ani zde nejsou
evidovány žádné způsoby ochrany půdy. K záboru půdy nedojde. Na dotčeném pozemku
nebude nutno kácet vzrostlou zeleň.
B.II.2. Voda
Voda v průběhu rekonstrukce haly a budování akumulačních jímek a expedice olejů bude
používána pro sociální potřeby stavebních dělníků (mytí, toalety, pití), jako součást
stavebních surovin (záměsová voda do betonu, malt, barev) a technologická (např. zkrápění
betonu, mytí komunikací). Voda bude odebírána z místního vodovodního řadu. Spotřeba vody
není specifikována, lze ji považovat za běžnou.
Voda pro potřeby provozu bude spotřebovávána pro sociální potřeby zaměstnanců.
Předpokládají se 2 zaměstnanci na 1 směnu, protože provoz bude 12 hod/den, případně
nepřetržitý, uvažujeme celkem 6 zaměstnanců za den. Spotřeba vody je dle přílohy č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 30 m3/osobu/rok (uvažována
možnost sprchování v provozovnách s potřebou vyšší hygieny na jednoho pracovníka v jedné
směně za rok), celkem tedy 180 m3 za rok. Přepočteno na jeden den (uvažován provoz 260
dní v roce) to je cca 0,115 m3 na jednoho zaměstnance, celkem 0,69 m3 za den.
Ve výrobním procesu se bude voda používat pro přípravu polymerního flokulantu v množství
cca 4 l na 1 m3 vstupní odpadní vody, maximálně 0,4 m3/24 hodin, tj. 104 m3 za rok. K tomu
účelu bude používána pitná voda z veřejného vodovodu.
Dále se voda spotřebovává v technologii deemulgace na přeplavení organické fáze a na
proplachy potrubí bentonitu a vápenného mléka, případně potrubí kalu. Spotřeba je nárazová
a je nutno zajistit zdroj s výkonem cca 0,8 – 1,0 l/s. Nebude-li vnější zdroj k dispozici,
navrhuje se využití vody z nádrže A3A po doplnění příslušného čerpadla o výkonu Q = 1 l/s,
H = 25 m.v.sl., 0,5 kW. Množství technologické vody je dáno minimálně spotřebou na
přípravu suspenze bentonitu a vápenného mléka. Uvažuje se cca 10% suspenze obou
chemikálií, denní spotřeba bude asi 1 m3 na každou chemikálii, celkem tedy 2 m3/den. Pokud
bude používána technologie deemulgace pomocí organického koagulantu, bude třeba voda
i na jeho ředění s denní potřebou 1,6 m3, celkem tedy 3,6 m3/den.
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Průměrná spotřeba při výstavbě:

spotřeba vody nespecifikována (běžná).

Průměrná spotřeba při provozu:
zaměstnanci:

Qzam. =
Qzam. =

0,69 m3/den
180,0 m3/rok

technologie – pitná voda:

Qtech. =
Qtech. =

0,40 m3/den
104,0 m3/rok

technologie – voda z nádrže A3A:

Qtech. =
Qtech. =

3,6 m3/den
936,0 m3/rok

Průměrná roční spotřeba:

Qr = 180,0 + 104,0 + 936,0 = 1 220,0 m3/rok.

Stavba je napojena na veřejný vodovod, který je v majetku oznamovatele. Pro provoz záměru
bude využit stávající přívod pitné vody do objektu hrubého předčištění. Pro potřeby
zaměstnanců bude využívána přípojka pitné vody v provozní budově ČOV.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny
Při rekonstrukci bude použita řada stavebních a instalačních materiálů, jejichž potřeba není ve
zpracovaném stupni projektové dokumentace blíže specifikována. Přesné množství stavebních
hmot bude určeno projektantem stavby. Lokalizace zdrojů a způsob získávání těchto hmot je
nutno řešit samostatně v rámci výběru stavební firmy, která bude stavbu provádět.
Při provozu je v hodnoceném záměru vstupní surovinou odpadní voda (kapalné odpady
obsahující ropné látky). Její množství je dáno kapacitou deemulgační stanice. Projektováno je
80 m3 za 24 hodin při nejobtížněji deemulgovatelných odpadních vodách, maximálně
100 m3/den při příznivějším vstupním složení odpadních vod. Maximální roční množství
čištěné odpadní vody je 26 000 m3. Technologie deemulgace je určena pro úpravu kapalných
odpadů a odpadních vod charakteru:
•
•
•
•
•
•

zaolejovaných vod a odpadních olejů,
vod a kalů z lapolů, odlučovačů ropných látek, myček aut nebo čerpacích stanic apod.,
odpadů z odmašťování, pracích vod,
emulzí (minerální, řezné, jiné),
ropných kalů,
jiných kapalných odpadů a odpadních vod s obsahem ropných látek.

Přesný seznam odpadů přijímaných k čištění do zařízení bude předložen v provozním řádu
zařízení, který bude zpracován jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení.
Odhad spotřeby pomocných chemikálií, nutných pro čištění odpadních vod, je uveden
v tabulkách B.1. a B.2. pro jednotlivé varianty deemulgace. Spotřeba jednotlivých chemikálií
se pohybuje při maximálním provozu deemulgační stanice obvykle v desítkách až tunách za
rok, při jednostupňové deemulgaci je nižší. V tabulce B.4. jsou uvedeny orientační spotřeby
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chemikálií při provozu deemulgační stanice po dobu 260 pracovních dnů v roce a při kapacitě
čištění odpadní vody 100 m3/den.
Tabulka B.4.: Orientační spotřeba pomocných chemických látek při deemulgaci
Činidlo
kyselina sírová
Prefloc (rozrážení)
Ca(OH)2
bentonit
organický koagulant
polymerní flokulant

Jednostupňová deemulgace
Max. spotřeba/rok
kg
42,3
19,5
22,8
146,3
52,0
0,2

Dvoustupňová deemulgace
Max. spotřeba/rok
t
250,3
312,0
243,8
146,3
0,2

Teplá voda
Pro provoz deemulgační stanice není požadována. Obsluha DS bude mít pracovní zázemí –
hygienické a sociální zařízení v administrativní budově v areálu ČOV.
Vytápění
Objekt je bez vytápění, stávající stav zůstane nezměněn.
Větrání
Hala hrubého předčištění je odvětrávána řadou oken o rozměrech 150 × 80 cm a větracími
průrazy v protilehlých stranách haly. Prostor nad deemulgačním reaktorem bude napojen na
odsávání vzduchu, v objemové studii (1) je doporučena instalace kapénkového odlučovače.
Elektrická energie
odběr nespecifikován (běžný).

Při výstavbě (rekonstrukci):

Při provozu:
Připojený příkon elektrické energie aparátů činí předběžně cca 40 kW, spotřeba elektrické
energie v přepočtu na 1 m3 vstupní odpadní vody činí 4,2 – 4,9 kW.
Objekt haly je napojen na stávající rozvod elektrické energie v areálu ČOV, přičemž bude
využita stávající přípojka. Vnitřní rozvody budou podrobeny revizi a na jejím základě dojde
k případnému upravení dle platných norem.
Tlakový vzduch
Spotřeba tlakového vzduchu je kryta vlastním zařízením (kompresorem K1).
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava
Areál ČOV je napojen místní komunikací na státní komunikaci II. třídy č. II/150 na ulici
Ledečská, ze které je zřízen vjezd do areálu. Uvnitř vede společná vnitřní komunikace
s funkčním vjezdem k hale hrubého předčištění.
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Při výstavbě
Výstavba deemulgační stanice si vyžádá jednorázové zvýšení nezbytně nutné dopravy, která
bude obsahovat navezení stavebních materiálů a technologických zařízení a odvoz sutě
a zeminy z výkopových prací. Technologie bude dovezena 3 kamiony o nosnosti 30 t.
Při provozu
Odpadní vody budou do zařízení přiváženy převážně dopravními prostředky původců
a specializovaných přepravců nákladními cisternovými automobily (autocisterny), možná je
i přeprava v různých druzích kontejnerů, které vyhovují zvláštním předpisům. Mimo
automobilů původců a dopravců mohou být přiváženy dopravními prostředky provozovatele.
Většina dodávek odpadní vody bude realizována v množství o hmotnosti do 12 t, případně
30 t. Pomocné suroviny a odvoz odpadů bude zajišťován v rámci provozu ČOV.
Předpokládaná doprava spojená se záměrem:
těžká nákladní doprava
6 průjezdů/den
lehká nákladní doprava
1 průjezd/den
osobní doprava
5 průjezdů/den
Ochranná pásma
Ochranná pásma existujících inženýrských sítí nebudou dotčena, neboť výroba bude umístěna
ve stávajícím objektu a v místě manipulačních ploch se tyto nenacházejí.
Skladování a manipulace s nebezpečnými látkami
Při výstavbě
V období výstavby budou tyto látky přítomny ve stavebních mechanismech jako pohonné
hmoty a maziva a náplně hydraulických zařízení. Vlastní výstavba nemá nároky na používání
nebezpečných látek. Nároky na používání a skladování těchto látek jsou tedy v období
výstavby zanedbatelné.
Při provozu
Odpadní vody přivážené dopravními prostředky do zařízení budou stáčeny do zabezpečených
akumulačních jímek.
Pomocné chemické látky budou v deemulgační stanici pouze v provozním množství. Kyselina
sírová a Prefloc budou dávkovány přímo z přepravních kontejnerů o objemu 1 m3 do
deemulgačních reaktorů. Ostatní chemikálie budou ředěny v nádržích umístěných, tak jako
přepravní kontejnery, u deemulgačních reaktorů. V podlaze objektu hrubého předčištění
v místě deemulgační stanice budou vytvořeny dvě nové záchytné jímky, které budou sloužit
pro akumulaci odpadní vody v případě havárie některého technologického celku nebo úniku
závadných látek z přepravních kontejnerů nebo nádrží na ředění chemikálií (viz kap. B.I.6.).
Podle platného havarijního plánu ČOV je objekt hrubého předčištění, ve kterém bude
umístěna deemulgační stanice, zařízením, v němž se zachází se závadnými látkami. Pro
uložení zásobních balení chemikálií (vždy 1 kus od každého druhu látky) bude využit stávající
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vyčleněný prostor v tomto objektu, v němž jsou nyní skladovány chemické látky používané
pro provoz ČOV (např. kyselina dusičná, chlórové vápno).
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Při výstavbě deemulgační stanice
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Nejsou známy.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošné znečištění ovzduší bude způsobeno přechodně během rekonstrukce objektu a návozu
technologie. Vliv bude vzhledem k malému rozsahu prací zanedbatelný. Navíc tyto
krátkodobé negativní dopady na prostředí budou eliminovány na minimum čištěním vozidel
a komunikací. Plošné emise z tohoto zdroje znečištění budou nahodilé, závislé hlavně na
klimatických poměrech, jejich množství nelze zcela přesně určit.
Emise z provozu automobilové dopravy
Při výstavbě bude liniovým zdrojem znečišťování ovzduší automobilová doprava stavebních
materiálů a technologických zařízení, u níž jsou zdrojem znečišťujících látek vznětové motory
způsobující především emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, nespálených uhlovodíků
a pevných látek. Rovněž přepravované materiály mohou být zdrojem emisí pevných látek.
Množství takto emitovaných látek nelze blíže specifikovat, neboť dosud není známo, odkud
budou stavební materiály a zařízení dováženy. Rovněž se bude jednat o časově omezené
znečištění.
Při provozu deemulgační stanice
Zdrojem znečišťování ovzduší budou při provozu záměru emise z provozu vyvolané
automobilové dopravy. Z provozu deemulgační stanice nebudou do ovzduší emitovány
znečišťující látky. Nejedná se o technologii, která by obtěžovala zápachem. Zapáchající látky
nebudou do zařízení přijímány.
Emise z provozu automobilové dopravy
Odpadní vody budou do zařízení přiváženy převážně dopravními prostředky původců
a specializovaných přepravců nákladními cisternovými automobily (autocisterny), možná je
i přeprava v různých druzích kontejnerů, které vyhovují zvláštním předpisům. Mimo
automobilů původců a dopravců mohou být přiváženy dopravními prostředky provozovatele.
Většina dodávek odpadní vody je realizována v množství o hmotnosti do 12 t, výjimečně 30 t.
Předpokládaná doprava spojená se záměrem:
těžká nákladní doprava
6 průjezdů/den
lehká nákladní doprava
1 průjezd/den
osobní doprava
5 průjezdů/den.
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Největší podíl dopravy je mezi 6 – 15 hod. Po 15 hod. provoz minimální, v nočních hodinách
výjimečný. Množství emisí z automobilové dopravy je uvedeno v tabulce B.5.
Tabulka B.5.: Množství emisí z automobilové dopravy
Emise
g/km/den

Škodlivina

oxid dusičitý NO2
tuhé částice + sekundární prašnost
benzen

13,519
2,4397
0,1202

Pozn.: Pro výpočet emisí vybraných škodlivin byly použity emisní faktory dle PC programu
MEFA 13.

Vzhledem k předpokládané četnosti příjezdu nákladních a osobních vozidel spojených
s provozem záměru se nejedná o emise, které by významně přispívaly ke stávající imisní
situaci.
Emise z provozu deemulgační stanice
Technologie deemulgační stanice je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování
ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, bod 2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií
produkujících odpadní vody, nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než
50 m3/den.
V příloze č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny
následující technické podmínky provozu. Specifické emisní limity nejsou pro tento zdroj
znečišťování ovzduší uvedeny.
1.4. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících
odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den
(kód 2.6 přílohy č. 2 k zákonu).
Technická podmínka provozu platná od 1. 1. 2014:
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,
dodržováním technologické kázně.
V navrhovaném provozu budou zajištěny tyto podmínky:
- akumulační jímky jsou zastřešeny,
- technologie zpracování kalů je umístěna v uzavřené hale,
- kontejner s kaly je umístěn v uzavřené hale,
- při přepravě mimo halu je kontejner uzavřen,
- v případě odpadních vod s velkým podílem pevných částic je možné obsah cisterny
vypustit do jímky na to určené. Její prostor bude možné vyčistit pomocí UNC
nakladače.
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B.III.2. Odpadní vody
Při výstavbě
Bude vznikat pouze minimální množství splaškových vod v mobilních WC.
Při provozu
Množství odpadních vod při provozu záměru bude následující.
Splaškové vody

průměrná denní produkce
roční produkce

0,69 m3/den
180,0 m3/rok.

Bilance splaškových vod vyplývá z potřeby vody a byla vypočtena podle přílohy č. 12
vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Protože v objektu hrubého
předčištění není sociální zařízení vybudováno, bude zaměstnanci DS využíváno zázemí
v provozní budově (hygienické a sociální zařízení). Splaškové vody jsou svedeny kanalizační
přípojkou do systému ČOV. Kapacita ČOV je dostatečná. Také z hlediska plnění emisních
limitů ve vypouštěných vodách z ČOV je dostatečná rezerva, kterou navrhovaný záměr
nevyčerpá.
Technologická voda
Při provozu DS je vyčištěná voda z deemulgace výrobkem. Maximální produkované množství
je projektováno 100 m3/24 hod, tj. 26 000 m3/rok (uvažováno je 260 pracovních dní v roce).
Při procesu čištění bude používána technologická voda, která však bude odebírána z nádrže
vyčištěné vody A3A (příloha č. 5 v části H.I.) a v omezeném množství pitná voda (max.
104,0 m3/rok). Technologická voda bude odebírána z nádrže A3A, v níž bude soustřeďována
vyčištěná voda. Z hlediska bilancí do procesu čištění bude tedy vstupovat jen zanedbatelné
množství pitné vody. Proto uvažujeme množství vyčištěných vod vypouštěných do systému
kanalizace v ČOV stejné jako množství odpadní vody určené k čištění v DS.
Vyčištěná voda z DS bude odváděna na ČOV. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův
Brod, a.s. má povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění předčištěných
městských odpadních vod z ČOV Havlíčkův Brod s počtem napojených ekvivalentních
obyvatel 91 500 do vod povrchových, tj. do významného vodního toku Sázava. Rozhodnutí
bylo vydáno Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem lesního a vodního hospodářství
a zemědělství dne 8. 11. 2012 pod č. j. KUJI 74178/2012.
K vypouštění odpadních vod z ČOV Havlíčkův Brod dochází výustí stávající kanalizace
v říčním km 159,29 na pozemku parc. č. 752/5 v k. ú. Perknov v množství:
Qprům = 133 l/s,
Qmax = 487 l/s,
Qmax = 520 tis. m3/měsíc,
Qmax = 4 200 tis. m3/rok,
a jakosti:
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Kvalita vypouštěných odpadních vod:
ukazatel
„p“ (mg/l)
CHSK5
70
BSK5
15
NL
15
průměr
Ncelk
15
Pcelk
2

„m“ (mg/l)
100
30
30

(t/rok)
205,8
44,1
44,1

30
5

50,4
6,7

Pro povolení k nakládání s vodami platí:
p – přípustné koncentrace, nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře
podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády.
průměr – uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok, nesmí
být překročeny.
m – maximální koncentrace, jsou nepřekročitelné.
Maximální roční povolené množství vypouštěných odpadních vod z ČOV (4 200 tis. m3/rok)
není překračováno, v roce 2014 činilo 2 389 tis. m3, tedy cca 57 %. Maximální množství
odpadní vody vypouštěné z deemulgační stanice do ČOV bude 26 tis. m3, což činí 0,6 %
maximálně povoleného množství a cca 1,0 % z objemu odpadních vod vypuštěných do toku
v roce 2014.
Kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV do toku Sázava v období leden až prosinec 2015
je uvedena v tabulce B.6., v níž je porovnána s limitními koncentracemi, stanovenými ve výše
citovaném rozhodnutí. Koncentrace jednotlivých ukazatelů (poskytnutých společností VaK)
jsou průměrnou hodnotou ze všech analýz, které jsou během měsíce prováděny. Ve všech
provedených analýzách byl obsah sledovaných látek vždy pod limitní hodnotou ukazatele
„m“. Limitní hodnota ukazatele „p“ byla překročena pouze u 1 vzorku ze všech
analyzovaných, a to u nerozpuštěných látek v květnu 2016 (16,4 mg/l).
Tabulka B.6.: Kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV v období leden až prosinec 2015
Období

Ukazatel

CHSKCr
BSK5
NL
Pcelk.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
01/2015
51,0
7,5
8,4
1,1
02/2015
46,0
1,8
6,0
0,4
03/2015
29,0
8,2
7,0
0,4
04/2015
50,5
5,1
8,6
0,4
05/2015
59,5
3,6
13,2
0,4
06/2015
27,0
3,8
8,0
0,3
07/2015
39,5
3,1
5,4
0,6
08/2015
18,0
4,2
8,8
0,2
09/2015
41,8
3,3
6,4
0,5
10/2015
45,0
2,6
2,8
0,0
11/2015
34,5
4,2
7,2
0,7
12/2015
16,0
1,8
10,0
0,2
průměr 2015
38,2
4,1
7,7
0,5
limit*
70,0 / 100,0
15,0 / 30,0
15,0 / 30,0
2,0 / 5,0
* - limity - viz tabulka na straně 24 „Kvalita vypouštěných odpadních vod“
měsíc
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Ncelk.
mg/l
6,5
3,4
6,6
2,3
4,5
4,1
5,3
6,3
4,8
11,0
3,0
5,3
15,0 / 30,0
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V roce 2014, jak vyplývá z protokolu o kontrole ze dne 23. 6. 2015 (6) provedené ČIŽP OI
Havlíčkův Brod, nedošlo k překročení ukazatelů „m“ a „p“ v žádném vzorku.
Vzhledem k existenci stávajícího povolení k nakládání s vodami - vypouštění předčištěných
odpadních vod do povrchového toku Sázava - se předpokládá změna spočívající v částečném
navýšení objemu vypouštěné vyčištěné vody. Ukazatele kvality vypouštěných odpadních vod
budou nezměněny.
Pro producenty odpadních vod, a tedy i pro provoz deemulgační stanice, platí Kanalizační řád
pro kanalizaci města Havlíčkův Brod (7). V řádu je stanovena nejvyšší přípustná míra
znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace a další podmínky provozu kanalizace.
Přehled základních ukazatelů znečištění, stanovený v kanalizačním řádu, je uveden v tabulce
B.7. Současně jsou v tabulce uvedeny očekávané koncentrace jednotlivých ukazatelů ve vodě
vyčištěné v deemulgační stanici. Je zřejmé, že vzhledem k charakteru deemulgační
technologie není možno dodržet požadavky na některé parametry, zejména na aniontové
složení vody. Upravená voda obsahuje nasycený roztok síranu vápenatého a ze součinu
rozpustnosti vyplývá, že koncentrace síranového iontu bude v závislosti na teplotě vody
následující:
• 0,298 g/100 ml (20 °C)
• 0,275 g/100 ml (25 °C)
• 0,209 g/100 ml (30 °C)
Koncentrace síranů v odpadní vodě z DS bude tedy 1 500 až 2 100 mg/l (v uvedeném
teplotním rozmezí).
Na základě provozních zkušeností analogických provozů lze učinit předpoklady o složení
vyčištěné vody v rozhodujících ukazatelích, které jsou uvedeny v tabulce B.7. ve sloupci
„Předpokládané koncentrace vody z DS“.
Tabulka B.7.: Maximální koncentrační limity vypouštěných odpadních vod do kanalizace
Havlíčkův Brod a předpokládané koncentrace vody z DS

Ukazatel znečištění

Symbol

chemická spotřeba kyslíku
biochemická spotřeba kyslíku
pH
nerozpustné látky
rozpustné anorganické soli
extrahovatelné látky (tuky a oleje
rostlinného a živočišného původu)
dusík amoniakální
nepolární extrahovatelné látky
dusík celkový
fosfor celkový
tenzidy anioaktivní
fenoly jednosytné2)
rtuť
měď

CHSKCr
BSK5
NL
RAS

Max. koncentrační
limit v 2 hod.
(směsném) vzorku –
kanalizační řád
mg/l
2 500,0
1 000,0
6,0 – 8,5
500,0
1 000,0

1 000,0 – 1 500,0
500,0 – 700,0
6,0 – 10,0
300,0 – 400,0
min. 3 000,0

Přípustné
znečištění / NEKRP (NV č. 401/2015
Sb.)1)
mg/l
26,0
3,25) 6)
5,0 – 9,0
20,0
-

EL

55,0

-

-

N – NH4+
C10 – C40
Ncelk.
Pcelk.
PAL – A
FN 1
Hg
Cu

45,0
10,0
60,0
10,0
10,0
10,0
0,03
0,5

4)

0,166)
0,1
6,0
0,055) 6)
0,3
0,003
0,000077)
0,014
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Předpokládané
koncentrace
vody z DS („m“)
mg/l

10,0
4)
4)
4)
4)

0,005
0,5
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nikl
chrom celkový
chrom šestimocný
olovo
arsen
zinek

Ni
Cr
Cr6+
Pb
As
Zn

Max. koncentrační
limit v 2 hod.
(směsném) vzorku –
kanalizační řád
mg/l
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
2,0

kadmium
(u NV č. 401/2015 Sb.
v závislosti na třídách tvrdosti
vody)3)

Cd

0,1

0,010

CN-

0,2
3 000,0

-

Přípustné
znečištění / NEKRP (NV č. 401/2015
Sb.)1)
mg/l
0,004
0,018
0,0012
0,011
0,092
≤0,00008 (třída 1)
0,00008 (třída 2)
0,00009 (třída 3)
0,00015 (třída 4)
0,00025 (třída 5)
0,3
-

200,0

-

-

40,0
300,0
350,0
0,05

max. 35,0
2 300,0

29,08)
200,0
150,0
0,025

Ukazatel znečištění

kyanidy celkové
celková sušina
látky usaditelné po 30 minutách
usazování
teplota vody
sírany
chloridy
AOX

Symbol

°C
SO42ClAOX

Předpokládané
koncentrace
vody z DS („m“)
mg/l
0,5
0,3
0,1
0,1 – 0,2
1,0 – 2,0

4)
4)

Vysvětlivky:
1)
– přípustné znečištění = hodnota ročního průměru přípustného znečištění povrchových vod / NEKRP = norma environmentální kvality - roční průměr (nejvyšší přípustná hodnota)
2)
– v NV č. 401/2015 Sb. se jedná o ukazatel fenoly
3)
– v případě kadmia a jeho sloučenin se hodnoty NEK liší podle tvrdosti vody, která je
charakterizovaná pomocí pětistupňové škály tvrdosti: (třída 1: < 40 mg CaCO3/l, třída 2: 40 až
< 50 mg CaCO3/l, třída 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, třída 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a třída
5: ≥ 200 mg CaCO3/l)
4)
– závislost na složení vody do deemulgace
5)
– nařízením vlády č. 71/2003 Sb. specifikovaná limitní hodnota 6 mg/l (cílová pro kaprové vody)
jako P95. Vypočtený konverzní faktor na Cprům = 1,85 (z dat 2010-12)
6)
– přípustné znečištění pro účely § 35 zákona
7)
– norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná koncentrace (NEK-NPK)
8)
– nejvyšší přípustná hodnota
Poznámka: názvy ukazatelů znečištění v tabulce B.7. jsou převzaty z kanalizačního řádu (7).

Z porovnání hodnot uvedených v tabulce B.7. vyplývá, že očekávané koncentrace
jednotlivých ukazatelů na výstupu z DS nepřekročí maximální koncentrace stanovené
v kanalizačním řádu s výjimkou RAS (koncentrace na výstupu z DS bude 3x vyšší), síranů
(koncentrace na výstupu z DS bude 7,6x vyšší). U ukazatele pH je limit na výstupu z DS
v rozmezí 6 až 10, v kanalizačním řádu je 6 až 8,5 a u olova je limit na výstupu z DS
v rozmezí 0,1 až 0,2 mg/l, v kanalizačním řádu je limit 0,1 mg/l. Pro ukazatele N – NH4+,
Ncelk., Pcelk., anioaktivní tenzidy, fenoly jednosytné, chloridy a AOX bude jejich koncentrace
závislá na složení odpadní vody vstupující do deemulgační stanice. Pro ukazatele
extrahovatelné látky, As, kyanidy celkové, celková sušina a látky usaditelné po 30 minutách
usazování není očekávaná koncentrace na výstupu odhadnuta, neboť pro vstupní vody nejsou
relevantní.
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Z hlediska ovlivnění životního prostředí je rozhodující složení vod na výpusti ČOV do
recipientu Sázava. Podíl deemulgovaných vod bude činit cca 1,0 % z celkového objemu
předčištěných odpadních vod vypuštěných do toku. Lze tedy očekávat výrazné naředění látek
přítomných ve vodě vypouštěné z DS. V rámci žádosti o integrované povolení bude muset být
proveden výpočet pomocí směšovací rovnice, na základě kterého se stanoví pro vodu
vypouštěnou z deemulgační stanice maximální koncentrační limity tak, aby nedocházelo
k negativnímu ovlivnění významného vodního toku Sázava. Pro srovnání jsou v tabulce B.7.
uvedeny i hodnoty přípustného znečištění povrchových vod stanovené v nařízení vlády
č. 401/2015 Sb.
Srážkové vody
Protože záměr bude realizován v části stávajícího objektu hrubého předčištění, množství
odváděných srážkových vod se nezmění. Vody budou odváděny jako dosud dešťovou
kanalizací v areálu ČOV. K určitému navýšení dojde odváděním vod ze zastřešené
manipulační plochy, která bude mít rozměry cca 20,0 x 11,0 m. Expedice oleje a na ni
navazující nájezdová rampa (příloha č. 3 v části H.I.) budou konstruovány tak, aby dešťové
vody odtékaly do akumulačních nádrží A1 až A4, neboť nelze vyloučit úkapy ropných látek.
Bilance srážkových vod ze střechy manipulační plochy a z expedice olejů je uvedena
v tabulce B.8. Dlouhodobý roční srážkový úhrn, uvedený v kanalizačním řádu (660,3 mm)
a platný pro všechny lokality, kde je provozována kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s., byl
převzat z údajů pobočky ČHMÚ Havlíčkův Brod. Zanedbáme-li výpar a použijeme-li daný
koeficient pro výpočet množství srážkových vod ze střechy (ČSN 75 9010), pak bude
množství srážkové vody činit cca 176 m3 za rok (tabulka B.8).
Tabulka B.8: Výpočet množství srážek odváděných ze střechy manipulační plochy
a z expedice olejů
Objekt

střecha manipulační plochy
expedice olejů s nájezdovou
rampou
celkem

Plocha
(m2)

Roční úhrn
srážek (m)

220

Součinitel
odtoku
(ϕo)
1,0

Objem srážkové
vody (m3)

0,660

145,20

46

1,0

0,660

30,36
175,56

B.III.3. Odpady
Vznik odpadů lze předpokládat při instalaci deemulgační stanice, budování manipulační
plochy s jímkami a expedice olejů, při vlastním provozu deemulgační stanice a při havárii.
S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a příslušných prováděcích předpisů k zákonu, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady vznikající při výstavbě
V rámci realizace stavby vznikne běžný stavební odpad z použitých stavebních materiálů,
výkopová zemina, odpad obalů a malé množství odpadů komunálních. Předpokládané druhy
odpadů zařazené dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jsou uvedeny v tabulce B.9.
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Tabulka B.9.: Odpady vznikající při výstavbě záměru
Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené po číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsný komunální odpad
Vysvětlivky: O - ostatní odpad

Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 01 02

Kategorie
odpadu
O
O
O
O

17 01 07

O

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
20 03 01

O
O
O
O
O
O
O
O

Množství odpadů vzniklých při stavebních pracích nelze přesně specifikovat. Většina odpadů
bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby
případně v rámci ČOV, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný
šrot, papír, lepenka atd.). Pokud by vznikly odpady kategorie N, je nutno je ukládat do zvláště
určených kontejnerů a předávat k využití nebo odstranění smluvně zajištěné oprávněné firmě.
Odpady vznikající při provozu
Při sestavování seznamu odpadů produkovaných při výrobě jsme vycházeli z údajů
poskytnutých investorem záměru. Název druhu odpadu, katalogové číslo a kategorie dle
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, jeho předpokládané množství vznikající
v souvislosti s provozem zařízení a způsob odstranění, je uvedeno v tabulce B.10.
Tabulka B.10.: Odpady vznikající při provozu záměru
Katalog.
číslo
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie

Produkce
(t)

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

0,01

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,3

15 01 02

Plastové obaly

O

1

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

50

předání společnosti AHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22

19 02 05

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování
obsahující nebezpečné látky

N

17,5

předání společnosti AHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22
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Způsob odstranění
předání společnosti Vodovody a
kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.,
Chotěboř
předání společnosti HBH
odpady s.r.o., Havířská 1124,
Havlíčkův Brod
předání společnosti HBH
odpady s.r.o., Havířská 1124,
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Katalog.
číslo
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie

Produkce
(t)

19 02 07

Olej a koncentráty ze separace

N

850

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,1

Způsob odstranění
předání společnosti AHV
ekologický servis, s.r.o.,
Saturnova 1209/25, Praha 22
předání společnosti Technické
služby Havlíčkův Brod, Na
Valech 3523, Havlíčkův Brod

Vysvětlivky: N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad

Původce odpadů je dle zákona o odpadech povinen zabezpečit je před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Odpovědný
zaměstnanec provozovatele zařízení bude po vzniku jednotlivé typy odpadů zařazovat podle
druhů a kategorií. Dle zařazení bude vzniklý odpad předáván oprávněným osobám
k využití/odstranění/ úpravě. Konkrétní koncová zařízení, příp. oprávněné osoby, kterým
budou odpady předávány, budou stejné jako u odpadu vznikajícího při provozu ČOV.
Evidence vzniklého odpadu bude probíhat průběžně za každý druh odpadu zvlášť, ročně bude
vyhodnocena a hlášena dle platné legislativy.
Odpad vzniklý při provozu bude ukládán do zabezpečených označených nádob nebo
kontejnerů umístěných ve vyhrazeném a zabezpečeném skladovacím prostoru deemulgační
stanice, po naplnění kapacity shromažďovacích nádob budou odpady předány oprávněné
osobě k odstranění. Protože bude nakládáno s nebezpečnými odpady v množství větším než
100 t nebezpečného odpadu za rok, bude zajišťováno odborné nakládání s odpady
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (odpadový hospodář). V souladu s platnou
legislativou bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (druh a
množství odpadů, shromažďovací prostředky a jejich označení, v blízkosti shromažďovacího
prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo
na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu). Přeprava veškerých
odpadů bude realizována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravujícím přepravu
nebezpečných věcí v silniční dopravě.
Nakládání s odpady (shromažďování, využívání nebo odstraňování) bude do vydání
kolaudačního souhlasu povinností dodavatele stavby, po ní bude za veškeré odpady
zodpovědný původce, to znamená provozovatel záměru.
B.III.4. Ostatní
Hluk:
Z hlediska vyhodnocení hluku byla zpracována samostatná hluková studie, která tvoří přílohu
č. 9 v části H.I. V rámci hlukové studie byla provedena 2 měření. První dne 10. 12. 2015, při
kterém byly stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu stávajících zdrojů
ČOV včetně vnitroareálové dopravy u jednotlivých chráněných venkovních prostorů staveb
v denní a noční době. Vzhledem k prokázání přítomnosti tzv. tónové složky u některých,
i venkovních, zdrojů bylo provedeno v březnu 2016 druhé měření hluku. Cílem bylo prokázat
či vyvrátit přítomnost tónové složky v hluku ze stávajícího provozu ČOV, a to měřením hluku
v noční době u nejbližší obytné zástavby. Protokoly měření (Technické měření – 001/2015
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a Protokol č. 16238/2016) tvoří přílohy hlukové studie. V rámci procesu předběžného
projednání záměru byly závěry hlukové studie průběžně zasílány Krajské hygienické stanici
Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Po provedení výše uvedených měření a finalizaci hlukové
studie v květnu 2016 bylo dne 19. 5. 2016 vydáno vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví,
hodnotící předmětnou hlukovou studii a provedená měření hluku jako dostačující podklad pro
posouzení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
Při realizaci připravovaného záměru se stávající hluková zátěž okolního prostředí výrazně
nezmění. V rámci posuzovaného záměru je uvažováno s provozem následujících zdrojů
hluku:
Etapa výstavby
Záměr bude realizován ve stávajícím objektu, který bude rekonstruován, bude v něm
provedena instalace technologie a před objektem bude vybudována manipulační plocha
s akumulačními jímkami a expedice olejů s nájezdovou rampou. Technologie bude dovezena
3 kamiony o nosnosti 30 t a její instalace proběhne v průběhu 4 týdnů. Při budování
manipulačních plochy s akumulačními jímkami a expedice olejů se bude jednat
o krátkodobou hlukovou zátěž běžných stavebních strojů. Z důvodu vzdálenosti obytné
zástavby od záměru a minimálního zatížení dopravou při rekonstrukci a zemních pracích lze
považovat tento aspekt v rámci etapy výstavby za málo významný a proto nebyl proveden
výpočet hluku pro etapu výstavby. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v denní době od 7:00 do 21:00 hod 65 dB. Tato
hodnota bude v každém případě dodržena.
Etapa provozování
S provozem záměru souvisejí nové zdroje hluku – stacionární i dopravní.
Dopravní zdroje hluku spojené s provozem záměru
Odpadní vody budou do zařízení přiváženy převážně dopravními prostředky původců
a specializovaných přepravců nákladními cisternovými automobily (autocisterny), možná je
i přeprava v různých druzích kontejnerů, které vyhovují zvláštním předpisům. Mimo
automobilů původců a dopravců mohou být přiváženy dopravními prostředky provozovatele.
Většina dodávek odpadní vody je realizována v množství o hmotnosti do 12 t, výjimečně 30 t.
Stávající doprava do areálu ČOV:
těžká nákladní doprava
60 průjezdů
lehká nákladní doprava
10 průjezdů
osobní doprava
50 průjezdů
Doprava bude realizována v denní době. Největší podíl dopravy je mezi 6 – 15 hod. Po 15
hod. bude provoz minimální, v nočních hodinách výjimečný. Navýšení z provozu DS je
předpokládáno do 10 % stávající dopravy. V areálu záměru je dále uvažován pohyb
vysokozdvižného vozíku. Areál je napojen místní komunikací na komunikaci č. II/150.
Stacionární zdroje hluku
Provoz deemulgační stanice se předpokládá jednosměnný 12 hod/den, alternativně
nepřetržitý, pouze v pracovní dny. O způsobu provozu rozhodne budoucí provozovatel.
V noční době je v rámci výpočtů počítáno jen s provozem technologie uvnitř haly.
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Vnitřní zdroje hluku budou představovat především čerpadla. Akustický výkon těchto zařízení
bude od 55 do max. 78 dB.
Výpočet hladiny akustických výkonů Lw na prvcích stavebních konstrukcí je ve vnějším
prostředí proveden programem HLUK+. V programu lze zadat hodnotu akustického tlaku Lp
dopadajícího na vnitřní stranu fasády, hodnotu neprůzvučnosti Rw a velikost, resp. umístění
plochy zdroje – výpočet provede program automaticky.
Do výpočtu jsou zadány následující hodnoty:
- Lp = 65 dB
- Rw = 20 dB
Příjem odpadních vod:
Vypouštění obsahů autocisteren se provádí do akumulačních jímek A1 až A4 na stáčecích
místech osazených roštem. Mezi jednotlivými akumulačními nádržemi A1 až A4 jsou
havarijní přepady. Efektivní objem jímky je 40 m3 každá. V případě odpadních vod s velkým
podílem pevných částic je možné obsah cisterny vypustit do jímky na to určené. Její prostor
bude možné vyčistit pomocí UNC nakladače apod. Vodu bude možné přečerpat do A1-A4.
Provoz těchto zdrojů hluku je uvažován pouze v denní době:
Vypouštění obsahů autocisteren
UNC nakladač
čerpadlo
stáčení oleje
nakladač kontejnerů

Lw = 75 dB
Lw = 90 dB
Lw = 78 dB
Lw = 78 dB
Lw = 90 dB

V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:
Dopravní zdroje hluku na navazujících komunikacích
Varianta 0:
Stávající stav - Jako nulová varianta je uvažován provoz dopravy na komunikaci č. II/150
v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2017.
Varianta 1:
Po realizaci záměru - Do výpočtu je zahrnut provoz dopravy na komunikaci č. II/150
v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2017. Současně je na této komunikaci
zadáno navýšení dopravy v souvislosti s předkládaným záměrem. Výpočty jsou provedeny
pro denní dobu. V noční době není doprava související se záměrem předpokládána.
Dopravní a stacionární zdroje hluku v areálu ČOV
Varianta 2:
Stávající stav - Do výpočtu je zahrnut provoz stávajících zdrojů hluku v areálu ČOV a provoz
na komunikacích v areálu ČOV včetně příjezdové komunikace. Provoz dopravy je uvažován
pouze v denní době. Provoz stacionárních zdrojů hluku je jak v denní, tak i noční době.
Stávající zdroje hluku v areálu ČOV jsou zadány na základě výsledků měření hluku.
Varianta 3:
Po realizaci záměru - Do výpočtu je zahrnut provoz stávajících a nových zdrojů hluku
v areálu ČOV a zvýšený provoz na komunikacích v areálu ČOV včetně příjezdové
komunikace o dopravu spojenou se záměrem. Provoz dopravy je uvažován pouze v denní
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době. V noční době je počítáno u záměru jen s provozem technologie uvnitř haly – přenos
hluku do venkovního prostředí přes obvodové konstrukce a střechu.
Varianta 4:
Po realizaci záměru - Do výpočtu je zahrnut provoz pouze nových zdrojů hluku v areálu ČOV
v denní a noční době. V noční době je počítáno u záměru jen s provozem technologie uvnitř
haly – přenos hluku do venkovního prostředí přes obvodové konstrukce a střechu. Doprava
spojená s novým záměrem nebude v noční době provozována.
Hodnocení variant:
Dopravní zdroje hluku na navazujících komunikacích (varianty 0 a 1)
U bodů ovlivněných provozem na kom. č. II/150 (chráněných venkovních prostor ostatních
staveb č. 4 - 11) dochází za stavu bez realizace navrženého záměru v jednom případě (bod
č. 9) k překročení limitní hodnoty nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A LAeqp ze silniční dopravy, tj. 60 dB v denní době (vypočteno max. 60,6 dB).
Po realizaci záměru u hodnocených objektů (chráněných venkovních prostor ostatních staveb)
nedochází v žádném případě k překračování těchto limitních hodnot v důsledku provozu
záměru.
Rozdíl mezi variantami 0 a 1 je max. 0,1 dB u bodu č. 7 (výsledná hodnota po realizaci
záměru je v tomto případě 50,0 dB) v důsledku navýšení nákladní a osobní dopravy na
navazující komunikaci č. II/150.
Dopravní a stacionární zdroje hluku v areálu ČOV související se záměrem (varianty 2, 3, 4)
Varianty 2 a 3
Denní doba – hyg. limit hluku LAeq,8h = 50 dB, v případě tónové složky LAeq,8h = 45 dB
Z provozu stacionárních i dopravních zdrojů v areálu ČOV dosahuje hladina akustického
tlaku A LAeq,8h u nejbližších chráněných venkovních prostor za stavu bez realizace záměru
max. 38,9 dB (bod č. 6). Po realizaci záměru byla vypočtena max. hodnota 39,7 dB (bod č. 6).
Hygienické limity hluku nejsou v žádném případě překročeny.
Noční doba – hyg. limit hluku LAeq,1h = 40 dB, v případě tónové složky LAeq,1h = 35 dB
Z provozu stacionárních zdrojů hluku dosahuje hladina akustického tlaku A LAeq u nejbližších
chráněných venkovních prostor za stavu bez realizace záměru max. 37,0 dB (bod č. 5).
U tohoto bodu nebyla měřením prokázána tónová složka. Hyg. limit hluku LAeq,1h = 40 dB je
s rezervou splněn. Po realizaci záměru se tato hodnota nezvýší. Rozdíl mezi variantami před
a po realizaci záměru je minimální, u většiny bodů nulový. Nulový nárůst je u bodu č. 9, kde
byla prokázána měřením hluku tónová složka a naměřená hodnota LAeq,1h = 36,7 dB (± 1,8
dB) se pohybuje těsně pod limitem LAeq,1h = 35 dB.
Varianta 4
Z výsledků ve var. 4 je patrné, že příspěvek nového záměru bude minimální. V denní době
bylo vypočteno max. LAeq,8h = 32,2 dB u bodu č. 7, v noční době pak LAeq,1h = 15,1 dB
u bodu č. 3. V noční době je možno očekávat, že po realizaci nově navržených zdrojů hluku
nedojde k žádnému nebo jen minimálnímu (max. 0,2 dB u bodu č. 1) zvýšení stávajících
hodnot akustického tlaku A z provozu areálu ČOV (hluk se sčítá logaritmicky).
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Měřením hluku bylo prokázáno, že hygienické limity hluku v noční době nejsou za
stávajícího stavu překračovány. Příspěvek nově navrženého záměru v noční době bude téměř
nulový, tudíž se nepředpokládá zvýšení stávajících hladin akustického tlaku A u nejbližších
chráněných venkovních prostor v noční době.
V denní době jsou hygienické limity hluku v současné době i po realizaci záměru plněny
s velkou rezervou.
V případě realizace zdrojů hluku v souladu s parametry zadanými v této hlukové studii,
provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Návrhy na opatření u stávajících zdrojů hluku v areálu ČOV:
Měřením hluku nebylo prokázáno překročení hygienických limitů hluku v noční době, v místě
měření M1 (bod č. 9 v hlukové studii) však byla naměřena těsně podlimitní hodnota. Z tohoto
důvodu je vhodné navrhnout opatření ke snížení hluku u nejvýznamnějších zdrojů hluku
v areálu ČOV:
- ventilátory chlazení pro KGJ,
- šneky vratného kalu.
Vibrace:
V zařízení neexistují zdroje vibrací ovlivňující prostředí mimo hranice zařízení. Vibrace
mohou vznikat jen výjimečně při stavebních úpravách stávajícího objektu hrubého předčištění
a budou mít jen dočasný vliv.
Záření:
Navrhované zařízení nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Další fyzikální nebo biologické faktory:
Nebudou produkovány. Nejedná se o technologii, která by obtěžovala zápachem. Zapáchající
látky nebudou do zařízení přijímány.
B.III.5. Doplňující údaje
S realizací záměru jsou spojeny jen velmi omezené terénní úpravy. Nedojde ke změně
současné topografie. Zásahy do krajiny nevzniknou, neboť záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu.
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územím města Havlíčkův Brod vedou významné regionální biokoridory a jsou vymezena
hodnotná území z hlediska ochrany přírodních a krajinných hodnot. Nejbližšími prvky ÚSES
v regionální úrovni je regionální biokoridor RBK 432, jehož hranice sousedí s hranicí areálu
ČOV a regionální biocentrum RBC 1619 Chlístov, který navazuje cca 300 až 350 m sz. od
zájmové oblasti na RBK 432. V těsném okolí areálu ČOV, cca 50 m od jz. hranice, leží
lokální biocentrum LBC 23 Pod Veselicí a cca 350 m jv. se nachází LBC 44 Pod Ovčáky.
Dalšími významnými prvky ÚSES v širším okolí zájmové oblasti jsou LBK 54, LBC 20
Obora a LBC 27 Na Šafářkách.
RBC 1619 Chlístov je biocentrem regionální hierarchické úrovně vymezené do okraje lesního
komplexu Pelestrovských lesů a do úseku sázavského údolí. Mezofilní část biocentra je
složena z lesnaté a luční části. V lesních částech tvoří porosty mozaiku smrčin místy
obnovovaných a v severní části prvku prostoupených řadou bukových kotlíků. Luční část
je tvořena souvislou plochou louky pokrývající svah sázavského údolí. Hydrofilní část
zahrnuje nivu Sázavy a dvou bezejmenných toků. Drobné toky doprovází olšiny, na
březích Sázavy je úzký pás olšin a vrbin. Podstatná část dna sázavského údolí je
využívána jako nivní louky.
RBK 432 představuje úsek regionálního biokoridoru umístěného v části údolí Sázavy
procházející napříč urbanizovaným územím Havlíčkova Brodu podél toku. Součástí
prvku je část nivy s vodním tokem, který se zhruba uprostřed své délky větví na vlastní
koryto a náhon. Podél břehů těchto vodotečí je úzký pás vegetačního doprovodu s pestrou
směsí listnáčů (olše, vrby, jasany, topoly). Přiléhající niva je využívaná jako pravidelně
sečený luční porost. Koryto toku je neupravené. Vegetační doprovod tvoří pestrá směs
vrb, olší, topolů a jasanu.
LBC 23 Pod Veselicí je navrženo v okrajové části údolí Sázavy. Hydrofilní část biocentra
tvoří nivní louky, mrtvé rameno Sázavy a krátký úsek toku Sázavy (boční rameno)
s vegetačním doprovodem (vrbová olšina). Mezofilní část biocentra zaujímá lesnatý
levobřežní svah sázavského údolí. Porosty mají přirozený charakter a jsou tvořeny
převážně místními listnáči (dub, javory, jasan). Mrtvé rameno je registrováno jako
evidovaná lokalita Ďáblík (příloha č. 2).
LBC 44 Pod Ovčáky je umístněné v nivě Sázavy při vtoku Rozkošského potoka. Vegetační
doprovod Sázavy tvoří úzký pás olšové vrbiny. V okolí vtoku Rozkošského potoka je
nevyužívané území zarůstající menšími ostrůvky olšin a olšových vrbin. Část plochy je
bez stromové vegetace zarůstána travinobylinnými a keřovými formacemi.
LBK 54 je veden podél závěrečného úseku Rozkošského potoka před jeho zaústěním
do Sázavy. Severní část toku má přirozené menadrující koryto doprovázené olšovou
vrbinou. Centrální část toku překonává komunikaci, pod kterou je vodní tok veden
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propustkem a dál pokračuje podél břehů rybníka. Jižní úsek toku je směrově upravený,
přimknutý k okraji nivy. Vegetační doprovod tvoří úzký pás olšiny.
Výše uvedené prvky jsou znázorněny v příloze č. 2. Lokalita posuzovaného záměru přímo
nezasahuje do žádného z prvků ÚSES. Záměr nebude mít vliv na na funkční prvky ÚSES
v dotčeném území.
C.I.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, významné krajinné prvky
Z hlediska ochrany přírody se hodnocená lokalita nedotýká ani neohrožuje či neovlivňuje
žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, ani se nenachází v oblasti zahrnuté do soustavy Natura 2000.
Nejblíže se nacházejí níže uvedené lokality, které jsou vyznačeny v příloze č. 1 v části H.I.,
pokud jsou umístěny v rozsahu této přílohy.
Ptačí oblasti
V blízkém i vzdálenějším okolí lokality se nenacházejí žádné ptačí oblasti. Nejbližší ptačí
oblastí je Komárov (kód CZ0531013), jež se nachází ve vzdálenosti cca 55 km na SV od
záměru. Tato lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 679/2004 Sb. Předmětem ochrany
ptačí oblasti jsou populace kalouse pustovky (Asio flammeus) a motáka pilicha (Circus
cyaneus) a jejich biotopy.
Evropsky významné lokality
Mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 náleží Šlapanka a Zlatý potok (kód
CZ0613332) vzdálené cca 4,4 km jv. od zájmového území (příloha č. 1). Lokalita se nachází
v povodí řeky Šlapanky od Polné po Havlíčkův Brod a Zlatého potoka od Stříteže po soutok
se Šlapankou v centrální části Vysočiny. Jedná se o přirozeně meandrující toky protékající
zemědělskou krajinou s rozptýlenou zelení a místně lesními celky. Předmětem ochrany je
vydra říční (Lutra lutra). Lokalita leží v nadmořské výšce 422 - 500 m n.m., její rozloha činí
245,3877 ha.
Další evropsky významnou lokalitou je Břevnický potok (kód lokality CZ0613004), jehož
západní hranice vede ve vzdálenosti cca 4,7 km východně od zájmového území (příloha č. 1).
Jedná se o úsek Břevnického potoka severovýchodně od Havlíčkova Brodu, od obce Břevnice
po ústí do řeky Sázavy. Předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus gobio). Lokalita leží
v nadmořské výšce 420 - 448 m n.m. a její rozloha činí 3,8314 ha.
Zvláště chráněná území
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je Šlapanka, která se rozkládá
jihovýchodně od zájmové oblasti ve vzdálenosti cca 4,8 km. Celková rozloha této oblasti je
3,0789 ha.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy. Významným krajinným prvkem v okolí zájmového území je řeka
Sázava. Na území Havlíčkova Brodu se nachází několik registrovaných významných
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krajinných prvků (VKP). Mezi registrované VKP patří Pivovarské rybníčky, Ďáblík u Občin,
Ústavní park, Loučka Květnov, Louky u Zbožice, Šlapanka Herlify-Mírovka, Vojtěšský
hřbitov. Lokalita posuzovaného záměru nezasahuje do žádného z prvků VKP.
Přírodní rezervace
Ve vzdálenosti cca 10,5 km z. probíhá hranice přírodní rezervace Kamenná trouba. Nachází
se na Českomoravské vrchovině na pomezí okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod jižně od
Lipnice nad Sázavou. Rezervace má výměru 62,97 ha. Důvodem ochrany jsou luční biotopy
při meandrujícím Pstružném potoce. V severní části rezervace se nachází rybník Kamenná
trouba.
Přírodní parky
Nejbližším přírodním parkem, jehož okraj je vzdálen cca 14 km sz., je Přírodní park
Melechov. Rozkládá se na okraji Českomoravské vrchoviny asi 6,5 km jihovýchodně od
Ledče nad Sázavou. PP Melechov má rozlohu 3 239 hektarů a jeho součástí je upatí
stejnojmenného kopce. Celé území přírodního parku je tvořeno dvěma masívy, mezi kterými
protéká Koutecký potok. Součástí parku pod Melechovem je přírodní památka Čertův kámen.
V centrální části města, v ulici Plovárenská mezi pravým břehem řeky Sázavy a ulicí Žižkova
poblíž sportovního areálu, se nachází památný strom Lípa u Sv. Jána. Jedná se o lípu srdčitou
(Tilia cordata Mill.) vysokou 25 m a obvodem kmene 4,35 m. Stáří je cca 160 let.
Záměr leží mimo CHOPAV Žďárské vrchy, jehož hranice prochází cca 17 km v. od záměru.
C.I.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Archeologická naleziště
Ve správním území města Havlíčkův Brod se nachází I. a II. kategorie území
s archeologickými nálezy, tj. území s prokázaným či pravděpodobným výskytem
archeologických nálezů. V k. ú. Perknov náleží do území s archeologickými nálezy (UAN) I.
řádu tvrziště a jeho okolí. V katastru Havlíčkova Brodu se nachází několik UAN I. řádu, např.
kostel sv. Vojtěcha, Masarykova ulice, židovský hřbitov, Menouškova stráň – zaniklé důlní
pole, středověké a novověké jádro města.
V okolí záměru se nenacházejí žádné archeologické památky, které mohou být ovlivněny
provozem deemulgační stanice.
Historie lokality
Ves Perknov založili německobrodští měšťané ve 14. století. První zpráva o vsi Perknov
pochází z roku 1382, kdy o ní psal Jan z Perknova. Název pochází od německého Birkenau,
tj. březová niva. Ve 14. století patřila ves pánům z Lipé. Na počátku 16. století Perknov
náležel Janovi z Lipé a od roku 1533 patřil Petrovi z Kamberka. Stávala zde tvrz, uvedená
prvně v roce 1533 a naposledy na sklonku 16. století. Po tvrzi nezůstaly žádné stopy. V letech
1869 – 1930 byla obec v okrese Německý Brod, od roku 1950 v okrese Havlíčkův Brod,
v dalších letech se jako osada neuvádí (součást obce Havlíčkův Brod).
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Okolní obce:
Veselice je malá vesnice o rozloze 1,67 km2, část okresního města Havlíčkův Brod. Nachází
se za tokem Sázava asi 3 km na západ od Havlíčkova Brodu. V letech 1869 – 1910 se jednalo
o osadu obce Poděbaby v okrese Německý Brod, v letech 1961 – 1976 byla vesnice části obce
Poděbaby a od 30. 4. 1976 se stala částí obce Havlíčkův Brod.
V prostoru záměru a v jeho okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky.
C.I.4. Území hustě zalidněná
Deemulgační stanice bude situována v areálu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
Havlíčkův Brod, a to za jz. okrajem místní části Perknov, na ostrůvku mezi Sázavou
a náhonem pro bývalý mlýn. Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti větší
než 280 m od záměru.
V městě Havlíčkův Brod je k 1. 1. 2016 evidováno 23 234 obyvatel, podíl žen je 51,3 %
a průměrný věk je 42,9 let (zdroj https://www.czso.cz).
V Perknově, dříve samostatná ves, dnes náležející jako místní část k městu Havlíčkův Brod,
žilo v 19. století cca 270 obyvatel, v průběhu 20. století počet obyvatel neustále přibýval,
v roce 1955 žilo v obci 425 obyvatel a v roce 2004 bylo evidováno v obci Perknov 1 277
obyvatel. Celková výměra katastru místní části Perknov je 3 699 887 m2, z toho zemědělské
plochy činí 2 071 428 m2.
Ve Veselicích bylo v roce 2009 evidováno 23 domů, v roce 2015 zde žilo 44 obyvatel.
Novější údaje nejsou k dispozici.
Záměr nebude situován v hustě zabydlené oblasti.
C.I.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry
Místo situování deemulgační stanice nelze hodnotit jako území zatěžované nad míru
únosného zatížení. Před zahájením výstavby ČOV, v jejímž areálu bude deemulgační stanice
umístěna, byla lokalita využívána jako zemědělská půda (obrázek č. 3). ČOV má rozlohou
cca 6 ha. Stavba čistírny byla zahájena v roce 1985 a do provozu byla uvedena o čtyři roky
později. V roce 2001 proběhla modernizace a intenzifikace celé ČOV a do provozu byla
spuštěna i kogenerační jednotka TEDOM, která dokáže ze vzniklého bioplynu vyrábět až
140 kW el. energie a 200 kW energie tepelné. Ke konci roku 2006 byla dána do provozu
i druhá kogenerační jednotka TEDOM která vyrábí 160 kW el. energie. Lze konstatovat, že
v současnosti je ČOV, co se týče spotřeby elektrické energie, soběstačná. V areálu ČOV jsou
na volné ploše a střechách jednotlivých objektů také umístěny solární kolektory. Na základě
zkušeností, získaných při povodni na jaře roku 2006, byla vybudována protipovodňová
zátarasa, a to na východní straně areálu ČOV. Čistírna odpadních vod má klíčový význam pro
funkční chod podniků v Havlíčkově Brodě, zejména škrobáren (AMYLON, NATURAMYL),
Pleasu a pivovaru. Provoz mechanicko-biologické čistírny odpadních vod zpracovává denně
přes 10 tisíc m3 odpadní vody. Tzn. veškeré průmyslové a splaškové vody z Havlíčkova
Brodu a okolí. Kontrolu provozu a rozbory provádí akreditovaná laboratoř. Vlastníkem
objektu jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
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Obrázek č. 3: Využití území před vybudováním ČOV v roce 1953

Staré ekologické zátěže
Nejbližší kontaminované místo evidované podle databáze SEKM (http://www.sekm.cz) je
ČEZ Distribuce, a.s. Havlíčkův Brod (ID 3782001) vzdálené přibližně 880 m jv. směrem od
areálu ČOV. Jedná se o transformátorovou stanici, jejíž výstavba proběhla v 70. letech
minulého století. V transformátorové stanici je přiváděné napětí nadzemních vodičů VVN 110
KV přeměněno na výstupní napětí VN 35 kV. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že areál je
pouze velmi omezeně a pravděpodobně bodově znečištěn drobnými úniky ropných látek
a ClU, pravděpodobně staršího data. Lokalita nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví
a okolní biotopy. Zdrojem možné kontaminace horninového prostředí byly dřívější případné
manipulační a provozní úniky používaných látek v rámci provozu transformovny. Používány
byly transformátové oleje, maziva a odmašťovací prostředky. Výskyt PCB byl vyloučen
provedeným průzkumem. Na základě zpracované AR lze akceptovat, že kontaminační situace
v areálu transformovny v současné době a stavu neznamená nepřijatelné riziko pro lidské
zdraví ani pro ekosystémy. Není nutná realizace žádných dalších opatření a bylo doporučeno
ukončení řešení staré ekologické zátěže na lokalitě.
Další kontaminované místo je Havlíčkův Brod – bývalá plynárna (ID 37823001) a je vzdálené
přibližně 2,3 km jv. směrem od areálu ČOV. Lokalita leží v centrální části města, na rohu ulic
Svatovojtěšská a Na Hradbách. Jedná se o bývalou obecní plynárnu, která zde byla
vybudována v r. 1904 a jako výrobna svítiplynu fungovala do r. 1959, do napojení
Havlíčkova Brodu na vysokotlaký plynovod z Jihlavy. V r. 1995 byla pro lokalitu zpracována
EA, která zjistila znečištění svrchní zvodně v areálu a doporučila realizaci podrobného
průzkumu a sanační zásah. Při průzkumu bylo zjištěno závažné znečištění svrchní zvodně
anorganickými i organickými látkami (fenoly, NEL, PAU). Mnoho ukazatelů bylo přítomno
v koncentracích vysoko nad asanačními limity. Protože bylo vzorkování prováděno pouze
v jediném místě, doporučuje se provést podrobný průzkum lokality. Není známo, že by na
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lokalitě byla realizována nápravná opatření dle doporučení EA. Během přístavby
kancelářských budov (90. léta 20. stol.) byly při budování základů objeveny dehtové jímky,
které byly následně odvezeny a zlikvidovány.
Jednotlivé objekty, v nichž je v areálu ČOV nakládáno s odpadními vodami a závadnými
látkami, jsou zabezpečeny. Nepředpokládáme tedy kontaminaci horninového prostředí
a podzemní vody v důsledku činnosti ČOV. V areálu ČOV není evidována žádná havárie,
která by způsobila únik závadných látek do podzemní vody. Také při provádění kontrol ČIŽP
nejsou zjištěny nedostatky, jak vyplývá z protokolu o kontrole ze dne 23. 6. 2015 (6).
C.II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO)‚ jsou území v rámci zóny nebo
aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek.
Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí jedenkrát
za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Vymezení OZKO ve
formátu shapefile (.shp) je rovněž dostupné na internetových stránkách ČHMÚ. Území obce
Havlíčkův Brod, ve kterém se nachází dotčená lokalita, nepatří mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
zveřejňuje MŽP prostřednictvím ČHMÚ na internetových stránkách. Tyto mapy obsahují
v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky,
které mají stanoven roční imisní limit, za předchozích 5 kalendářních let.
Pro lokalitu záměru jsou zveřejněny tyto hodnoty:
Škodlivina
SO2 M4
PM10 M36
PM10
PM2,5
BZN
BaP
NO2

konc.
období
24hod
24hod
rok
rok
rok
rok
rok

Jednotka
průměrů
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
ng/m3
μg/m3

2010 - 2014
16,9
33,1
19,4
15,0
1,1
0,59
12,0

Imisní limit
125
50
40
25
5
1
40

Jednotka
imisní limit
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
ng/m
μg/m3

Vysvětlivky:
Pětileté průměry 2010 - 2014 ve čtvercové síti 1x1 km:
NO2, PM10, BZN - benzen, BaP – benzo(a)pyren, PM2,5 - roční průměrná koncentrace
PM10 M36 - 36. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce
SO2 M4 - 4. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce
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V posuzované oblasti nejsou překračovány imisní limity koncentrací uvedených škodlivin.
Nejvyšší koncentrace znečišťujících látek v lokalitě je dosahováno u 24hodinové koncentrace
prašných částic frakce PM10, a to 66 % imisního limitu.
Klimatické poměry
Dotčené území přísluší dle klasifikace E. Quitta (1971) [13] do mírně teplé klimatické oblasti
MT5, která je charakterizována krátkým, mírně až mírně chladným a suchým až mírně
suchým létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím s mírným jarem i podzimem
a normálně dlouhou, mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou s poměrně krátkým
trváním sněhové pokrývky. Převládající směr větru je západní. Obecné charakteristiky
klimatické oblasti MT5 jsou uvedeny v tabulce C.1.
Tabulka C.1.: Klimatická charakteristika oblasti MT5 (E. Quitt, 1971)
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu v °C
Průměrná teplota v červenci v °C
Průměrná teplota v dubnu v °C
Průměrná teplota v říjnu v °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

30 – 40
140 – 160
130 – 140
40 – 50
-4 – -5
16 – 17
6–7
6–7
100 – 120
350 – 450
250 – 300
60 – 100
120 – 150
50 - 60

Protože členění podle E. Quitta vychází z relativně starých klimatologických dat za období let
1901 – 1950 a 1926 – 1950, byla provedena klimatická regionalizace založená na digitálním
modelování novějších dat z třicetileté datové řady tzv. “normálu” z let 1961 – 1990 [10],
podle níž lokalita spadá do třídy klimatické regionalizace V s průměrným počtem dní
s teplotou vzduchu 10 °C 142 až 159 a s průměrným ročním úhrnem srážek vyšším než
580 mm.
Údaje o srážkových úhrnech byly převzaty ze srážkoměrné stanice v Havlíčkově Brodě, která
je umístěna ve Výzkumném ústavu bramborářském v nadmořské výšce cca 455 m (příloha
č. 1). Průměrné měsíční úhrny atmosférických srážek za období 1931 až 1960 jsou sestaveny
do tabulky C.2.
Tabulka: C.2: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek (mm) v období 1931 až 1960 ze stanice
Havlíčkův Brod
Období
1931 - 1960

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

46,0 46,0 40,0 49,0 75,0 84,0 99,0 89,0

IX

X

XI

XII IV-IX X-III I-XII

51,0 56,0 42,0 43,0 447,0 273,0 720,0

Z tabulky C.2. je patrné, že průměrný roční úhrn srážek za období 1931 – 1960 činil pro tuto
stanici 720 mm s maximálním měsíčním úhrnem v červenci (99 mm) a minimálním v březnu
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(40 mm). Ve vegetačním období (IV – IX) spadne v průměru 62 % a v chladném období
(X – III) 38 % ročního úhrnu srážek. Na obrázku č. 4 je znázorněn průměrný roční úhrn
srážek za období 1961 – 1990, na obrázku č. 5 pak průměrný roční úhrn srážek v roce 2015,
tyto obrázky byly převzaty z webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu
(www.chmi.cz). Ve srovnání se srážkovými úhrny v letech 1931 až 1960 jsou novější
průměrné roční srážkové úhrny, včetně údaje uvedeného v kanalizačním řádu (660,3 mm),
o cca 10 % nižší.
Obrázek č. 4: Průměrný roční úhrn srážek za období 1961 - 1990 (mm)

Obrázek č. 5: Průměrný roční úhrn srážek v roce 2015 (mm)
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C.II.2. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v areálu ČOV s absencí obytných ploch. Nejbližší trvale obytná
zástavba se nachází ve vzdálenosti větší než 80 m od areálu ČOV, od vlastního záměru je
vzdálena cca 280 m.
Stávající hluková situace v okolí záměru je dána hlavně hlukem z automobilové dopravy po
pozemní komunikaci II. třídy č. 150 na ulici Ledečská. Údaje o stávající silniční dopravě
v posuzovaném území byly odvozeny z výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR v r. 2010.
Hodnoty z r. 2010 jsou přepočteny na základě výhledových koeficientů ŘSD na r. 2017. Jsou
použity koeficienty růstu dopravy dle materiálu MD „TP č. 225 Prognóza intenzit
automobilové dopravy“. Hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010
č. kom.
II/150

úsek lehká nákladní těžká nákladní
5-1930
197
352

osobní
3 604

motocykly
31

celkem
4 184

Koeficienty růstu dopravy – komunikace II. třídy - 2010 – 2017
rok
2016

Těžká vozidla
(lehká, střední a těžká nákladní,
autobusy, traktory)
1,01

Lehká vozidla
(osobní, dodávková, motocykly)
1,14

Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2017
č. kom.
II/150

úsek lehká nákladní těžká nákladní
5-1930
199
356

osobní
4 109

motocykly
35

celkem
4 699

Stávající doprava do areálu ČOV je následující:
těžká nákladní doprava
60 průjezdů,
lehká nákladní doprava
10 průjezdů,
osobní doprava
50 průjezdů.
Největší podíl dopravy je mezi 6 – 15 hod. Po 15 hod. je provoz minimální, v nočních
hodinách výjimečný. Navýšení provozu DS je předpokládáno do 10 % stávající dopravy.
Doprava bude realizována v denní době. V areálu záměru je dále předpokládán pohyb
vysokozdvižného vozíku.
Hygienický limit hluku pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq,16h = 60 dB,
- chráněný venkovní prostor stavby - noční doba - hygienický limit LAeq,8h = 50 dB.
Hygienický limit hluku pro hluk ze stacionárních hlukových zdrojů a z dopravy v areálu
záměru
- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq,8h = 50 dB,
- chráněný venkovní prostor stavby - noční doba - hygienický limit LAeq,1h = 40 dB.
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C.II.3. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky je lokalita podle vyhlášky č. 393/2010 Sb. zařazena do oblasti IV. Dílčí povodí
Dolní Vltavy a do povodí 3. řádu č. 1-09-01 Sázava po Želivku. Při detailním členění je
záměr umístěn v drobném povodí 1-09-01-0790-0-00 (http://heis.vuv.cz/). Plocha tohoto
hydrologického povodí činí 10,49 km2. Území je odvodňováno tokem Sázava, který protéká
městem Havlíčkův Brod ve směru východ – západ. Zhruba uprostřed své délky se Sázava
větví na vlastní koryto a náhon, který obtéká areál čističky splaškových vod. Významným
levostranným přítokem Sázavy je Šlapanka, která se vlévá do Sázavy v Havlíčkově Brodě na
jejím 164,4 říčním kilometru ve výšce cca 415 m n.m.
Tok Sázava je významným vodním tokem podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., tok Sázava nad
Želivkou patří podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných
pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování
a hodnocení stavu jakosti těchto vod mezi kaprové vody (identifikátor kmenového toku
v HEIS 124710000100), a to v délce 67 km (od 166,5 řkm do 99,5 řkm), tedy i v místě ČOV.
Na vodním toku Sázava se nejblíže zájmovému území nachází dvě vodoměrné stanice. Proti
proudu toku, na 166,85 říčním km profilu, stanice Havlíčkův Brod – Pohledští Dvořáci a po
směru proudu toku, na 157,50 říčním km profilu, stanice Chlístov (příloha č. 1). V tabulce
C.3. jsou uvedeny vybrané hydrologické údaje v profilu toku Sázava v hydrologických
stanicích Havlíčkův Brod – Pohledští Dvořáci a Chlístov (data jsou převzata z ČHMÚ).
Tabulka C.3.: Hydrologické údaje v profilu Havlíčkův Brod – Pohledští Dvořáci a Chlístov
na toku Sázava
Plocha
povodí

Průměrný
roční stav

Průměrný
roční
průtok Qa

(km2)

(cm)

(m3/s)

1-09-01-039

Havlíčkův
Brod –
Pohledští
Dvořáci

381,29

60

3,38

33,0

64,7

1-09-01-079

Chlístov

795,23

32

6,04

56,9

109,0

Hydrologické
pořadí profilu

Název
profilu

N-leté průtoky

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

80,2

120,0

139,0

135,0

200,0

230,0

(m3/s)

Kvalita vody v Sázavě je nejblíže zájmovému území sledována na 164,5 říčním km v profilu
Havlíčkův Brod. V letech 2013 až 2014 byly v souladu s požadavky ČSN 75 7221, která
stanoví základní požadavky jakosti vody, sledovány v tomto profilu následující všeobecné
ukazatele kvality vody - teplota vody, reakce vody, elektrolytická konduktivita, BSK5,
CHSKCr, N-NO3, Pcelk. a N-NH4. Tok je možné dle koncentrací uvedených ukazatelů zařadit
do I. až III. třídy jakosti. V následující tabulce C.4. uvádíme jakost vody v profilu Havlíčkův
Brod v letech 2013 až 2014.
Tabulka C.4.: Jakost vody v profilu Havlíčkův Brod (zdroj http://www.chmu.cz/) v období let
2013 až 2014
ukazatel
teplota vody
reakce vody

jednotka

min

max

°C

0,0
7,2

20,4
8,0

průměr medián
9,4
7,5

Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

10,3
7,5

C90

C95

18,7
7,7

19,4
7,8

imisní
limity
29
6-9
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ukazatel
elektrolytická
konduktivita
BSK5
CHSKCr
N-NH4
N-NO3
celkový fosfor

jednotka

min

max

průměr medián

mS/m

23,4

40,6

29,9

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,9
11,0
<0,03
2,9
0,06

10,0
33,0
0,62
11,0
0,39

2,9
18,2
0,14
5,5
0,17

C90

C95

29,6

33,5

36,8

2,4
18,5
0,09
4,8
0,17

4,3
23,0
0,23
9,2
0,27

4,4
24,7
0,29
9,5
0,34

imisní
limity

třída
jakosti
I.

3,8
26,0
0,23
5,4
0,15

Na 160,2 říčním kilometru řeky Sázavy v obci Perknov, v bezprostřední blízkosti ČOV
Havlíčkův Brod, je vybudována malá vodní elektrárna. Hlavním účelem vodního díla je
využití hydroenergetického potenciálu řeky Sázavy s druhořadou stabilizací spádových
poměrů toku pro tuto lokalitu. Vlastní území záměru je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani
občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště nebo
mokřad.
Nejbližší záplavové území je stanovené podél toku Sázava cca 10 m od záměru a bylo
vyhlášeno KÚ Kraje Vysočina dne 11. 4. 2006 pod č. j. KUJI 29427/2006, a to pro
117,8 – 219,1 říční km Sázavy. Areál ČOV nebyl za 27 let své existence zaplaven, byl
ohrožen vodou pouze jednou, a to na jaře roku 2006. Na základě této zkušenosti byla zdvižena
podezdívka plotu a při příjezdu k bráně udělán zemní val.
Obrázek č. 6: Hranice záplavového území Q100

Zdroj: Hydroekologický imformační systém VÚV TGM, www.heis.vuv.cz

Podzemní voda
Příslušnost zájmového území z hlediska hydrogeologické rajonizace, stanovená v příloze č. 6
k vyhlášce č. 5/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je uvedena v tabulce C.5.
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Tabulka C.5.: Zařazení zájmového území do hydrogeologického rajónu
Číslo útvaru
podzemních
vod
65200

Název útvaru
podzemních vod
Krystalinikum v povodí
Sázavy

Pozice útvaru
Příslušný
podzemních vod hydrogeologický
rajón
základní

6520

Název příslušného
hydrogeologického
rajónu
Krystalinikum v povodí
Sázavy

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (http://heis.vuv.cz) leží zájmová oblast v rajónu 6520
– Krystalinikum v povodí Sázavy, ID útvaru podzemní vody je 65200 – Krystalinikum
v povodí Sázavy. Rajón 6520 zaujímá plochu 2 677,41 km2 a je budován zkonsolidovanými,
intenzívně provrásněnými a přeměněnými horninami strážeckého a moravského moldanubika.
Převládají zde písčité zvětrávající horniny, které se vyznačují puklinovou propustností.
Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm
a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod
má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně
průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí
štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí
průlinově – puklinové či puklinově – průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na
stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se
pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem. Pro vody tohoto pásma je charakteristická
především volná hladina, která sleduje morfologii terénu. Oblast se vyznačuje nízkou
transmisivitou (<1 x 10-4 m2/s). K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření
kolektorské zvodně a v závislosti na propustnosti pokryvných útvaru. Nejčastějším způsobem
odvodnění mělkého oběhu podzemních vod je skrytý příron do uloženin údolních niv nebo
přímo do vodotečí.
Geologické poměry podstatně ovlivňují chemismus podzemních vod a do značné míry také
jejich mineralizaci. Obecně by se dalo říci, že podzemní vody krystalinika jsou chemicky
stálé. Podzemní vody, nacházející se v mělké zvodni krystalinika, v kvartérním pokryvu
a v neogenních sedimentech, jsou převážně kalcium bikarbonátové, někdy kalcium-síranové.
Mineralizace těchto vod je velmi nízká (<0,3 g/l).
Havlíčkův Brod leží v oblasti se středním vodohospodářským potenciálem podzemních vod.
Jedná se o oblast mělkých podzemních vod se sezónním doplňováním zásob. Největší
vydatnost podzemních vod je v květnu až červenci, nejnižší od prosince do února.
Hladina podzemní vody byla v zájmovém území zjištěna při průzkumu v roce 1977 v hloubce
1,70 m p.t. (vrt V-12) a 1,90 m p.t. (vrt V-14), tedy mělce pod terénem. Situování vrtů je
vyznačeno v příloze č. 3 v části H.I. Při prázdnění aktivačních nádrží v areálu ČOV se začnou
projevovat vztlakové účinky podzemní vody. K zamezení poškození nádrží byly v jejich okolí
vybudovány 4 čerpací studny. Při úplném vyprázdnění aktivačních nádrží může hladina
podzemní vody vystoupit maximálně na úroveň 4,65 m p.t., tj. na kótu 403,17 m n.m. Další
2 čerpací studny jsou vybudovány v okolí usazovacích a dosazovacích nádrží. Studny jsou
hluboké 8 až 10 m. V provozním řádu (3) je stanovena kóta úrovně hladiny podzemní vody,
která musí být čerpáním podzemní vody ze studní udržována. Čerpaná voda je vypouštěna
buď do kanalizace ČOV nebo přímo do toku Sázava.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Nejbližší ochranná pásma vodních
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zdrojů jsou vyznačena v příloze č. 1. Ve vzdálenosti cca 3,0 km ssz. od záměru se nachází
vodní zdroj Veselý Žďár a ve vzdálenosti cca 3,3 km jjz. od záměru se nachází vodní zdroj
Šmolovy – Michalovice.
Území nepatří do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Zájmové území (k. ú. Perknov, kód katastrálního území 637955) je zařazeno podle Nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění
pozdějších předpisů, mezi zranitelné oblasti (tj. území, kde se vyskytují povrchové nebo
podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout nebo povrchové
vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází
nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody).
Město Havlíčkův Brod je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je napojen
na Skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Hlavním zdrojem pitné vody tohoto
skupinového vodovodu jsou podzemní zdroje hydrogeologického křídového útvaru „Dlouhá
mez“. Zdroje jsou situovány především v oblasti k. ú. obcí Studenec, Podmoklany, Kladruby,
Lhůta a u rybníka Řeka. Jímacím zařízením jsou štoly, vrty, zářezy a studny.
Areál ČOV je napojen na veřejný vodovod. Pitná voda se používá pro sociální a pitné účely.
Voda pro potřeby technologie se odebírá na odtoku předčištěné odpadní vody do toku Sázava.
V místní části Perknov je vybudován veřejný vodovod. V roce 2005 byla realizována
výstavba vodovodního řadu v celkové délce 1 095 m pro lokalitu rodinných domů Spálená
stráň I. etapa Perknov.
Městská část Veselice (438 - 418 m n.m.) není v současné době zásobována pitnou vodou
z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svým potřebám soukromé zdroje a obecní
studnu. V městské části Veselice je navrženo vybudování veřejného vodovodu, napojeného na
SV Želivka - Podmoklany.
V severní části ČOV je vybudována „povodňová čerpací stanice“, která slouží při
povodňovém stavu řeky Sázavy k vypouštění předčištěné vody z ČOV.
C.II.4. Půda
Předkládaný záměr je navržen v areálu ČOV se zpevněnými nebo zatravněnými povrchy,
které se k zemědělským účelům nevyužívají. Nejbližší zemědělsky využívané pozemky se dle
ÚP nachází jz. od záměru ve vzdálenosti cca 150 m. Realizace záměru si nevyžádá zásah do
zemědělského půdního fondu (ZPF). Pro detailnější stanovení přítomných půdních jednotek
v okolí záměru byly využity kódy BPEJ, získané z údajů poskytovaných ČÚZK, které jsou
základním ukazatelem hodnocení kvality půd a vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky,
které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
V okolí záměru v j. a jz. směru se nacházejí půdy s kódy BPEJ 72941, 73201 a 75800. Jedná
se o tyto hlavní půdní jednotky (HPJ):
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HPJ 29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet,
na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez
skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry.
HPJ 32 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách,
propustných, minerálně chudých substrátech žulách, syenitech, granodioritech, méně
ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím
klimatu.
HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně
těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové
poměry po odvodnění příznivé.
C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakteristika
Zařazení dotčeného území dle geomorfologického členění ČR je uvedeno v tabulce C.6.
Tabulka C.6.: Zařazení dotčeného území dle geomorfologického členění ČR
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Česká vysočina
Českomoravská soustava
Českomoravská vrchovina
Hornosázavská pahorkatina
Havlíčkobrodská pahorkatina
Chotěbořská pahorkatina

Z hlediska regionálního členění reliéfu [4] spadá zájmové území do celku Hornosázavská
pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Chotěbořská pahorkatina
(IIC-2C-a). Okrsek Chotěbořská pahorkatina je západní částí podcelku Havlíčkobrodská
pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s plochým reliéfem a s výrazně zahloubenými
údolími Sázavy a jejích přítoků. Členitou pahorkatinu tvoří horniny moldanubika s ostrůvky
hlubinných vyvřelin centrálního moldanubického plutonu. Nadmořská výška činí 520,8 m.
Zájmové území se nachází na ostrůvku mezi Sázavou a náhonem pro bývalý mlýn
v nadmořské výšce cca 406 - 408 m n.m.
Geologické poměry
Z geologického hlediska je zájmové území z převážné většiny tvořeno moldanubikem.
Moldanubický pluton se vyskytuje ve východní části dílčího povodí Dolní Vltavy na horním
toku Sázavy na Českomoravské vrchovině. Horniny moldanubika vystupují na povrch nebo
tvoří podloží mladším povariským formacím. Jsou zastoupeny metamorfovanými
a zvrásněnými horninami prekambrického stáří a masivy hlubinných vyvřelin, náležejícími
z větší části plutonu středočeskému a z části moldanubickému. Velkého plošného rozšíření
v moldanubiku dosahuji granitoidní masívy. Oblast Havlíčkova Brodu je tvořena horninami
pestré série, která je zastoupena metamorfovanými pararulami s četnými vložkami amfibolitů,
krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů, grafitických rul a grafitů. V oblasti se nacházejí
ložiska nerostů.
Lokalita leží na přeměněných horninách, především se jedná o pararuly. Vrtem V-14,
situovaným v těsné blízkosti záměru (příloha č. 3 v části H.I.), bylo zastiženo proterozoikum
v hloubce 4,0 m p.t., vrtem V-12, situovaným cca 70 m východněji, byly dvojslídné navětralé
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pararuly zastiženy v hloubce 5,5 m p.t. Kvartérní pokryv v nadloží zvětralinového pláště
a eluvia krystalinika je na hodnocené lokalitě tvořen převážně štěrkopísky. Výskyt
štěrkopísků není souvislý, jejich mocnosti i výskyt jsou proměnlivé. Vrtem V-12 byly
štěrkopísky zastiženy v hloubce 1,0 m p.t. a jejich mocnost činila 4,3 m. Štěrky jsou na
lokalitě překryty hlínami, jejichž mocnost je proměnlivá (cca 1 – 2 m).
Lokalita záměru se nenachází v dobývacím prostoru nebo v chráněném ložiskovém území.
Nejbližším těženým dobývacím prostorem je cca 8,4 km jv. směrem vzdálený prostor Pohled
(ID 70153). V tomto dobývacím prostoru je jako nerost evidována biotitická migmatitizovaná
pararula. Nejbližší ložiskově chráněná území jsou Pohled (ve vzdálenosti cca 8,5 km
jv. směrem, ID 02940000), Dlouhá Ves I. (ve vzdálenosti cca 9,1 km jv. směrem, ID
12860000), Dlouhá Ves (cca 9,9 km jv. směrem, ID 15800000), Utín (cca 10 km jv. směrem,
15300200). Netěžený dobývací prostor Utín (ID 71075) se nachází cca 10 km v. směrem od
záměru. Nerostem je zde kámen - rula, v současné době je zde zastavena těžba. Nejblíže
zájmovému území (cca 5,1 km v. od záměru) je stanoveno ložisko nevyhrazených nerostů
Kyjov – Pohledští Dvořáci (ID 3029300). Surovinou je stavební kámen - rula. Toto ložisko
není dosud těženo. Nejbližší ložiska nerostných surovin jsou vyznačena na obrázku č. 7.
V okolí Havlíčkova Brodu existuje několik starých důlních děl pro těžbu polymetalických
rud a v důsledku toho jsou evidována poddolovaná území, která jsou však mimo dosah
umístění záměru (obrázek č. 8). Nejbližší poddolovaná území jsou Poděbaby – Ve Vršku
(cca 2,6 km jjz. směrem, ID 2879), Michalovice u Havlíčkova Brodu – Šmolovy (cca 3,1 km
jv. směrem, ID 2940), Michalovice u Havlíčkova Brodu (cca 3,4 km jjv. směrem, ID 2882),
Michalovice u Havlíčkova Brodu – Suchá – Ovčín (cca 3,5 km jv. směrem, ID 2986),
Kvasetice u Květinova – Na Horkách 2 (cca 3,6 km jz. směrem, ID 2862).
Obrázek č. 7: Ložiska nerostných surovin v širším okolí záměru

(převzato z registru České geologické služby - Geofondu v Praze)
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Obrázek č. 8: Poddolovaná území v širším okolí záměru

(převzato z registru České geologické služby - Geofondu v Praze)

Stabilita území
Žádné sesuvy půdy nebo hornin nejsou v dotčeném území evidovány.
Radonová zátěž
Podle „Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000, list 23-21 Havlíčkův
Brod“ [9], spadá dotčené území do střední kategorie radonového rizika z geologického
podloží. Tento údaj má pouze pravděpodobnostní charakter, z důvodu vysoké plošné
variability objemových aktivit radonu závislé na řadě geologických i negeologických faktorů.
Toto v praxi znamená, že se zde kromě většiny měřených hodnot, které náleží nízkému až
střednímu riziku, mohou v menší míře vyskytovat hodnoty kategorie vysokého rizika.
C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění ČR [3] se záměr nachází na území Havlíčkobrodského
bioregionu 1.48.
Nachází se na jihu východních Čech a zabírá geomorfologický celek Hornosázavská
pahorkatina. Bioregion je tvořen plochou pahorkatinou na rulách, u okrajů rozčleněnou
nehlubokými zaříznutými údolími, výjimečně i skalnatými. Převažuje biota 4. bukového
vegetačního stupně, u okrajů jsou přechody do 3. a 5. stupně. Oproti okolí je biota
charakteristicky ochuzená a vlivem plošin monotónní, nevýrazná. Netypickou částí
Havlíčkův Brod – deemulgační stanice

dokumentace záměru
49 z 80

aquatest

bioregionu je na teplejším a živnějším severním okraji území pruh dubohabrových hájů
a acidofilních doubrav.
Potenciální vegetaci bioregionu tvoří acidofilní bikové bučiny, jejichž bylinné patro je velmi
chudé, pouze s několika acidofilními druhy např. brusnicí borůvkou a metličkou křivolakou
a s ostrůvky květnatých bučin. V současné době převažují smrkové monokultury, pole, menší
zastoupení mají i luční porosty. V širších nivách vodních toků a na prameništích se vyskytují
lužní olšiny tvořené olší a jasanem (v jejich jarním aspektu se nalézá např. bledule jarní).
Havlíčkobrodský bioregion, který se nachází na jihu východních Čech, zabírá fytogeografický
okres 66. Hornosázavská pahorkatina, jižní okraj fytogeografického okresu 65. Kutnohorská
pahorkatina a severní okraje fytografického okresu 67. Českomoravská vrchovina. Bioregion
je protažen ve směru SZ – JV a zaujímá plochu 1 547 km2. Bioregion leží v mezofytiku,
vegetační stupně, které se zde vyskytují, jsou suprakolinní a submontánní.
Květena oblasti je díky převaze nevápnitých hornin velmi jednotvárná. Převažují mezofilní
středoevropské druhy, mezní prvky prakticky chybějí, enklávní jsou výjimečné (vázané na
hadcový podklad). V Havlíčkobrodském bioregionu se vyskytuje běžná, převážně ochuzená
podhorská lesní fauna hercynského původu. Tekoucí vody patří do pstruhového pásma,
Sázava před znečištěním patřila do lipanového, dnes spíše do parmového pásma.
Fauna
V této oblasti se vyskytuje převážně podhorská lesní fauna hercynského původu a fragmenty
fauny bučin – budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erythacus
rubecula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěvuška modrá (Prunella modularis),
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), káně lesní (Buteo buteo), střízlík obecný
(Troglodytes troglodytes), králíček obecný (Regulus regulus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
a čížek lesní (Carduelis spinus).
Flora
Havlíčkobrodský bioregion leží v mezofytiku a potenciální vegetaci tvoří acidofilní doubravy,
acidofilní bučiny, květnaté bučiny a luhy. Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké louky,
které přecházejí do rašelinných luk. Květena je převážně jednotvárná, díky převaze
nevápenných hornin a převažující součástí jsou mezofilní středoevropské druhy. Samotná
lokalita záměru je v současné době využívána jako mechanicko-biologická čistírna odpadních
vod, přičemž cca polovina areálu je zatravněna. Proto realizací záměru nedojde k zásadní
změně vegetačního prostředí.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je
ÚSES definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální),
regionální a nadregionální úroveň ÚSES. Vymezení systému ekologické stability stanoví
a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního
hospodářství. Skladebné části ÚSES tvoří biocentrum (centrum biologické diverzity),
biokoridor (propojení mezi biocentry), interakční prvky a ekologicky významný segment
krajiny s režimem ÚSES. Jednotlivé ekosystémy jsou uvedeny v části C.I.1.
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C.II.7. Krajina
Dle pojetí zákona o ochraně přírody je "krajina částí zemského povrchu s charakteristickým
reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky". Souhrn
pojmenovaných hodnot širšího území tvoří krajinný ráz území (krajinného celku). Krajinný
celek je vymezený prostor v krajině, který může být stavbou ovlivněn. V případě záměru
výstavby deemulgační stanice v areálu ČOV se nejedná o stavbu, která by svým charakterem
představovala významný zásah do charakteru, rázu či identity krajiny. V místě záměru nebyly
identifikovány estetické, přírodní ani další hodnoty spoluurčující krajinný ráz, které by
zasluhovaly ochranu a byly negativně dotčeny výstavbou. Výstavba ani provoz nemůže
způsobit ani podstatné negativní změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci
ekosystému.
Plošně převažujícím typem reliéfu je plochá pahorkatina, tvořená moldanubickým podložím
a deluvifluviálnímmi sedimenty, písčitými horninami a deluviálními sedimenty s úlomky
hornin (z období holocénu a pleistocénu). Typem přírodní krajiny patří do mírně chladné
krajiny pahorkatin a vrchovin s původní dubohabřinou až dubovou bučinou (dle klasifikace
geoekologických / přírodně krajinných typu). Území je charakterizováno jako kulturní krajina
s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetu a mělkých depresí,
s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny
zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba
s vysokým zorněním zemědělské půdy. Krajinný ráz nese stopy antropogenního ovlivnění
v celkovém kontextu krajiny.
Charakter krajiny v okolí Havlíčkova Brodu je pahorkovitý, typicky pro vrchovinu a údolí
Sázavy v něm způsobuje značné oživení vertikální členitost - jednak bezprostředně kolem
jejího toku, jednak okolo jejích přítoků, zejména říčky Šlapanky. Příkré svahy Sázavy byly
dříve využívány pro zakládání průzkumných štol.
C.II.8. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn jihovýchodně od Perknova na ostrůvku mezi Sázavou a náhonem pro
bývalý mlýn. Dle stávajícího ÚP se jedná o lokalitu využívanou jako plocha technické
infrastruktury. Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází na ulici Okrouhlická v k. ú.
Perknov ve vzdálenosti cca 80 m sv. od areálu ČOV, od místa vlastního záměru pak ve
vzdálenosti cca 280 m na ulici Dlouhá. Území sousedí na s., sv. a v. straně s plochami
veřejných prostranství, na jihu, jihozápadě a západě teče tok Sázava, dále na západ a jih je pak
plocha dopravní infrastruktury – železniční a plocha smíšená nezastavěného území.
V městě Havlíčkův Brod je k 1. 1. 2016 evidováno 23 234 obyvatel, podíl žen je 51,3 %
a průměrný věk je 42,9 let (zdroj https://www.czso.cz). Údaje o zdravotním stavu obyvatel
nebyly pro účely zpracování dokumentace zjišťovány.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V dotčeném území se nenachází žádný hmotný majetek, který by mohl být záměrem ovlivněn.
Nejbližším hmotným majetkem jsou ostatní budovy v areálu ČOV.
Architektonické a kulturní památky
V prostoru záměru a v jeho okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky. V roce
1990 byla v Havlíčkově Brodě vyhláškou Východočeského krajského národního výboru ze
dne 17. 1. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích
Východočeského kraje vyhlášena Městská památková zóna Havlíčkův Brod. Městská
památková zóna zahrnuje historické centrum města okolo Havlíčkova náměstí až
k městskému opevnění, včetně parku Budoucnost. Zástavba MPZ představuje jedinečný
doklad historického osídlení sahajícího až do začátku 14. století. Národní kulturní památka
Štáflova chalupa byla vyhlášena nařízením vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých
kulturních památek za národní kulturní památky, ze dne 25. 2. 2010, s účinností od 1. 7. 2010,
v rozsahu objektu nemovité kulturní památky a přilehlého pozemku (parcelní číslo 221).
Štáflova chalupa je jedinečným dokladem pozdně středověké venkovské architektury a patří
k nejstarším dochovaným objektům tohoto typu tradičních staveb v ČR. Chalupa je od záměru
vzdálena cca 2,4 km v. směrem.
Z nejvýznamnějších památek v okolí lze jmenovat Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Havlíčkův dům, Kašna se sochou Tritóna, Morový sloup (vše je od záměru vzdáleno cca
2,5 km v. směrem).
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr bude umístěn v areálu biologické čistírny komunálních odpadních vod Havlíčkův Brod
v k. ú. Perknov, v její jižní části (asi 100 m od vjezdu do areálu). Příjezd a odjezd dopravních
prostředků je zajištěn po stávající zpevněné ploše. Výjezd a vjezd do areálu je prováděn
místní komunikací na komunikaci II. třídy č. II/150, vedoucí z Havlíčkova Brodu na západ
podél řeky Sázavy a propojující Havlíčkův Brod s městy Světlá nad Sázavou, Ledeč nad
Sázavou atd.
Město Havlíčkův Brod je významným železničním uzlem, který leží na celostátních tratích
č. 230 Kolín – Havlíčkův Brod a č. 250 Havlíčkův Brod – Brno – Kúty, č. 225 Havlíčkův
Brod – Veselí nad Lužnicí a č. 238 Pardubice – Havlíčkův Brod. Železniční tratě č. 230
a č. 250 jsou zároveň zařazené do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy. Železniční
stanice Havlíčkův Brod tak slouží také jako významné nákladové nádraží a je využívaná
vlakovými spoji regionálního i celostátního významu. Železniční trať je ve vzdálenosti cca
40 m na západ od záměru.
Na území Havlíčkova Brodu se nachází neveřejné mezinárodní a veřejné vnitrostátní letiště,
situované cca 2,4 km od centra města, obsluhované připojením na silnici I/34. Letiště je
v současné době využíváno především pro školní, výcvikové a vyhlídkové lety, ale vzhledem
ke statutu mezinárodního neveřejného letiště lze očekávat nárůst mezinárodních letů, a tedy
i nárůst významu letiště.
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Kanalizace:
Kanalizace města Havlíčkova Brodu je provedena jako jednotná a byla vybudována po
částech dle dílčích projektů. Provozovatelem kanalizace je VaK Havlíčkův Brod, a.s.
V současné době je na kanalizaci napojeno celé město. Rozhodující průmyslové odpadní vody
jsou přiváděny do ČOV samostatným průmyslovým kanalizačním sběračem, bez odlehčení
přímo na biologické čištění. Odpadní vody městské a z drobného průmyslu komunálního
charakteru spolu s dešťovými vodami jsou přivedeny po odlehčení jiným samostatným
kanalizačním přivaděčem do ČOV.
Místní část Perknov je také odkanalizována. V roce 2005 byla realizována jednotná
kanalizace o celkové délce 1 125 m pro lokalitu rodinných domů Spálená stráň I. etapa
Perknov a propojení jednotné kanalizace u zimního stadionu v celkové délce 49 m.
Městská část Veselice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou provozuje VaK
Havlíčkův Brod, a.s. Tato kanalizace nese všechny charakteristiky kanalizace dešťové,
budované postupně podle možností předchozích správců území a momentálních požadavků.
Splaškové vody z větší části Veselice odtékají po předčištění v biologických septicích do této
kanalizace a následně pak do levostranného přítoku Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro zájmové území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být
záměrem dotčeny.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet danou zátěž je
třeba konstatovat, že posuzovaný záměr představuje lokální měřítko významnosti a rozsahu
očekávaných vlivů. Vlivy, a tím i popis a hodnocení současného a výhledového stavu
okolního prostředí regionálního významu, není třeba uvažovat ani hodnotit u žádné
z dotčených složek či faktorů.
S ohledem na charakter záměru a prostředí jeho lokalizace je nutné únosnost zátěže v oblasti
povrchových a podzemních vod zvažovat jak z hlediska přirozených struktur a prvků, na které
je vázán výskyt vody v prostředí, tak z hlediska stávajícího antropogenního narušení a kapacit
antropogenních systémů.
Významné dopady stávajícího provozu ČOV na kvalitu povrchových vod nejsou v rámci
sledování kvality vypouštěných odpadních vod zjištěny. Z hlediska třídy jakosti je kvalita
vody v toku Sázava stejná v profilech jak nad místem vypouštění (profil Havlíčkův Brod), tak
pod místem vypouštění (profil Chlístov). Ovlivnění kvality podzemní vody provozem ČOV
není zjišťováno. Lze předpokládat zanedbatelný vliv, neboť po dobu provozu nedošlo k žádné
havárii z hlediska úniku závadných látek a jednotlivé nádrže zasahující pod úroveň terénu
jsou konstruovány jako nepropustné a jejich těsnost je pravidelně kontrolována.
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V dotčeném území nejsou situovány prvky citlivé na změnu ve struktuře a charakteru
povrchových a podzemních vod (zdroje pitné vody nebo zdroje léčivých vod). Proto nelze
žádné změny těchto charakteristik očekávat.
Morfologie dotčeného území je ovlivněna existencí ČOV. Případné další zásahy do
charakteru terénu v prostoru ČOV jsou s ohledem na způsob využití oblasti únosné, jejich
rozsah a typ je regulován územním plánem a státními nebo veřejnými autoritami dle oblasti
zájmů.
Geologické poměry území lokality determinují možnosti technického řešení založení staveb
především s ohledem na mělkou úroveň hladiny podzemní vody. Možnost narušení
geologicky nebo paleontologicky významných lokalit a zdrojů nerostných surovin výstavbou
v areálu ČOV je vyloučena.
Řešené území a jeho okolí má v současné době charakter zemědělsko-urbánní krajiny.
Převážnou část dotčeného území v současné době zaujímá kromě areálu ČOV zemědělsky
využívaná orná půda, ochranná zeleň, dopravní stavby a budovy. Fauna a flóra v areálu ČOV
je silně ovlivněna působením člověka. Zatížení vybudováním deemulgační stanice nezhorší
stav ekosystémů v území, ani neovlivní výskyt lokálních populací rostlin a živočichů.
Dotčené území není územím se zvláštním režimem ochrany životního prostředí.
Podrobněji je tato problematika rozpracována v následujících kapitolách.
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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
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracována, v souladu
s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., osobou, která je držitelem osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Autorizované posouzení
vlivů na veřejné zdraví tvoří přílohu č. 12 v části H.I.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno pomocí metodiky U.S. EPA ve čtyřech
postupných krocích, kterými se postupně řeší
a.
b.
c.
d.

identifikace nebezpečnosti
hodnocení vztahu dávka – odpověď
hodnocení expozice
charakterizace rizika (vlastní odhad rizika pro veřejné zdraví)

Hodnocení zdravotních rizik hlučnosti provozu bylo provedeno pomocí národní legislativy
(NV č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů), autorizačního návodu AN 15 (SZÚ
Praha), pomocí výsledků programu Monitoringu zdravotního stavu obyvatel ve vztahu
k životnímu prostředí (usnesení vlády ČR č. 369/1991 Sb.) a pomocí doporučených hodnot
WHO. Odhad zdravotních rizik znečištění atmosféry chemickými škodlivinami byl proveden i
s využitím dat ze zahraničních databází a odborné literatury – WHO, U.S. EPA, RBC (U.S.
EPA), případně dalších, a pomocí primárních limitů české národní legislativy, které závazně
stanovují zákonnou míru ochrany veřejného zdraví v podmínkách českého právního prostředí.
Cílem studie vlivů na veřejné zdraví bylo stanovit odborný podklad pro posouzení
očekávaných důsledků záměru, který představuje realizaci doplňující čistírenské technologie
v areálu investora, na zdravotní stav exponované populace, žijící v potenciálním dosahu vlivů
záměru, s cílem posoudit důsledky jeho realizace z pohledu rizika pro veřejné zdraví
v potenciálně dotčených nejbližších osídlených lokalitách. Z pohledu věcného se jedná
především o vliv fyzikální noxy (hlučnost současného a očekávaného provozu a dopravy
v kumulaci se stávající hlučností v komunálním prostředí) a chemických emisí záměru, také
v kumulativním vlivu s vlivy současné zátěže ovzduší znečištěním.
Z popisu záměru a jeho očekávaného provozu je možno určit základní rozsah vystupujících
škodlivin, které jsou i předmětem hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Jedná se o:
a) hluk jako fyzikální škodlivina z technologického provozu po realizaci záměru
a související dopravy,
b) chemické emise z technologického provozu po realizaci záměru a související
dopravy.
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Dopravní emise zahrnují NO2 a PM10, benzen a benzo(a)pyren. Další zdroje chemických
škodlivin se vlivem záměru významně neuplatní a nejsou očekávány, proto nejsou ani
předmětem modelování a hodnocení.
Pro hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byly proto jako referenční škodliviny zvoleny
následující látky (definované v příloze č. 8 – Rozptylová studie v části H.I.):
• Tuhé znečišťující látky (TZL hodnocené jako PM10, PM2,5 a TSP),
• Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2,
• Benzen,
• Benzo(a)pyren.
Vzhledem k tomu, že v současné době jsou při provozu ČOV v areálu investora využívány
klasické postupy čištění směsných průmyslových a komunálních odpadních vod, je
provozována i odpovídající dopravní aktivita. Pro budoucí stav po zprovoznění záměru je
proto možno očekávat především navýšení stávajících vlivů, kterými se současný provoz
ČOV uplatňuje na životním prostředí.
Řešení záměru zohledňuje v odborných studiích i v hodnocení vlivu na veřejné zdraví
následující varianty:
• Varianta nulová – hluková a imisní situace současného stavu prostředí v hodnocené
oblasti, která již zahrnuje vlivy současného provozu záměru investora.
•

Varianta realizační, kdy je hodnocena očekávaná změna hlukové a imisní situace
vlivem realizace záměru, také v kumulaci se současným stavem prostředí v hodnocené
oblasti.

Při posuzování hlučnosti byla jako dominantní považována dopravní hlučnost, která je
v posuzované oblasti ovlivněna modelovanou technologickou a dopravní hlučností záměru.
Vliv záměru na atmosférické podmínky ochrany veřejného zdraví byl zpracován ve formě
očekávaného imisního příspěvku k současné kvalitě ovzduší.
Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující závěry:
Hlučnost způsobená provozem záměru
1.
2.

3.

Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách vlivem současné hlukové zátěže
v denní ani noční době nehrozí. Po realizaci záměru není nutno tuto nepříznivou situaci
předpokládat.
Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru je ovlivněna již
současným dopravním provozem v souběhu s provozem ČOV Havlíčkův Brod. Po
realizaci záměru se očekává v denní době v hlukově klidné západní oblasti určité zvýšení
současné hlučnosti v nejbližších místech s trvalým osídlením, ve východní části řešeného
území se očekává pouze zanedbatelná změna současné hlučnosti. V noční době se
neočekává změna současné hlučnosti, v hlukově klidné oblasti dosahuje modelovaná
změna 0,1 dB.
Hlučnost v okolí záměru v současnosti v denní i noční době představuje v hlukově klidné
oblasti zanedbatelný stupeň rizika pro veřejné zdraví a jsou zde splněny podmínky
ochrany veřejného zdraví z hlediska vlivů hluku. Tato situace se realizací záměru v denní
i noční době v okolí záměru významně nezmění. V hlukově rušnější východní části území
jsou v denní době naplněny podmínky pro určitý stupeň obtěžování hlukem a v některých
částech i zhoršená komunikace řečí, v noční době zvýšené užívání sedativ, subjektivně
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4.

5.
6.

horší kvalita spánku a na IRB9 i podmínky pro vznik hypertenze a infarktu myokardu.
Očekávaná změna hlučnosti po realizaci záměru však nedosáhne výsledných hodnot,
které by představovaly podmínky pro zvýšený výskyt některých symptomů poškození
zdravotního stavu exponovaných osob a tím určitý stupeň zdravotního rizika hlučnosti
v takto dotčené oblasti ve srovnání se současným stavem. Uvedené tvrzení vychází
z objektivizovaných hodnot dle AN 15 a údajů WHO.
Hlukové klima v denní i noční době vlivem realizace záměru zůstane v hlukově rušném
okolí modelovaného areálu zachováno na současné úrovni, očekávaná změna hlučnosti je
z tohoto hlediska zanedbatelná. V hlukově klidné oblasti se v denní době očekává situace,
která se blíží k subjektivně (smyslově) i přístrojově prokazatelné změně hlukového
klimatu, v noční době se změna hlukového klimatu neočekává ani v této oblasti.
Očekávaný vliv záměru na hlukovou situace se neprojeví ani po kvalitativní stránce.
Kvantitativní hodnocení počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že počet dotčených
občanů po realizaci záměru zůstane ve všech stupních rozmrzelosti zachován na stávající
úrovni.
Po realizaci záměru je vhodné provést odpovídající terénní měření hluku charakterizující
skutečnou cílovou hlukovou situaci v dotčeném území.

V NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů, které je v současné době nejdůležitějším legislativním nástrojem pro
posuzování a hodnocení vlivu těchto fyzikálních faktorů na veřejné zdraví, je uvedeno v § 20
odst. 5 a 6:
(5) Při posuzování změny hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních prostorech
staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných
výpočtem nebo měřením, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Věta první se nepoužije v případě hodnocení naměřené hodnoty
určujícího ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu.
(6) Za prokazatelné navýšení hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zákona se považuje navýšení větší
než 2 dB ke dni posouzení prokazatelného navýšení hluku oproti naměřeným hodnotám hluku
nebo oproti hodnotám hluku vypočteným v akustickém posouzení zdroje hluku předloženém
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci žádosti o vydání stanoviska podle § 77
odst. 2 a 4 zákona. Akustickým posouzením zdroje hluku podle věty první se rozumí takové
posouzení, které je zpracováno na základě údajů o zdroji hluku ne starších 9 měsíců přede
dnem podání žádosti uvedené ve větě první.
Tato okolnost je na základě údajů z hlukové studie (příloha č. 9 v části H.I. dokumentace) na
hodnocených referenčních bodech v okolí záměru v denní i noční době splněna s výjimkou
hlukově klidných IRB1 a IRB2, kde se očekává v denní době nárůst hlučnosti až o 2,7 dB.
Očekávaný nárůst hlučnosti uvedenou hodnotu na většině řešeného území nepřesahuje a na
osídlených místech ani poté nedojde ke stavu, který by představoval vznik situace, která by
byla v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví. I na zmíněných IRB1 a IRB2, kde
se v denní době očekává po realizaci záměru určité navýšení celkové hlučnosti, se neočekává
významná změna situace z hlediska požadavků na ochranu veřejného zdraví před hlukem
a budou zde dodržena kritéria pro ochranu veřejného zdraví.
Imise chemických škodlivin
1.

Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje imisní příspěvek záměru pro
hodnocené škodliviny riziko ohrožení veřejného zdraví. Tato situace platí i pro imisní
koncentrace PM10 a BaP. Samotný imisní příspěvek hodnoceného záměru z hlediska
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně dotčených osídlených místech
v okolí záměru bude nepatrný a významná změna podmínek z hlediska ochrany
veřejného zdraví se v modelované oblasti nepředpokládá. Imisní příspěvek záměru bude
nevýznamným zdrojem imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv
zanedbatelný, což se projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů poškození
zdravotního stavu exponované populace vlivem provozu samotného záměru.
Současný stav maximálních krátkodobých imisí benzenu a BaP také nepředstavuje
z hlediska státem garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví zdravotní riziko pro
exponovanou populaci v dotčené oblasti. Vliv záměru je ve srovnání se současným
celkovým imisním stavem zanedbatelný. Realizace záměru současnou imisní situaci
benzenu ani BaP prakticky neovlivní a z hlediska výskytu symptomů poškození
zdravotního stavu exponované populace je očekávaná změna zanedbatelná.
Očekávané příspěvky výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených
obyvatel na hodnocených specifických referenčních bodech jsou vždy nízké, realizace
investičního záměru bude ovlivňovat zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se
současnou situací pouze v nepatrném rozsahu. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se
očekává v podstatě zachování současné úrovně zdravotního rizika. Očekávané změny
vlivů na veřejné zdraví po realizaci hodnoceného záměru jsou v praxi zanedbatelné.
Nejvyšší hodnoty ILCR benzenu, emitovaného vlivem imisního příspěvku dopravy ze
záměru, budou v oblasti společensky přijatelného rizika rakoviny s rezervou minimálně
čtyř řádů (řádově hodnota je max. ILCR = 10-10) a nebudou proto představovat významné
riziko pro veřejné zdraví. Očekávaná změna přídatných případů rakoviny vlivem imisí
záměru představuje 7,44 x 10-10, což představuje frekvenci cca sedmi přídatných případů
rakoviny/1010 roků. Tato hodnota je v praxi zanedbatelná a pohybuje se v oblasti
hypotetického předpokladu, který reálně neovlivní zdravotní situaci exponované
populace.
Nejvyšší hodnoty ILCR BaP, emitovaného vlivem imisního příspěvku dopravy ze
záměru, budou také v oblasti společensky přijatelného rizika rakoviny s rezervou
minimálně tří řádů (řádově hodnota je max ILCR = 10-9) a nebudou proto představovat
významné riziko pro veřejné zdraví. Očekávaná změna přídatných případů rakoviny
vlivem imisí záměru představuje 1,11 x 10-8, což představuje frekvenci cca 1 přídatný
případ rakoviny/108 roků. Tato hodnota je v praxi zanedbatelná a pohybuje se v oblasti
hypotetického předpokladu, který reálně neovlivní zdravotní situaci exponované
populace.
Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí
z epidemiologických studií dle materiálů WHO.
Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny porovnáním závěrů na
základě databází WHO a U.S. EPA a byly porovnány s výskytem symptomů poškození
zdravotního stavu na úrovni státem garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví.

Z uvedeného vyplývá, že zdravotní riziko, související s realizací záměru, není ve srovnání se
současnou zátěží prostředí významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná
zátěž atmosféry a v případě dodržení deklarovaných parametrů posuzované technologie
deemulgace a intenzity související dopravy po realizaci záměru nebudou intenzity působení
a expoziční koncentrace sledovaných polutantů příčinou významné změny rizika ohrožení
veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se
očekává, za současného stupně zátěže životního prostředí v dotčené oblasti, převaha
pozitivních vlivů realizace záměru především v důsledku celospolečenského dosahu záměru
v oblasti vodohospodářské a v oblasti ochrany recipientů vyčištěných odpadních vod –
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vodotečí. Budoucí hlukovou situaci však je vhodné po realizaci záměru ověřit
autorizovaným terénním měřením hluku.
Přímé sociální dopady záměru lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro posouzení zdroje znečišťování ovzduší „Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův
Brod“ byl vypracován odborný posudek podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 7 v části H.I.).
Technologie deemulgační stanice je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování
ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bod 2.6.
Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody,
nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3/den. Dle zákona není
pro tento zdroj vyžadována rozptylová studie.
Provozovatel bude plnit technickou podmínku provozu stanovenou přílohou č. 8 vyhlášky
č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v bodě 1.4. Specifické emisní limity nejsou pro
tento zdroj znečišťování ovzduší uvedeny.
Plnění technické podmínky provozu stanovené přílohou č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v bodě 1.4. bude zajištěno takto:
- Akumulační jímky jsou zastřešeny.
- Technologie zpracování kalů je umístěna v uzavřené hale.
- Kontejner s kaly je umístěn v uzavřené hale.
- Při přepravě mimo halu je kontejner uzavřen.
- V případě odpadních vod s velkým podílem pevných částic je možné obsah cisterny
vypustit do jímky na to určené. Její prostor bude možné vyčistit pomocí UNC
nakladače.
Pro provoz zdroje jsou v odborném posudku stanoveny podmínky:
1. Provozovatel bude provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými
podmínkami provozu stanovenými výrobci zařízení a provádět pravidelnou údržbu
zařízení a údaje o kontrolách zaznamenávat do provozního deníku.
2. Bude vedena provozní evidence podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
3. Provozovatel bude plnit technickou podmínku provozu stanovenou přílohou č. 8
vyhlášky č. 415/2012 Sb. v bodě 1.4.
4. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.
Nejedná se o technologii, která by obtěžovala zápachem. Zapáchající látky nebudou do
zařízení přijímány.
Závěr vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima:
Vzhledem k povaze a charakteru posuzovaného záměru se po jeho realizaci celková imisní
situace v posuzovaném území významně nezmění.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie (příloha č. 9
v části H.I. dokumentace). S provozem záměru souvisejí nové zdroje hluku – stacionární
i dopravní. V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:
Dopravní zdroje hluku na navazujících komunikacích
Varianta 0:
Stávající stav - Jako nulová varianta je uvažován provoz dopravy na komunikaci II/150
v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2017.
Varianta 1:
Po realizaci záměru - Do výpočtu je zahrnut provoz dopravy na komunikaci II/150
v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2017. Současně je na této komunikaci
zadáno navýšení dopravy v souvislosti s předkládaným záměrem. Výpočty jsou provedeny
pro denní dobu. V noční době není doprava související se záměrem předpokládána.
Dopravní a stacionární zdroje hluku v areálu ČOV
Varianta 2:
Stávající stav - Do výpočtu je zahrnut provoz stávajících zdrojů hluku v areálu ČOV a provoz
na komunikacích v areálu ČOV včetně příjezdové komunikace. Provoz dopravy je uvažován
pouze v denní době. Provoz stacionárních zdrojů hluku je jak v denní tak i noční době.
Stávající zdroje hluku v areálu ČOV jsou zadány na základě výsledků měření hluku.
Varianta 3:
Po realizaci záměru - Do výpočtu je zahrnut provoz stávajících a nových zdrojů hluku
v areálu ČOV a zvýšený provoz na komunikacích v areálu ČOV včetně příjezdové
komunikace o dopravu spojenou se záměrem. Provoz dopravy je uvažován pouze v denní
době. V noční době je počítáno u nového záměru jen s provozem technologie uvnitř haly –
přenos hluku do venkovního prostředí přes obvodové konstrukce a střechu.
Varianta 4:
Po realizaci záměru - Do výpočtu je zahrnut provoz pouze nových zdrojů hluku v areálu ČOV
v denní a noční době. V noční době je počítáno u nového záměru jen s provozem technologie
uvnitř haly – přenos hluku do venkovního prostředí přes obvodové konstrukce a střechu.
Doprava spojená s novým záměrem nebude v noční době provozována.
Hodnocení variant:
Dopravní zdroje hluku na navazujících komunikacích (var. 0 a 1)
U bodů ovlivněných provozem na komunikaci II/150 (chráněných venkovních prostor
ostatních staveb č. 4 – 11) dochází za stavu bez realizace navrženého záměru v jednom
případě (bod č. 9 v hlukové studii) k překročení limitní hodnoty nejvyšší přípustné
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeqp ze silniční dopravy, tj. 60 dB v denní době
(vypočteno max. 60,6 dB).
Po realizaci záměru u hodnocených objektů (chráněných venkovních prostor ostatních staveb)
nedochází v žádném případě k překračování těchto limitních hodnot v důsledku provozu
záměru.
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Rozdíl mezi variantami 0 a 1 je max. 0,1 dB u bodu č. 7 (výsledná hodnota po realizaci
záměru je v tomto případě 50,0 dB) v důsledku navýšení nákladní a osobní dopravy na
navazující komunikaci II/150.
Dopravní a stacionární zdroje hluku v areálu ČOV související se záměrem (var. 2, 3, 4)
Var. 2 a 3
Denní doba – hyg. limit hluku LAeq,8h = 50 dB, v případě tónové složky LAeq,8h = 45 dB
Z provozu stacionárních i dopravních zdrojů v areálu ČOV dosahuje hladina akustického
tlaku A LAeq,8h u nejbližších chráněných venkovních prostor za stavu bez realizace záměru
max. 38,9 dB (bod č. 6). Po realizaci záměru byla vypočtena max. hodnota 39,7 dB (bod č. 6).
Hygienické limity hluku nejsou v žádném případě překročeny.
Noční doba – hyg. limit hluku LAeq,1h = 40 dB, v případě tónové složky LAeq,1h = 35 dB
Z provozu stacionárních zdrojů hluku dosahuje hladina akustického tlaku A LAeq u nejbližších
chráněných venkovních prostor za stavu bez realizace záměru max. 37,0 dB (bod č. 5).
U tohoto bodu nebyla měřením prokázána tónová složka. Hyg. limit hluku LAeq,1h = 40 dB je
s rezervou splněn. Po realizaci záměru se tato hodnota nezvýší. Rozdíl mezi variantami před
a po realizaci záměru je minimální, u většiny bodů nulový. Nulový nárůst je u bodu č. 9, kde
byla prokázána měřením hluku tónová složka a naměřená hodnota LAeq,1h = 36,7 dB
(± 1,8 dB) se pohybuje těsně pod limitem LAeq,1h = 35 dB.
Var. 4
Z výsledků ve var. 4 je patrné, že příspěvek nového záměru bude minimální. V denní době
bylo vypočteno max. LAeq,8h = 32,2 dB u bodu č. 7, v noční době pak LAeq,1h = 15,1 dB
u bodu č. 3. V noční době je možno očekávat, že po realizaci nově navržených zdrojů hluku
nedojde k žádnému nebo jen minimálnímu (max. 0,2 dB u bodu č. 1) zvýšení stávajících
hodnot akustického tlaku A z provozu areálu ČOV (hluk se sčítá logaritmicky).
Měřením hluku bylo prokázáno, že hygienické limity hluku v noční době nejsou za
stávajícího stavu překračovány. Příspěvek nově navrženého záměru v noční době bude téměř
nulový, tudíž se nepředpokládá zvýšení stávajících hladin akustického tlaku A u nejbližších
chráněných venkovních prostor v noční době.
V denní době jsou hygienické limity hluku v současné době i po realizaci záměru plněny
s velkou rezervou.
V případě realizace zdrojů hluku v souladu s parametry zadanými v této hlukové studii,
provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Návrhy na opatření u stávajících zdrojů hluku v areálu ČOV:
Měřením hluku nebylo prokázáno překročení hygienických limitů hluku v noční době, v místě
měření M1 (bod č. 9 v hlukové studii) však byla naměřena těsně podlimitní hodnota. Z tohoto
důvodu je vhodné navrhnout opatření ke snížení hluku u nejvýznamnějších zdrojů hluku
v areálu ČOV:
- ventilátory chlazení pro KGJ,
- šneky vratného kalu.
Negativní vliv ostatních fyzikálních resp. biologických
elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na charakter odvodnění území
K místně významným vlivům na charakter odvodnění území došlo již výstavbou ČOV.
Deemulgační stanice bude umístěna ve stávajícím objektu. Při realizaci záměru vznikne nová
zastřešená plocha pouze v místě akumulačních jímek A1 až A4 pro skladování čištěných vod.
Její rozměry budou cca 20,0 x 11,0 m. Dále bude odváděna srážková voda z expedice olejů
s nájezdovou rampou. Při realizaci záměru bude odváděno cca 176 m3 srážkových vod za rok,
z toho 145,2 m3 do stávající dešťové kanalizace areálu ČOV a 30,4 m3 bude odváděno do
akumulačních jímek na odpadní vodu. Vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým poměrům
– hladina podzemní vody je mělce pod terénem – nelze uvažovat se vsakováním srážkových
vod do horninového prostředí. Navíc vody dopadající na expedici olejů a navazující
manipulační plochu mohou být kontaminovány ropnými látkami, proto budou odváděny do
akumulačních jímek. Výše uvedené změny lze hodnotit jako lokálního charakteru.
Vliv na jakost povrchových vod
Čištění odpadních vod v deemulgační stanici bude prováděno tak, aby jakost povrchového
toku Sázava byla ovlivněna minimálně. Vyčištěné vody z deemulgační stanice budou
odváděny do ČOV, v níž dojde ke snížení koncentrací přídavných látek (především síranů)
naředěním s odpadní vodou přitékající do ČOV při běžném provozu. Podíl vyčištěné vody
z deemulgační stanice nepřekročí 1 % objemu čištěných vod v ČOV. Aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění kvality povrchového toku, bude v rámci zpracování žádosti o vydání
integrovaného povolení proveden výpočet závazných koncentrací jednotlivých látek
(v rozsahu stanoveným kanalizačním řádem společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s.) ve vodě
na výstupu z deemulgační stanice pomocí směšovací rovnice. Limitní koncentrace budou
počítány pro minimální průtoky v řece Sázava, maximální množství produkovaných vod
z deemulgační stanice a do výpočtů budou použity nejméně příznivé obsahy látek, zjištěné
v toku Sázava při dlouhodobých sledováních. Jak je uvedeno výše, také odvádění srážkových
vod je navrženo tak, aby nedošlo k ovlivnění jakosti povrchové vody.
Areál ČOV neleží v záplavovém území.
Na základě námi známých skutečností nepředpokládáme významné negativní ovlivnění
vodního toku v dotčeném území, a tím ani negativní ovlivnění životního prostředí.
Pro záměr bude doplněn aktuálně platný havarijní plán podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního
zákona z důvodu zvýšeného nebezpečí pro povrchové vody.
Vliv na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických poměrů nedojde, neboť záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu. Hladina podzemní vody byla při průzkumu v roce 1977 na lokalitě zastižena
v hloubce 1,7 a 1,9 m p.t. Hloubka zapuštění akumulačních jímek (předběžně 2,0 až
2,5 m p.t.) a návrh opatření proti vytláčení podzemní vodou budou upřesněny na základě
výsledků inženýrsko-geologického průzkumu v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace. Průzkumem bude ověřena aktuální úroveň hladiny podzemní vody.
Akumulační jímky, které budou součástí deemulgační stanice, budou provedeny jako
nepropustné. Kolem technologických celků budou vybudovány ocelové záchytné vany,
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Protože však bude v deemulgační stanici nakládáno s nebezpečnými látkami, bude
v opatřeních k prevenci navrženo vybudování monitorovacího systému sestávajícího ze
3 vrtů, kterými bude v době provozu kontrolována kvalita podzemní vody v bezprostředním
okolí záměru. Navíc se na činnost záměru vztahuje zákon o integrované prevenci
č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a součástí žádosti o vydání integrovaného
povolení musí být tzv. základní zpráva, která musí obsahovat určení stavu znečištění
podzemní vody, což bude provedeno hydrogeologickým průzkumem zahrnujícím vybudování
monitorovacích objektů. Ty budou použity pro ověřování parametrů relevantních indikátorů
před zahájením provozu a po jeho ukončení v podzemní vodě.
Dotčené území neleží v CHOPAV ani v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze označit jako nevýznamný, zdroje
pitné vody nebudou výstavbou ani provozem záměru ohroženy.
D.I.5. Vlivy na půdu
Realizace záměru si nevyžádá zásah do zemědělského půdního fondu. Pozemky určené
k plnění funkcí lesa nebudou dotčeny. Nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy,
neboť záměr bude umístěn ve stávajícím stavebním objektu, ve kterém bude provedena
rekonstrukce a následně instalace technologie, a na přilehlém pozemku, který je v KN zařazen
jako ostatní plocha. Jak je uvedeno výše, na činnost záměru se vztahuje zákon o integrované
prevenci č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přílohou žádosti o vydání
integrovaného povolení musí být tzv. základní zpráva. Její součástí musí být určení aktuálního
stavu znečištění půdy a popis postupu ověření parametrů relevantních indikátorů po ukončení
provozu zařízení v půdě.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nebude mít vliv na okolní horninové prostředí. Bude umístěn do stávajícího objektu.
Při budování akumulačních jímek bude odkryta vrstva materiálu do hloubky jednotek metrů,
podle terénní rekognoskace se jedná z větší části o navážku, neboť při budování ČOV musela
být úroveň terénu uměle navýšena z důvodu ochrany před povodněmi. Záměr nebude mít vliv
na ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území, neboť se v nejbližším okolí
nenacházejí.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění fauny a flóry zájmového území, neboť
bude umístěn ve stávajícím objektu, v území, jež má charakter průmyslové zóny a na přilehlé
ploše, která je v současnosti zatravněna. V důsledku vlastního provozu objektu nelze
předpokládat významné ovlivnění flóry a fauny dotčeného území. Při výstavbě záměru
nebude nutné kácet dřeviny.
Stavba nemůže způsobit ani podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře
a funkci ekosystému.
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Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádné zvláště chráněné území ani na žádné
území soustavy Natura 2000. Územní systém ekologické stability nebude provozem objektu
negativně dotčen.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území nebude ovlivněna, neboť záměr bude umístěn do stávajícího
objektu, jehož stavební parametry a vzhled se nezmění. Přilehlá zastřešená manipulační
plocha bude mít rozlohu 220 m2, její výška bude o polovinu níže než střecha stávajícího
objektu hrubého předčištění.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebude dotčen okolní hmotný majetek. V dotčeném území se nenacházejí
žádné architektonické památky, proto nedojde realizací záměru k jejich ovlivnění. Možnost
archeologického nálezu je vyloučena, protože záměr bude z větší části realizován ve
stávajícím objektu a přilehlá manipulační plocha a expedice olejů jsou situovány v areálu
ČOV, ve kterém byl výskyt archeologických nálezů ověřován před výstavbou vlastní ČOV.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Z analýzy předpokládaných vlivů záměru vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek
životního prostředí lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí
(ovzduší, odpady, odpadní vody, hluk) budou celkově málo významné a nepovedou ke
znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve
významné míře (tj. v míře, která by způsobovala nadlimitní vlivy) žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami
v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za minimální, záměr nepředstavuje
významnou změnu oproti současnému stavu.
Měřením hluku bylo prokázáno, že hygienické limity hluku v noční době nejsou za
stávajícího stavu překračovány. Příspěvek nově navrženého záměru v noční době bude téměř
nulový, tudíž se nepředpokládá zvýšení stávajících hladin akustického tlaku A u nejbližších
chráněných venkovních prostor v noční době. V denní době jsou hygienické limity hluku
v současné době, a budou i po realizaci záměru, plněny s velkou rezervou. Protože však
v místě měření v noční době byla naměřena v jednom místě těsně podlimitní hodnota, bude
v rámci opatření k prevenci navrženo opatření ke snížení hluku u nejvýznamnějších zdrojů
hluku v areálu ČOV.
Určité ovlivnění kvality povrchových vod nelze vyloučit. Dopady realizace záměru na kvalitu
povrchových vod budou minimalizovány navržením koncentračních limitů vyčištěné vody
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z deemulgační stanice pomocí směšovací rovnice s použitím jednotlivých hodnot na straně
bezpečnosti. Kvalita podzemních vod nebude vlivem záměru ovlivněna. Pro kontrolu
možného vlivu provozu deemulgační stanice na kvalitu podzemní vody je doporučeno
vybudování 3 monitorovacích vrtů.
Vliv na geofaktory životního prostředí a na kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného
provozu očekávány.
Vliv na půdu nenastane.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na živočichy ani rostliny.
Záměr se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny, neleží
v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. V dotčeném území se nenachází žádné
zvláště chráněné území, nejsou v něm vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Dotčené území není součástí
přírodního parku ani evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), nezasahuje do
žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Navržený záměr krajinný ráz území negativně neovlivní a nezpůsobí změnu charakteru
území.
Provoz deemulgační stanice ovlivní dopravu pouze lokálně a nepříliš významně. Vyšší vliv na
intenzitu dopravy má celkový rozvoj dopravy v regionu.
V místě záměru a v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandartních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda,
fauna, flóra, ekosystémy, krajina, případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru
„Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod“ přijatelně nízké. Záměr proto
nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Vlivy přesahující státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
V současné době nelze přesně specifikovat konkrétní druh a přesné množství všech
nebezpečných odpadů, které budou přijímány do zařízení, a provést posouzení, zda záměr
spadá do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. V navazujícím stupni
projektové přípravy záměru je proto potřeba zpracovat seznam, ve kterém bude uveden druh,
množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo
zařízení a na jeho základě navrhnout zařazení do příslušné skupiny podle § 5 citovaného
zákona, případně vypracovat protokol o nezařazení podle § 4 citovaného zákona.
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Z důvodu zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu ve smyslu § 2 písmene b)
vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude aktualizován platný
havarijní plán pro ČOV v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Havarijní stav při realizaci záměru a provozu výroby může vzniknout ve třech případech:
- při požáru zařízení objektu,
- při úniku závadných látek (včetně porušení těsnosti akumulačních jímek),
- při povodni.
Riziko požáru
S ohledem na charakter záměru lze riziko požáru předpokládat pouze při vážnější havárii
dopravního prostředku, případně při poruše elektrického zařízení, které by mohlo zahořet
v případech zkratu. Podrobné řešení požární bezpečnosti bude součástí dokumentace pro
stavební řízení a jeho cílem bude vytvořit podmínky pro bezpečný provoz posuzovaných
objektů. Z hlediska požární ochrany a dodržení projektovaných parametrů rekonstrukce haly
lze konstatovat, že záměr je možno umístit a realizovat v zamýšlené lokalitě.
Dopady na okolí
K ohrožení životního prostředí v případě požáru může dojít při jeho znečištění toxickými
plyny vznikajícími při hoření a v důsledku nedostatku přístupu vzduchu a nadměrného
množství oxidu uhličitého při hašení, kdy vznikají škodliviny vázané na dusík ve zplodinách
hoření.
Preventivní opatření
Preventivní ochrana před požárem i další otázky týkající se požární ochrany budou
předloženy v dokumentaci pro stavební řízení. V objektu haly budou pro ochranu před
požárem umístěny 2 hydranty. Vypracován bude požární řád deemulgační stanice.
Následná opatření
Následná opatření po vzniku havárie budou uvedena v havarijním plánu a požárním řádu
provozovny.
Riziko úniku závadných látek (včetně porušení těsnosti akumulačních jímek)
K úniku látek, které by mohly způsobit znečištění a znehodnocení podzemních a povrchových
vod, může dojít v případě úniku skladovaných chemických látek, úniku odpadů přijímaných
do zařízení, úniku odpadní vody v procesu deemulgace a nebezpečných odpadů, při
nedbalosti při údržbě strojů nebo při dopravní nehodě v rámci rekonstrukce, zemních prací
a dopravy surovin a výrobků, při odčerpávání splaškových vod.
Dopady na okolí
Při průniku závadných látek do povrchové nebo podzemní vody by mohlo dojít k jejich
kontaminaci a dočasnému znehodnocení. Tato možnost je ovšem málo pravděpodobná
a dopady možných úniků chemických látek, odpadních vod nebo jiných kontaminantů by
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nedosáhly závažnějších rozměrů vzhledem k poloze areálu a zdrojů pitné vody a s ohledem na
směr proudění podzemní vody v území a s ohledem na realizovaná preventivní opatření.
Preventivní opatření
Bude aktualizován havarijní plán podle § 39 odstavce 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Nejúčinnější prevencí se jeví naprostá technologická kázeň, tak jak bude
uvedeno v projektové dokumentaci, provozním řádu a havarijním plánu a jak je uvedeno
v technických normách a právních předpisech.
Pravidelně budou proškolováni pracovníci nakládající s nebezpečnými chemickými látkami
a s nebezpečnými odpady. S těmito látkami bude nakládáno v souladu s požadavky
uvedenými v bezpečnostních listech těchto látek.
Ve skladových prostorech, ve kterých budou skladovány závadné látky, budou podlahy
upraveny pro manipulaci a skladování nebezpečných látek. V podlaze objektu DS budou
vytvořeny dvě nové záchytné jímky, které budou sloužit pro akumulaci odpadní vody
v případě havárie některého technologického celku. Podlaha bude provedena jako litá,
betonová a bude vyspádována směrem k záchytným jímkám. V rámci dokončovacích prací
bude podlaha opatřena chemicky odolným nátěrem. Okolo technologických celků budou
vybudovány ocelové záchytné vany, které budou sloužit pro zachycení případných úkapů.
Velikost a výška záchytných van bude uzpůsobena tak, aby vana objemově odpovídala
maximálnímu zadržovanému množství vody v technologickém celku. Akumulační jímky
budou umístěny ve velkoobjemové betonové nádrži, vnitřní povrch jímek bude oplastován.
Tato opatření zajistí nepropustnost skladových a výrobních ploch podlahy proti závadným
látkám. Jednotlivé záchytné vany budou mít alarmové senzory - hlídače hladin napojené na
centrální jednotku. Centrální jednotka v případě poruchy – úniku tekutého materiálu, vyšle
alarmové hlášení pomocí zprávy SMS na jednotlivá pohotovostní čísla. Zároveň
v jednotlivých výrobních a skladových prostorech budou teplotní senzory, které v případě
nenadálého zvýšení teploty uvnitř skladu nebo výrobního prostoru vyhlásí přes centrální
jednotku alarmové hlášení. Těmito opatřeními bude zajištěno nepřetržité monitorování stavu
výrobního a skladového prostoru.
Pracoviště budou vybavena potřebnými sanačními soupravami.
Následná opatření
Činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků závadných látek (použití sorpčního
prostředku, odtěžení kontaminovaných stavebních konstrukcí, případně zeminy a způsob
jejich odstranění, atd.) budou stanoveny v havarijním plánu.
Riziko povodní
Riziko povodní nepředpokládáme. Záměr je situován mimo záplavové území pro Q100
vodního toku Sázava a podle informací oznamovatele nebyl areál zaplaven ani v minulosti při
povodních v regionu. V případě očekávané povodňové situace je možné akumulační jímky
s předstihem zpracovat nebo je již při výstavbě opatřit nepropustným víkem.
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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
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonných předpisů a povolovacích rozhodnutí. Níže jsou uvedeny podmínky a doporučení
specifikované v průběhu zpracování dokumentace, především ta, která jsou nad rámec
zákonných předpisů:
Opatření a doporučení pro fázi další přípravy záměru
Do projektové dokumentace pro stavební povolení zahrnout opatření na zajištění
ochrany horninového prostředí před znečištěním ze stavební činnosti při zemních
pracích a rekonstrukci objektu.
Zapracovat do dokumentací pro následné správní řízení bilanci výkopových zemin,
seznam odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem záměru. Do
dokumentací uvést konkrétní způsob nakládání s odpady.
Definovat seznam přijímaných odpadů do zařízení, z ILNO a BL stanovit relevantní
indikátory tak, aby jimi bylo možné prokázat výskyt nebezpečných chemických látek,
směsí a nebezpečných odpadů, které jsou nebo budou v zařízení používány pro
potřeby základní zprávy (§ 4a zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Provést podrobný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum, jehož závěry
budou použity při projektování hloubky zapuštění akumulačních jímek a pro určení
stavu znečištění půdy a podzemní vody a navržení parametrů relevantních indikátorů.
Navrhnout koncentrační limity pro vyčištěnou vodu z deemulgační stanice pomocí
směšovací rovnice s použitím jednotlivých hodnot na straně bezpečnosti (minimální
průtoky v řece Sázava, maximální množství produkovaných vod z deemulgační
stanice, nejméně příznivé obsahy látek, zjištěné v toku Sázava při dlouhodobých
sledováních).
Navrhnout podrobný rozsah monitoringu podzemní vody ve 3 hydrogeologických
vrtech situovaných ve směru a proti směru proudění podzemní vody.
V navazujícím stupni projektové přípravy záměru je proto potřeba zpracovat seznam,
ve kterém bude uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech
nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení a na jeho základě navrhnout
zařazení do příslušné skupiny podle § 5 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií, případně vypracovat protokol o nezařazení podle § 4 citovaného zákona.
Včas požádat o vydání integrovaného povolení, tak, aby bylo schváleno před vydáním
stavebního povolení. Součástí žádosti bude aktualizovaný havarijní plán.
Opatření a doporučení pro fázi realizace stavby (rekonstrukce objektu a při zemních
pracích spojených s budováním kanalizační přípojky)
Udržovat čistotu staveniště a příjezdových komunikací na stavbu zametáním
a kropením, včetně případného mytí podvozků vozidel při vyjíždění ze staveniště.
Údržbu stavebních strojů a manipulaci se závadnými látkami lze provádět pouze na
zabezpečených plochách.
Neprovádět stavební činnost v době od 21:00 do 7:00 hodin a v mimopracovních
dnech.
Hlučné stavební práce provádět pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.
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Zabezpečit, aby nedošlo k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku, korigované na provádění stavebních činností (pro hluk ze
stacionárních zdrojů) v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době.
Provést těsnící zkoušky záchytných jímek a akumulačních jímek, ve kterých budou
skladovány závadné látky, podle platných předpisů nebo doložit atesty nepropustnosti
izolace skladových a výrobních prostor.
V rámci staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů.
Protokoly o předání případných nebezpečných odpadů budou doloženy ke kolaudační
prohlídce.
Navrhnout a provést účinná opatření na snížení hlukové zátěže u nejvýznamnějších
zdrojů hluku v areálu ČOV – u ventilátorů chlazení pro kogenerační jednotku
a u šneků vratného kalu.
Opatření a doporučení pro fázi provozování záměru
Provádět pravidelnou kontrolu stavu těsnosti produktovodů, provozních i záchytných
jímek.
Zajistit kontrolu kvality vnitřního prostředí automatickými varovnými systémy
a protipožárním systémem.
Provést autorizované terénní měření hluku charakterizující skutečnou hlukovou situaci
v dotčeném území.
Dbát, aby nebyla provozována zařízení, která by mohla být významným zdrojem
hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického
celku (např. vzduchotechnika), je třeba navrhnout a stavebně realizovat opatření
vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. osazení tlumičů
hluku vzduchotechniky apod.). Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla
hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.
Kompenzační opatření
Nepředpokládá se potřeba žádných kompenzačních opatření.
Skutečnost, že záměr bude umístěn v objektu, který je nyní využíván z 50 %, lze hodnotit
pozitivně, neboť bude využita stávající část prázdného objektu, nebude tedy budován nový
objekt.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
ovzduší a klima
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vycházelo z map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy, které
zveřejňuje MŽP prostřednictvím ČHMÚ na internetových stránkách, obsahují v každém
čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky, které mají
stanoven roční imisní limit, za předchozích 5 kalendářních let.
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Pro výpočet doplňkové imisní zátěže byl použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
verze 2013 7.0.5311.11674.

Emise z nového zdroje znečišťování ovzduší – deemulgační stanice nebyly hodnoceny, neboť
znečišťující látky nejsou z provozu stanice emitovány. Hodnocen byl imisní příspěvek
liniových zdrojů souvisejících s navrženým záměrem.
voda
Podkladem pro zpracování této části dokumentace byla odborná literatura, archivní
průzkumné práce, podklady od oznamovatele a legislativní zdroje.
geofaktory, příroda a krajina
Údaje o geologických poměrech zájmového území, přírodě a krajině byly čerpány z odborné
literatury a z archivních průzkumů. Vzhledem k umístění záměru nebylo pro potřeby
zpracování této části dokumentace nutné provádět vlastní průzkumné práce.
doprava
Pro stanovení stávající intenzity dopravy byly použity výsledky celostátního sčítání ŘSD ČR
v roce 2010 a přepočtové koeficienty na rok 2017 stanovené ŘSD ČR v dokumentu „TP
č. 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy“.
hluk
Pro hodnocení hlukové zátěže byla provedena 2 měření. Při prvním (dne 10. 12. 2015) byly
stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu stávajících zdrojů ČOV včetně
vnitroareálové dopravy u jednotlivých chráněných venkovních prostorů staveb v denní
a noční době. Při druhém (březen 2016) bylo provedeno měření hluku v noční době u nejbližší
obytné zástavby. Cílem bylo prokázat či vyvrátit přítomnost tónové složky v hluku ze
stávajícího provozu ČOV.
Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených dopravních zdrojů
a celkového hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě dopravním hlukem
a hlukem stacionárních zdrojů bylo provedeno výpočetním programem HLUK+, 11.01
profi11 (reg.č. 5162). V této verzi programu Hluk+ je implementován Metodický návod HH
ČR č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.
Podklady použité při zpracování této dokumentace jsou uvedeny v části H.I.
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí a na veřejné zdraví je
založeno na odborném odhadu, vycházejícím z předpokladů uvedených v dokumentaci,
charakteru zájmového území a dostupných odborných informací.
V průběhu zpracování dokumentace se v žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví,
ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra, fauna, hluk, památky, krajina) nevyskytly takové
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nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci
možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Protože je však tato dokumentace zpracována v počáteční fázi přípravy celého záměru
a nebyly k dispozici podrobnější údaje o některých technologických zařízeních a ostatních
zařízeních použitých při realizaci záměru, vycházeli zpracovatelé dokumentace při hodnocení
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí ze znalostí obdobných provozů.
S ohledem na uvedené neurčitosti jsou stanoveny podmínky, které je třeba akceptovat ve fázi
projekčního řešení při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných
závěrů z hlediska vlivů na životní prostředí, nebyly u posuzovaného záměru identifikovány.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě dané vlastnictvím objektu investorem.
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ČÁST F - ZÁVĚR
Předkládaná dokumentace se zabývá hodnocením vlivů záměru „DEEMULGAČNÍ
STANICE V AREÁLU ČOV HAVLÍČKŮV BROD“ na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dokumentace je vypracována ve smyslu § 6 odst. 5 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a slouží jako podklad
pro posuzování záměru v režimu tohoto zákona. Dokumentace je zpracována v členění a
rozsahu dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu.
Záměrem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. je vybudovat v areálu
stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Havlíčkův Brod deemulgační stanici,
která doplní technologické zařízení stávající čistírny tak, aby bylo možno zpracovávat i vody
s obsahem ropných látek, zvláště pak olejových emulzí.
Nominální kapacita deemulgační stanice bude dosahovat 40 m3/12 hod., respektive
80 m3/24 hodin, v případě příznivějšího složení vstupních vod až 100 m3/24 hodin. Vyčištěná
voda bude dále zpracována v provozované ČOV.
Navržený záměr je v souladu s platným Územním plánem města Havlíčkův Brod.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru.
Realizace záměru nevyvolá negativní důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy
provozu deemulgační stanice lze hodnotit souhrnně jako nízké a málo významné, lokálního
charakteru, ve většině charakteristik jako zanedbatelné až nulové. Důsledky realizace záměru
jsou v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno nadlimitní působení v žádném
z hodnocených faktorů životního prostředí. Žádný ze specifických vlivů není kritický
a natolik významný, aby vylučoval realizaci záměru.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní riziko
související s realizací záměru není ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné.
Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek
životního prostředí v dotčeném území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže.
Charakter záměru vyžaduje běžná opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí,
ve většině oblastí shodných se současným provozem ČOV.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně ani v relativním srovnání se
stávajícím stavem významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů
s nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika jsou omezena standardními opatřeními
souvisejícími s provozem čistíren odpadních vod.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru
„DEEMULGAČNÍ STANICE V AREÁLU ČOV HAVLÍČKŮV BROD“ v předložené
a hodnocené variantě souhlasit.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných
v dokumentaci. Pokud by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke
změně vstupních parametrů nebo se objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo
by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na nové poznatky a informace.
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ČÁST G – VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dokumentace je vypracována ve smyslu § 6 odst. 5 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a slouží jako podklad
pro posuzování záměru v režimu tohoto zákona. Dokumentace je zpracována v členění
a rozsahu dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu.
Záměr je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. zařazen následovně:
Kategorie I, bod 10.1, sloupec A: Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných
odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.
Cílem záměru je vybudovat deemulgační stanici. Záměr bude umístěn v areálu mechanickobiologické čistírny odpadních vod Havlíčkův Brod (ČOV) ve stávající hale hrubého
předčištění (parcela č. st. 374) a na pozemku přiléhajícím k hale (parc. č. 70/2) v katastrálním
území Perknov. Na přilehlém pozemku bude zřízena zastřešená manipulační plocha
s akumulačními jímkami pro příjem odpadních vod určených k čištění a expedice olejů
s nájezdovou rampou.
Nominální kapacita deemulgační stanice bude dosahovat 40 m3/12 hod., respektive 80 m3/24
hodin. Tato hodnota vychází z předpokladu zpracování nejobtížněji deemulgovatelných
odpadních vod. V případě příznivějšího složení vstupních vod lze očekávat kapacitu vyšší, až
100 m3/24 hodin. Produkt deemulgační stanice – vyčištěná voda bude dále zpracována
v provozované ČOV, jejíž kapacita je dostatečná a z níž jsou předčištěné vody vypouštěny do
významného vodního toku Sázava.
Deemulgační stanice bude provozována pouze v pracovní dny. Pro výpočty uvedené
v dokumentaci je uvažováno maximálně 260 pracovních dní v roce. Celkem bude pro
realizaci záměru zřízeno 6 pracovních míst.
Umístění záměru je v souladu s Územním plánem města Havlíčkův Brod. Deemulgační
stanice bude situována v areálu ČOV s absencí obytných ploch. Nejbližší trvale obývaná
zástavba se nachází na ulici Okrouhlická v k. ú. Perknov ve vzdálenosti cca 80 m sv. od
areálu ČOV, od místa vlastního záměru pak ve vzdálenosti cca 280 m na ulici Dlouhá.
Nároky na infrastrukturní zdroje nejsou ničím výjimečným a nečiní problém.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny především na produkci odpadních vod,
nebezpečných odpadů, méně spotřebu surovin.
Koncentrační limity pro vyčištěnou vodu vypouštěnou z deemulgační stanice budou navrženy
pomocí směšovací rovnice s použitím jednotlivých hodnot na straně bezpečnosti tak, aby
negativní vliv na jakost povrchové vody v toku Sázava byl minimalizován.
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Ve srovnání se stávající automobilovou dopravou vyvolanou provozem ČOV dojde
k dennímu nárůstu její intenzity o 10 %. Doprava bude realizována v denní době. Předpokládá
se variantně frekvence cca 6 těžkých nákladních automobilů (nosnost obvykle 12 t, výjimečně
30 tun nákladu), 1 lehkého nákladního automobilu (nosnost do 8 tun nákladu) a 5 osobních
automobilů za den.
Technologie deemulgační stanice je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování
ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, bod 2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií
produkujících odpadní vody, nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než
50 m3/den. Nejedná se o technologii, která by obtěžovala zápachem. Zapáchající látky
nebudou do zařízení přijímány.
Pro vyhodnocení hlukové zátěže byla zpracována samostatná hluková studie. Měřením
provedeným v rámci této studie bylo prokázáno, že hygienické limity hluku v noční době
nejsou za stávajícího stavu překračovány. Příspěvek navrženého záměru v noční době bude
téměř nulový, tudíž se nepředpokládá zvýšení stávajících hladin akustického tlaku A
u nejbližších chráněných venkovních prostor v noční době. V denní době jsou hygienické
limity hluku v současné době i po realizaci záměru plněny s velkou rezervou. V případě
realizace zdrojů hluku v souladu s parametry zadanými v této hlukové studii, provoz nových
zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měřením hluku
provedeným v rámci zpracování hlukové studie (příloha č. 9 v části H.I.) nebylo prokázáno
překročení hygienických limitů v noční době. V jednom bodě měření (bod č. 9 v hlukové
studii) však byla naměřena těsně podlimitní hodnota. Z toho důvodu jsou navržena opatření
ke snížení hluku u nejvýznamnějších zdrojů hluku v areálu ČOV - ventilátorů chlazení pro
kogenerační jednotku a šneků vratného kalu.
V rámci procesu předběžného projednání záměru byly závěry hlukové studie průběžně
zasílány Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Po provedení výše
uvedených měření a finalizaci hlukové studie v květnu 2016 bylo dne 16. 5. 2016 vydáno
vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví hodnotící předmětnou hlukovou studii
a provedená měření hluku jako dostačující podklad pro posouzení záměru ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb.
Deemulgační stanice bude zabezpečena proti únikům chemických látek do horninového
prostředí a vod i ovzduší.
Navrhovaný záměr nebude vykazovat při běžném provozu žádné podstatné změny vlivů na
životní prostředí oproti stávajícímu stavu.
Nepříznivé vlivy vyvolané záměrem přesahující státní hranice jsou vyloučeny. Záměr není
situován v záplavovém území.
Další vlivy na životní prostředí jsou nevýznamné, protože záměr bude umístěn ve stávajícím
objektu, ve kterém proběhne rekonstrukce vnitřních prostor a instalace technologie. Záměr je
umisťován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu
režimu. V místě záměru se nenachází žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny žádné
přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenacházejí se zde prvky územního systému
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ekologické stability ani lokality Natura 2000. V prostoru záměru se nevyskytují žádné
chráněné nebo ohrožené druhy rostlin a živočichů. Nedojde také k ovlivnění krajinného rázu.
Zdravotní riziko související s realizací záměru není ve srovnání se současnou zátěží prostředí
významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž atmosféry. V případě
dodržení deklarovaných parametrů technologie a související dopravy po realizaci záměru
nebudou intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů příčinou
významné změny rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního prostředí
v dotčené oblasti převaha pozitivních vlivů realizace záměru především v důsledku
celospolečenského dosahu záměru v oblasti vodohospodářské a v oblasti ochrany recipientů
vyčištěných odpadních vod – vodotečí.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných
zákonných předpisů. Zpracovatelkou dokumentace jsou doporučena opatření, která budou
minimalizovat vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, především provedení
účinných opatření na snížení hlukové zátěže u nejvýznamnějších zdrojů hluku v areálu ČOV –
u ventilátorů chlazení pro kogenerační jednotku a u šneků vratného kalu. Dále je navrženo
ověření hlukové situace po realizaci záměru autorizovaným terénním měřením.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze hodnocený záměr
označit pro dané území za přijatelný. Celková environmentální zátěž území v důsledku
výstavby a provozu záměru nepřekročí únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území.
Ve všech sledovaných oblastech (veřejné zdraví, ovzduší, povrchová a podzemní voda,
půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, popř. jiné) jsou tedy možné vlivy záměru
„DEEMULGAČNÍ STANICE V AREÁLU ČOV HAVLÍČKŮV BROD“ přijatelné.
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ČÁST H - PŘÍLOHY
Mapové a další přílohy týkající se údajů v dokumentaci, včetně vyjádření příslušného
stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a stanoviska orgánu
ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,
tvoří samostatnou vázanou přílohu, která je nedílnou součástí předložené dokumentace.
H.I. Mapové a další přílohy týkající se údajů v dokumentaci
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Havlíčkův Brod dne
12. 5. 2015 pod č. j. ST/545/2015/Pa-2 JID 34641/2015/muhb.cz.
Stanovisko orgánu ochrany přírody s vyloučením významného vlivu záměru na lokality
soustavy Natura 2000 vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina dne 12. 10. 2015 pod č. j. KUJI 66925/2015 OZPZ 976/2015 Ku.
Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v dokumentaci, je členěna na grafické a textové
přílohy (nejsou z technických důvodů opatřeny číslem stránky) a na použité podklady
a literaturu.
Grafické přílohy:
1. Situace širšího okolí zájmového území v měřítku 1 : 50 000
2. Situace zájmového území s vyznačením prvků ÚSES v měřítku 1 : 10 000
3. Výřez z katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000 s vyznačením prostoru výstavby nové
deemulgační stanice
4. Koordinační situace záměru (bez měřítka)
5. Technologické schéma deemulgační stanice (bez měřítka)
6. Fotodokumentace haly, ve které bude záměr umístěn
Textové přílohy:
7. Odborný posudek
8. Rozptylová studie
9. Hluková studie
10. Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k hlukové studii ze dne 19. 5. 2016 pod
zn. KHSV/10859/2016/HB/HOK/Vel
11. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Objemová studie. (K. Hlavová et al., 2015)
12. Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví
13. Bezpečnostní listy těkavých organických látek
14. Kopie autorizačního osvědčení zpracovatele dokumentace
15. Plná moc
Použité podklady a literatura:
[1] Boháčová, M. et al. (2014): Územní plán Havlíčkův Brod, DHV CR, spol. s r.o., Praha.
[2] Boháčová, M. et al. (2014): Odůvodnění územního plánu Havlíčkův Brod, DHV CR, spol.
s r.o., Praha.
[3] Culek, M. et al. (1996):
Biogeografické členění České republiky. Enigma Praha.
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[4] Demek, J. et al. (2006):

Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. AOPK ČR, Praha.
geologických věd 23. Česká geologická služba. Praha.
[5] Jetel J. (1973):
Logický systém pojmů - základní podmínka formalizace
a matematizace v hydrogeologii. Geologický průzkum 15, 1,
str. 13 - 17, Praha.
[6] Kilian, O. (2009):
Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu. Bakalářská
práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ. Brno.
[7] Krásný J. red. (1981):
Mapa odtoku podzemní vody ČSSR. ČHMÚ, Praha.
[8] Krásný J. (1986):
Klasifikace transmisivity a její použití. Geol. Průzk. 6,28,
177 - 79, Praha.
[9] Mikšová, J. et al. (1999):
Mapa radonového rizika z geologického prostředí 1: 50 000,
list 23-21Havlíčkův Brod. ČGÚ Praha.
[10] Moravec, D., Votýpka, J. (1998): Klimatická regionalizace České republiky. Karolinum
– nakladatelství Univerzity Karlovy, vydání 1, 87 s.
[11] Olmer, M. et al. (2006):
Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník.
[12] Povodí Vltavy (2014):
Plán dílčího povodí Dolní Vltavy, Povodí Vltavy.
[13] Quitt, E. (1971):
Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav
ČSAV. Brno.
[14] Tolasz, R. et al. (2007):
Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav,
Praha. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
[15] Vlnas, R. et al. (2010):
Hydrologická bilance množství a jakosti vody České
republiky 2010. ČHMÚ.
Mapové podklady:
Základní mapa ČR 1 : 10 000, list 23-21-14, Český úřad zeměměřický a katastrální, 2014.
Základní mapa ČR 1 : 25 000, list 23-214 Havlíčkův Brod, Český úřad zeměměřický
a katastrální, 2014.
Základní vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, 23-21 Havlíčkův Brod, Český úřad
zeměměřický a katastrální, 1993.
Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000, list 23 Johlava, Ústřední ústav
geologický, 1985.
Normy a zákonné předpisy:
ČSN 75 9010 (2012): Vsakovací zařízení srážkových vod. Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, Praha.
TNV 75 9011 (2013): Hospodaření se srážkovými vodami. Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, Praha.
Nařízení kraje Vysočina č. 2/2005 ze dne 19. 4. 2005, kterým se vydává Integrovaný program
snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina.
Nařízení kraje Vysočina č. 3/2005 ze dne 19. 4. 2005, kterým se vydává Program ke zlepšení
kvality ovzduší kraje Vysočina.
Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina. Ascend s.r.o., 2012.
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Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. Věstník Ministerstva životního
prostředí, 2/2012. Ročník XXI, částka 2, Praha.
Informační zdroje z internetu:
Český hydrometeorologický ústav, http://www.chmu.cz/
Česká geologická služba, http://www.geology.cz/
Český hydrometeorologický ústav, http://portal.chmi.cz/
Geoportál ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz/
Hydrogeologický informační systém VÚV T.G.M., http://heis.vuv.cz/
Internetové stránky města Havlíčkův Brod, http://www.muhb.cz/
Internetový portál Povodí Vltavy, s.p., http://www.pvl.cz/
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlukové mapy, http://hlukovemapy.mzcr.cz/
Nahlížení do katastru nemovitostí, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Národní geoportál INSPIRE, http://geoportal.gov.cz/
Portál Informačního systému Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, http://mapy.nature.cz/
Portál MŽP. Systém evidence kontaminovaných míst, http://sekm.cz/
Povodňový plán České republiky, digitální verze, http://www.dppcr.cz/
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina http://prvk.kr-vysocina.cz/
Veřejná databáze ČSÚ, http://vdb.czso.cz/vdb/
Pro přílohu č. 2 byl jako podklad použit zakoupený výtisk mapy. Podle sdělení
Zeměměřického úřadu není třeba zpoplatňovat užití zakoupeného výtisku map, protože bude
výsledná zpráva předána pouze jednomu klientovi – společnosti Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a.s.
H.II. Další podstatné informace oznamovatele
Nejsou známy.
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