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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Tento posudek byl zpracován na základě pověření Ministerstva životního prostředí.
Předmětem posudku byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
„Neutralizační a deemulgační stanice Brno“
kterou zpracoval, dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Ing. Petr Mynář
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku MŽP č.j.: 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997,
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 23110/ENV/16 ze dne 3.5.2016
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do
kategorie I, bod:
53

Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálněchemickou úpravou nebo skládkováním.

Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Dokumentace EIA, kterou zpracovala autorizovaná osoba Ing. Petr Mynář na základě § 8 zákona č.
100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, je datována na srpen 2020. Tato dokumentace byla rozeslána a
zveřejněna Ministerstvem životního prostředí dne 29.9.20207, č.j. MŽP/2020/560/1726.
K datu 5.11.2022 byly zpracovateli posudku předány vyjádření a připomínky k předmětné dokumentaci.
Veřejné projednání se uskutečnilo 2.3.2021 formou elektronické konference na platformě Webex.
K datu 11.3.2021 byl zpracovateli posudku předán zápis z veřejného projednání.
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ČÁST I
(ZÁKLADNÍ ÚDAJE)

I.1. Název záměru
Neutralizační a deemulgační stanice Brno

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je výstavba a provoz neutralizační a deemulgační stanice (dále jen „NDS“) na
pozemcích v k. ú. Chrlice, okr. Brno-město, které jsou situovány ve stávajícím areálu Čistírny odpadních
vod, umístěné na adrese Chrlická 552, 664 42 Modřice, provozované společností Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. (dále jen „ČOV Modřice“).
Zařízení NDS je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod, obsahujících nebezpečné látky a
vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou úpravy. Výstupem z NDS bude
předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a energeticky nebo materiálově využitelné odpady
(separované oleje). Provozem NDS bude doplněno čištění těch odpadních vod, které není možné přímo
zpracovávat na ČOV Modřice a u kterých je nutná předúprava fyzikálně-chemickými metodami.

Projektovaná kapacita záměru
•

Roční projektovaná kapacita: 20 000 t/rok

•

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 20 000 t/rok

•

Denní projektovaná zpracovatelská kapacita: do 200 t/den

•

Maximální okamžitá kapacita: 1 000 t.

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno
Brno
Chrlice

I.4. Obchodní firma oznamovatele
SUEZ CZ a.s.

I.5. IČ oznamovatele
25638955

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Španělská 1073/10
120 00 Praha 2 Vinohrady
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I.7. Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Tomáš Doležal
technicko provozní manažer
SUEZ CZ a.s.
Drčkova 7
628 00 Brno
tel.: +420 544 425 049
e-mail: tomas.dolezal@suez.com
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ČÁST II.
(POSOUZENÍ DOKUMENTACE)

II.1. Úplnost dokumentace
Z hlediska naplnění osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je možno posuzovanou dokumentaci
označit za úplnou.
Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny
drobné výhrady komentované v následných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a
nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v předchozím odstavci.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Při studiu dokumentace byla věnována pozornost především obsahové a věcné správnosti uvedených
údajů, případné stylistické chyby, překlepy a další drobné chyby pokud nepřesahují únosnou míru a
nesnižují vypovídací schopnost textu nejsou v dalším textu posudku komentovány.
Celkové závěry zpracovatele posudku jsou psány tučnou kurzívou.

Část A - Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje údaje úplné a správné, ze strany zpracovatele posudku k nim nejsou připomínky.

Část B - Údaje o záměru
Kapitola uvádí základní údaje o vstupech a výstupech a základní popis záměru. Dále je zde uvedeno
zdůvodnění záměru a komentář zvažovaných variant řešených v předchozích procesech EIA. Je zde popsán
i rozsah projekční a legislativní připravenosti (DUR, územní rozhodnutí, DSP).
Z hlediska možné kumulace vlivů jsou zde uvedeny především sousední areály, ale také blízké obchodní,
průmyslové a dopravní aktivity.
Popis technického řešení je uveden stručně a pro názornost je doplněn grafickými přílohami. V této části je
také popsán postup neutralizace a deemulgace. Popsána a následně vyhodnocena je jedna aktivní
varianta. Řešeno je i porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, které je doplněno přílohou 6
dokumentace, kde je porovnání s BAT řešeno podrobněji.
Z hlediska vstupů (viz kap. B.II.) je konstatováno že záměr neleží na ZPF, zábor ZPF tedy není třeba.
Záměr nevyžaduje zábor PUPFL.
Potřeba vody se bude týkat pitné vody pro hygienické zázemí a technologické vody pro přípravu roztoků
chemikálií. Celková spotřeba bude činit 2210 m3 za rok.
U ostatních požadavků na vstupní suroviny je v kapitole týkající se technického řešení uveden výčet
základních surovin a souhrn jejich předpokládané roční potřeby.
Nároky na energie v době provozu se týkají pouze elektrické energie ze sítě (osvětlení a pohon
technologie) a zemního plynu (pro vytápění – dodáván kapalný a bude skladován v nádrži v areálu).
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Nároky na automobilovou dopravu jsou řešeny především pro fázi provozu, doprava bude probíhat pouze
v denní době v pracovní dny. Nároky na stavební dopravu nejsou významné.
Výstupy do ovzduší jsou řešeny odkazem na příslušnou kapitolu rozptylové studie (příloha 2). Uvažovanými
zdroji byl provoz technologie (výpočet emisí byl proveden podle obdobného zařízení stejného
provozovatele), vytápění (výpočet proveden dle emisních faktorů a spotřeby paliva) a automobilová
doprava (výpočet proveden dle emisních faktorů MEFA 13 a intenzit dopravy).
Odpadní vody budou tvořeny srážkovým vodami, splaškovými a technologickými odpadními vodami.
V dokumentaci je uvedeno jejich množství a způsob nakládání s nimi.
Odpady produkované při běžném provozu i výstavbě budou předávány oprávněné firmě.
Údaje o hlukové emisi jsou v dokumentaci uvedeny stručnou formou a popisem protihlukových stěn s
odkazem na další podrobnosti v přiložené hlukové studii (příloha č.3).

Celkově zpracovatel posudku považuje zpracování části B dokumentace jako dostatečné a
správné.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel posudku v zásadě považuje způsob zpracování této kapitoly za správný. Dokumentace je
napsána podrobně a byla dle našeho soudu dostatečně věnována pozornost jednotlivým aspektům.
Kapitola C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je proveden
stručnou a přehlednou tabelární formou. Řešeno je jednak území vlastního záboru tak i širší dotčené
území.
V kapitole C.II. stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území jsou uvedeny
podrobnější informace o území. Údaje o hlukové zátěži území a o kvalitě ovzduší dále doplňují informace
uvedené v hlukové a rozptylové studii. Údaje o kvalitě ovzduší vycházejí z měření stanic imisního
monitoringu (Brno – Tuřany 2015-2019) a z map o průměrných imisních zátěžích za pětiletí (2015-2019).
V rámci popisu povrchových vod je popsáno povodí, včetně informace, že záměr leží v záplavovém území
(Q100), nikoli však v aktivní zóně. Záměr nezasahuje do ochranných pásmech vodních zdrojů, CHOPAV atd.
Popis půd je řešen uvedením půdních typů v zájmovém území a jejich zákresem v mapě. Stručně jsou také
řešeny přírodní zdroje a popis fauny a flóry.
Stávající intenzity dopravy (za rok 2016 + koeficienty vývoje dopravy) jsou popsány v rámci kapitoly
věnované dopravní infrastruktuře,

Popisy jednotlivých složek životního prostředí, dotčených posuzovaným záměrem, jsou
provedeny dostatečně a obsahují relevantní údaje pro posouzení vlivů záměru na životní
prostředí.
V území nebyly identifikovány žádné závažné environmentální charakteristiky vylučující
realizaci stavby.
C.3.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Zde je konstatováno, že se jedná o „území s ne vždy příznivým stavem životního prostředí, nicméně s
příznivými trendy vývoje stavu životního prostředí, z celkového hlediska nedochází (s možnými lokálními
odchylkami) k překročení únosného zatížení území. Realizace nebo nerealizace záměru na těchto trendech
nic nemění.“.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.
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Část D - 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

Kapitola vychází ze studie vlivu záměru na veřejné zdraví, zpracované Ing. Jitkou Růžičkovou (držitelkou
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, MZd č.j.: MZDR 29835/20192/OVZ ze dne 9.7.2019). Studie je součástí Dokumentace EIA jako Příloha 4.
Je zde řešen vliv imisních příspěvků plynných škodlivin a prachu emitovaných automobilovou dopravou.
Vyhodnocení je provedeno na základě rozptylové studie (zpracované Mgr. Jakubem Buckem a Mgr.
Danielou Fogašovou). Dále je zde vyhodnocen vliv hlukové zátěže vycházející z výsledků hlukové studie
zpracované Mgr. Jakubem Buckem. Obě studie jsou doloženy v příloze dokumentace (č.2 a č.3).
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví autor dokumentace konstatuje, na základě odhadu zdravotních rizik
chemických látek v ovzduší a hluku je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním přístupu (při
zohlednění nejvyšších zjištěných koncentrací či hodnot zdravotně významných faktorů na celou
exponovanou populaci v dotčeném území) nelze pro hodnocené škodliviny v ovzduší a hluk předpokládat v
důsledku realizace záměru zvýšené riziko zdravotních účinků.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vyhodnocení vychází z rozptylové studie zpracované Mgr. Jakubem Buckem a doloženou v příloze (příloha
č.2). Rozptylová studie je provedena adekvátním způsobem dle platné metodiky a nejsou k ní ze strany
zpracovatele posudku podstatnější výhrady.
Rozptylová studie obsahuje výpočty imisních koncentrací pro 11 výpočtových bodů umístěných v prostoru
obytné zástavby a pravidelnou síť výpočtových bodů v síti s krokem 50 m. Hodnocenými škodlivinami byly
NO2, CO, PM10, PM2.5, benzen, BaP, Cr, Ni, Hg a Pb. Výsledky výpočtu byly pro body v obytné zástavbě
presenovány tabelární formou, pro celé řešené území pak průmětem isoplet do mapového podkladu.
Vlivy na klima jsou řešeny jednak pro lokální vlivy tak i globální vlivy, v obou případech jsou vlivy
vyhodnoceny jako nevýznamné a prakticky vyloučené.
Z hlediska možného zápachu je záměr navržen tak, aby byly minimalizovány možné emise pachových látek
jak ze skladování tak i vlastního zpracování odpadů.
Ke kapitole ani rozptylové studii nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější
připomínky, technické řešení minimalizace pachových emisí navrhujeme v rámci podmínek
stanoviska dodatečné opatření – instalace biofiltru.

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

Pro hodnocení vlivů hluku byla provedena podrobná akustická studie (Mgr. Jakub Bucek), doložená v
příloze 3 dokumentace. Studie vyhodnocuje vliv stacionárních zdrojů a dopravy.
U stacionárních zdrojů z výsledků vyplývá, že „vlivem záměru tedy nedojde ke změně akustické situace
dotčeného území“.
Z výsledků vyhodnocení akustického vlivu dopravy vyplývá, že i při uplatnění krajně konzervativního
předpokladu, že doprava záměru přitíží všechny komunikace dotčeného územíve své úplné intenzitě,
nedojde k akusticky významné změně dopravně-hlukové situace dotčeného území. Potenciální změna do
∆LAeq,T = +0,1 dB (převážně však mnohem méně) je akusticky nevýznamná (ve smyslu § 20 odst. (5)
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB). Vlivem záměru
tak nedojde k akusticky významné změně emisních hladin dotčených komunikací a tím ani k akusticky
významné změně dopravně-hlukové situace v dotčeném území.
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Záměr tedy neovlivní hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích, nedochází ani ke
vzniku nových přeslimitních stavů.
Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínky.

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

Vliv na odvodnění území je s ohledem na celkovou plochu záměru a způsob nakládání s dešťovými vodami
vyhodnocen jako nevýznamný.
V rámci ochrany záměru před záplavou se předpokládá, že součástí stavby bude násep, na němž budou
vybudovány stavební objekty tak, aby podlaha provozní haly a hrany venkovních nádrží byly 0,1 m nad
úrovní hladiny stoleté záplavy. Realizace záměru nebude mít, s ohledem na rozsah zástavby a na rozsah
záplavového území, vliv na odtokové poměry povodňových vod.
Vlivy na odtokové poměry a na hydrologické charakteristiky v důsledku realizace záměru je vyhodncen jako
nevýznamné.
Z hlediska ochrany kvality povrchových vod záměr obsahuje technická i provozní opatření pro vyloučení
úniku případného znečištění do povrchových vod. Obdobná opatření jsou navržena i ve vztahu k ochraně
podzemních vod.
Vlivy na podzemní vody či vodní zdroje po realizaci záměru se nepředpokládají.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek. V rámci
veřejného projednání bylo ze strany veřejnosti požadováno navýšení protipovodňové
ochrany, tento požadavek byl zohledněn při formulaci návrhu podmínek stanoviska..

D.I.5. Vlivy na půdu

V kapitole je konstatováno, že realizace záměru není spojena se ztrátou (trvalou ani dočasnou) ZPF ani
není předpoklad že by v důsledku provozu mohlo dojít ke znečištění půd v jeho okolí.
Se záborem PUPFL se nepočítá.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje

Vliv na horninové prostředí se nepředpokládá, záměr bude realizován především na plochách stávajícího
areálu, které budou dále navyšovány.
V rámci kapitoly je konstatováno, že přírodní zdroje se v areálu nevyskytují a tedy nemohou být dotčeny.
K této složce nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.

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

S ohledem na charakter území záměru bez výskytu přírodních či přírodě blízkých biotopů jsou vlivy záměru
na všechny výše uvedené charakteristiky vyhodnoceny jako nulové. V důsledku realizace záměru tak
nedochází ke ztrátě biologické rozmanitosti území.

Vlivy na území soustavy Natura 2000
U hodnoceného záměru byl významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen.

Vlivy na VKP a ÚSES
Zájmové území leží mimo vlastní plochy ÚSES a VKP.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.
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D.I.8 Vlivy na krajinu

Hodnocení vlivů na krajinný ráz záměru je zpracováno jako samostatný dokument a tvoří přílohu 5
dokumentace.
Ze závěrů vyplývá, že prostor záměru - areál ČOV představuje rozsáhlé území průmyslového charakteru.
Širší okolí představuje částečně zastavěnou nivu v rámci polní, zemědělské krajiny při jižním okraji
brněnské sídelní aglomerace, dnes výrazně ovlivněné suburbanizací. Harmonické vztahy a měřítko zde jsou
zde již výrazně narušeny velkoplošným charakterem zemědělské krajiny velkovýrobního měřítka a zejména
pak průnikem průmyslové zástavby do prostoru nivy, výrazně narušující celkový obraz původně
venkovského sídla (Modřice). Nivou prochází liniové stavby - dálnice D2 a kumulace vedení vysokého
napětí. V tomto kontextu realizace záměru stávající ráz krajiny hodnoceného území nezmění.
Ke kapitole i k závěrům nemá zpracovatel posudku významnějších připomínek.

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

Hmotný majetek, kulturní či jiné památky nejsou stavbou zasaženy. Záměr se nachází v území kde není
vyloučena možnost archeologických nálezů, ale není pravděpodobná.

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.I.10. Vlivy na dopravní infrastrukturu

V dokumentaci je uvedeno, že intenzita dopravy související se záměrem je v porovnání s pozaďovými
(existujícími) intenzitami dopravy na dotčené komunikační síti nevýznamná a potenciální změna vlivem
záměru se pohybuje hluboko v pásmu přirozené variability dopravy, resp. vývoje intenzit dopravy.
Zatímco podíl záměru na celkových intenzitách se pohybuje, až na výjimky, v řádu nejvýše desetin
procenta a na intenzitách těžké dopravy v řádu nejvýše jednotky procent, koeficienty vývoje intenzit
dopravy se pohybují v řádu desítek procent. Příspěvek intenzit dopravy záměru tak není prakticky
postižitelný ani objektivně (sčítáním) ani subjektivně, záměr je hluboko v pásmu přirozeného vývoje
dopravy a nepřináší tak do území nepředpokládanou dopravní zátěž. Tento závěr je možno zobecnit i na
dopravní trasy na navazující vyšší komunikační síti.
Záměr se nikterak nedotýká železniční či jiné dopravní infrastruktury dotčeného území.
D.I.11. Jiné ekologické vlivy

V této kapitole jsou zmíněny možné vlivy na staré ekologické zátěže, poddolovaná území, případně jiné
charakteristiky ŽP. Ve všech případech je konstatován nulový vliv.

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.II

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí

Žádná rizika ani významnější vlivy nejsou předpokládány.

K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.III

Komplexní charakteristika vlivů záměru a možnost přeshraničních vlivů

Dokumentace uvádí, že rozsah přímých vlivů záměru je omezen na území záměru a jeho blízké okolí,
nedochází k významnému dotčení širšího území.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými
environmentálními důsledky, připravenost na mimořádné situace je řešena v souladu s příslušnými
předpisy.
Významné vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny
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K této kapitole nemá zpracovatel posudku žádné připomínky.
D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí
V posuzované dokumentaci byly uvedeny 2 opatření k prevenci, vyloučení, snížení, nebo kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí pro etapy výstavby, provozu a ukončení provozu. Tyto podmínky po
úvaze využíváme při návrhu stanoviska (viz podrobnější komentář v části IV tohoto posudku).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
V této kapitole autor uvádí, že využíval studie doložené v příloze zpracované dle předepsaných postupů a
metodik. V kapitole jsou dále zmíněny zdrojové dokumenty využité při zpracování Dokumentace.
Z hlediska zpracovatele posudku je podstatné, že dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 k
zákonu č. 100/2001 Sb. a její přílohu tvoří doprovodné studie zpracovaná odpovídajícím způsobem
(příslušné postupy metody a metodiky jsou popsány v jednotlivých studiích dostatečně).
K výběru metod a rozsahu jejich využití nemá zpracovatel posudku připomínky.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.

Část E.

Porovnání variant

Dokumentace celkově vyhodnocuje 1 aktivní variantu, kterou porovnává se stávajícím stavem. Rozsah
hodnocených variant odpovídá zadání (záměr není navržen variantně). Kapitola v zásadě konstatuje
přípustnost aktivní varianty a odkazuje se na konstatování a závěry předchozích kapitol a doprovodných
studií.
K obsahu kapitoly nemáme podstatnějších připomínek.

Část F.

Závěr

Dokumentace vyhodnocuje záměr (na základě veškerých dílčích i celkových výsledků hodnocení) jako
proveditelný, za podmínky dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů
stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.
S vyhodnocením závažnosti jednotlivých vlivů zpracovatel posudku v zásadě souhlasí. Celkovou
akceptovatelnost záměru budu komentovat v příslušné kapitole posudku.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci byla uvedena pouze 1 aktivní varianta. Tato varianta je porovnána s nulovou variantou
(stávající stav životního prostředí bez realizace záměru).
Realizace stavby pochopitelně vnáší do území jisté negativní vlivy (některé částečně kompenzuje), jejich
míra je však vyhodnocena jako nízká a akceptovatelná.
K tomuto závěru nemá zpracovatel posudku připomínky.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
V dokumentaci je uvedeno, že záměrem nemůže být závažně ovlivněno životní prostředí ani obyvatelstvo
mimo území ČR. Zpracovatel posudku s tímto konstatováním souhlasí.
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ČÁST III.
(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O
ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
Návrh technického řešení záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ odpovídá technickým řešením
použitým v jiných provozech investora. Řešení kromě provozních hledisek sleduje i hlediska
environmentální.
Technologie záměru bude respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT) a platné legislativní
limity v oblasti emisí do ovzduší, emisí v odpadních vodách, akustických emisích a v dalších
environmentálních oblastech. Lze tak očekávat, že příspěvky záměru k pozaďovému stavu životního
prostředí v dotčeném území nebudou významné.
S navrženým technickým řešením tedy zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné při
respektování podmínek a doporučení uvedených v podmínkách ke stanovisku.
Součástí návrhu podmínek je upřesnění podmínek a navržení technického řešení, které by umožňovalo
ještě efektivnější záchyt pachových látek a posílení zabezpečení provozu proti povodním.
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ČÁST IV.
(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
V rámci této kapitoly rekapitulujeme všechna navržená opatření a stručně je komentujeme především s
ohledem na jejich následné převzetí do podmínek pro realizaci záměru. Do podmínek návrhu stanoviska
přejímáme především podmínky, které nejsou běžnou povinností vyplývající z příslušných zákonů,
návazných předpisů a technických norem neboť povinnost jejich splnění není třeba (a ani to není možné) v
rámci procesu EIA upravovat. Obdobně nejsou do návrhu stanoviska (tedy jako povinná) přebírána
doporučení zpracovatele dokumentace.
V dokumentaci jsou uvedena opatření jsou rozdělena do následujících oblastí:

Hlavní opatření, která jsou již součástí předkládaného záměru (projektové
dokumentace):
Fáze realizace záměru
1. Technické a technologické řešení záměru bude respektovat platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro
zpracování odpadu.
Komentář zpracovatele posudku:

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím
znění:
•

Technické a technologické řešení záměru bude respektovat platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách
pro zpracování odpadu.

2. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti technologických
odpadních vod z hlediska jejich následného zpracování na ČOV Brno-Modřice.
Komentář zpracovatele posudku:

S uvedenými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí - do návrhu stanoviska přebírám v následujícím
znění:
•

V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti
technologických odpadních vod z hlediska jejich následného zpracování na ČOV Brno-Modřice.
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ČÁST V.
(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K
DOKUMENTACI)
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu (Ministerstva životního prostředí, OVSS VII, pracoviště
Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno) celkem 13 vyjádření k dokumentaci.
V této příloze uvádíme jejich přehled a vypořádání případných připomínek nebo námitek, požadavky na
zapracování do dokumentace jsou akceptovány, v textu však není tato skutečnost akcentována .
Plný text připomínek je uveden v příloze, v rámci následujícího textu je vždy v černém rámečku uvedena
citace připomínky, v dalším odstavci (již bez orámování) je uveden stručný komentář zpracovatele
posudku.
K vypořádání byly ze strany příslušného úřadu předány následující připomínky k dokumentaci:
1. Magistrát města Brna, Odbor vodního
MMB/0445756/2020, ze dne 22.10.2020

a

lesního

hospodářství

a

zemědělství,

č.j.

2. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, č.j. MMB/0409953/2020/Zah, ze dne 29.9.2020
3. MŽP odbor ochrany ovzduší bez č.j., ze dne 26.10.2020
4. Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice, výpis z usnesení, ze dne 27.10.2020
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 149685/2020, ze dne
27.10.2020
6. MŽP odbor ochrany vod č.j. MZP/2020/740/1166, ze dne 27.10.2020
7. MŽP odbor ochrany odpadů č.j. MZP/2020/720/4512, ze dne 29.10.2020
8. Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, č.j. MCBCHR/04333/20/Kaš, ze dne 29.10.2020
9. Ing. Karel Říha, ze dne 29.10.2020
10. Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, bez č.j., ze dne 29.10.2020
11. Česká inspekce životního prostředí, č.j. ČIŽP/47/2020/9770 ze dne 30.10.2020
12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského
55215/2020/BM/HOK ze dne 2.11.2020

kraje

se

sídlem

v Brně,

č.j.

KHSJM

13. Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK, č.j. JMK 145387/2020 ze dne (nedatováno)

Kopie těchto vyjádření jsou součástí přílohy zpracovaného posudku.
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1. Připomínky k dokumentaci
1.1.

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,

č.j. MMB/0445756/2020, ze dne 22.10.2020
Odbor VHHZ MMB jako věcně příslušný vodoprávní úřad se vyjádřil, že :
Realizace záměru je možná, objekt není vodním dílem, pro zařízení bude vydáno povolení vypouštění
odpadních vod do veřejné kanalizace.
Odbor VHHZ MMB se z hlediska státní správy lesů vyjádřil, že :
Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona
Odbor VHHZ MMB z hlediska ochrany ZPF se vyjádřil, že :
Stavba je možná, pozemky nejsou součástí ZPF
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.2.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,

č.j. MMB/0409953/2020/Zah, ze dne 29.9.2020

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.3.

MŽP odbor ochrany ovzduší

bez č.j., ze dne 26.10.2020
Z pohledu znečišťování ovzduší není dále zanedbatelná problematika znečišťování ovzduší pachovými
látkami. V této souvislosti konstatujeme, že technologie k fyzikálně-chemické úpravě kapalných odpadů a
odpadních vod bude zdrojem pachově postižitelných látek, a to zejména výše popsané procesy. Emise
zápachu budou zřejmě minimalizovány tím, že procesy budou probíhat v uzavřených reakčních nádobách a
odpadní vody budou skladovány v zakrytých venkovních jímkách. Vzdálenost záměru od nejbližší obytné
zástavby je přes 800 m, což se jeví jako dostatečné. Je tedy velice pravděpodobné, že záměr stížnosti na
zápach nezpůsobí. V případě jejich výskytu však bude nezbytné dostanovit dodatečné podmínky provozu
podle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Upozorňujeme, že v rozptylové studii
oznamovatel uvádí vzdálenost 300 m od nejbližší obytné zástavby. Z mapy areálu vyplývá, že touto
vzdáleností je myšlena hranice areálu ČOV od obytné zástavby, nikoliv vzdálenost budovy záměru od
obytné zástavby. Pokud mají tyto rozdílné údaje jiný význam měl by oznamovatel uvést tyto odlišné údaje
na pravou míru.
Součtem stávajících úrovní znečištění a nejvyšších příspěvků vypočítaných u nejbližší obytné zástavby lze
konstatovat, že provozem záměru nedojde k překročení platných imisních limitů pro ochranu lidského
zdraví u většiny hodnocených znečišťujících látek. Výjimku představují koncentrace suspendovaných částic
PM2,5, jejichž příspěvky budou sice vlivem provozu záměru zanedbatelné, avšak jejich koncentrace
překračují stanovený imisní limit již v současné době.
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Vzhledem k tomu, že příspěvky záměru ke koncentracím suspendovaných částic PM2,5 se pohybují v řádu
setin procenta imisního limitu a rovněž u ostatních znečišťujících látek jsou předpokládané příspěvky nízké,
považujeme záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší za akceptovatelný.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření ze strany zpracovatele posudku jsou pouze následující upřesnění:
Dle aktuálních informací ČHMÚ již aktuální pětiletý průměr PM2,5 v prostoru záměru činí 19,5 µg.m-3,
hodnota imisního limitu (LVr=20 µg.m-3) již zde tedy překračována není. Tuto skutečnost autor rozptylové
studie předpokládal a dokladuje ji v tabulce 12 na straně 22 rozptylové studie, kde uvádí výsledky měření
na stanici Tuřany za období 2015-2019, ze kterých vyplývá pokles imisní zátěže.
Nejbližší obytná zástavba je od záměru vzdálena více jak 800 m, údaj 300 m je dle sdělení autora
rozptylové studie tisková chyba.
Stanovení přesných podmínek provozu bude předmětem následujícího řízení prováděného v režimu zákona
76/2002 Sb. V rámci tohoto posudku (v rámci návrhu podmínek stanoviska) je navržena instalace odsávání
prostoru venkovních jímek na odpad tak, aby v prostoru pod kryty byl mírný podtlak a odsávaná vzdušina
byla svedena na bilogický filtr. Podrobnosti technického řešení budou navrženy v dalším stupni projektové
přípravy a popsány v odborném posudku zpracovaném pro účely závazného stanoviska dle zákona
201/2012 Sb. a následně procesu dle zákona 76/2002 Sb.

1.4.

Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice, výpis z usnesení,

ze dne 27.10.2020

Komentář zpracovatele posudku:

Nesouhlasné stanovisko, k vyjádření ze strany zpracovatele posudku jsou pouze následující upřesnění:
Dle údajů v dokumentaci i dle údajů Hydroekologického informačního systému VÚV TGM se navržený
záměr v aktivní zóně záplavového území nenachází. Ve vyhlášeném záplavovém území Q100 sice záměr leží,
nicméně jsou navržena stavební opatření, která zajistí, že záměr bude umístěn 0,1 m nad hladinou Q100.,
což je z hlediska legislativy dostatečné. V rámci tohoto posudku navrhujeme prověřit, zda je technicky a
ekonomicky možné tuto niveletu ještě navýšit.

1.5.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí,

č.j. JMK 149685/2020, ze dne 27.10.2020
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Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.6.

MŽP odbor ochrany vod

č.j. MZP/2020/740/1166, ze dne 27.10.2020
Odbor ochrany vod MŽP nemá zásadní připomínky, neboť z této dokumentace vyplývá, že případná
realizace záměru by neměla mít negativní vliv na povrchové nebo podzemní vody.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.7.

MŽP odbor ochrany odpadů

č.j. MZP/2020/720/4512, ze dne 29.10.2020
K dokumentaci záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ nemá odbor odpadů zásadní
připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.8.

Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice,

č.j. MCBCHR/04333/20/Kaš, ze dne 29.10.2020

Komentář zpracovatele posudku:

Nesouhlasné stanovisko, k vyjádření ze strany zpracovatele posudku jsou pouze následující upřesnění:
Dle údajů v dokumentaci i dle údajů Hydroekologického informačního systému VÚV TGM a územního plánu
města Brna se navržený záměr v aktivní zóně záplavového území nenachází. Ve vyhlášeném záplavovém
území Q100 sice záměr leží, nicméně jsou navržena stavební opatření, která zajistí, že záměr bude umístěn
0,1 m nad hladinou Q100. Z hlediska legislativy je tedy umístění záměru v tomto prostoru možné. V rámci
návrhu podmínek stanoviska zpracovatel posudku doporučuje toto zabezpečení navýšit tak, že niveleta
0,1 m nad Q100 bude navýšena. Ovšem při respektování technických omezení daných výškopisem lokality.
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Další připomínky jsou řešeny níže.

1.9.

Ing. Karel Říha,

ze dne 29.10.2020
V úvodu respondent uvádí, že využívá k podnikání objekt ležící cca 12 m od záměru (U Jezu 480/5),
předmětem podnikání je vyhodnocování poškozování plodin a ochrana rostlin. Mimo to využívá objekt
k rekreaci a produkci ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu.
Vyjádření obsahuje připomínky shrnuté do jednotlivých bodů obsahově prakticky totožné jako vyjádření MČ
Chrlice (viz následující bod), proto komentář těchto připomínek je pro oba body zpracován
společně.

1.10. Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice,
bez č.j., ze dne 29.10.2020
Předmětem vyjádření je nesouhlasné stanovisko odůvodněné jednotlivými body které dále komentuji
jednotlivě:

1. Nedostatečné posouzení kumulativních vlivů záměru
Kapitola B.I.4.2 Dokumentace popisuje možnost kumulace s jinými záměry. Je uvedena činnost stávajících
obchodních, průmyslových a dopravních aktivit v okolí Záměru. Není však řečeno, že všechny byly
realizovány v okolí Záměru před rokem 2018. Chybí také informace o záměrech v budoucnu plánovaných v
okolí. Je třeba doplnit informaci, zda jsou již uvedené záměry zahrnuté v imisním pozadí a je třeba
dopracovat kumulativní hodnocení se záměry plánovanými. „Záměr je umisťován do stávajícího areálu
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kde je v současné době provozována čistírna odpadních
vod“ (str. 14 Dokumentace). Vzhledem k relevantnosti pachové problematiky u Záměru (viz bod II.d) je
třeba zpracovat i kumulativní hodnocení z hlediska emisí pachových látek společně se stávající ČOV.
Komentář zpracovatele posudku:

Nesouhlasné stanovisko, především je zde zmiňována pachová problematika, respektive její možný
kumulativní vliv.
Předmětný záměr je koncipován tak, aby nebyl zdrojem emise pachových látek, z toho je zřejmé, že si
investor uvědomuje, že tento provoz umisťuje do území, které již zápachem zatíženo je a tedy navrhuje jej
tak, aby příspěvek k pachové zátěži byl minimální či dokonce nulový. Zpracovatel posudku s tímto řešením
souhlasí a navrhuje účinnost navržených opatření ještě zefektivnit osazením odsávání zakrytovaného
prostoru venkovních jímek a svedením vzdušina na biologický filtr.
Z hlediska možné kumulace s okolními záměry provedl zpracovatel vlastní kontrolu zaměřenou na realizaci
jiných záměrů v okolí. Předmětem této kontroly je zda v časovém rozmezí od roku 2018 (jak požaduje
respondent) do srpna 2020 (dokončení dokumentace) je v dotčeném území navržena realizace nějakého
záměru, který by mohl vyvolat podstatnější kumulativní vliv.
V následujících odstavcích je výčet záměrů, které byly zveřejněny na informačním systému EIA na k.ú.
Chrlice a katastrech ležících v blízkosti předmětného záměru:
•

kumulace s jinými záměry v budoucnu plánovaných v okolí

Záměr je navržen na k.ú. Chrlice, dalšími sousedícím katastrem jsou Modřice, ve vzdálenosti do 1 km se
nachází i katastr Rebešovic.
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Chrlice

Na k.ú. Chrlice byly tedy v období od ledna 2018 do srpna 2020 oznámeny 2 záměry (OV7200 a JMH1433)
z hlediska možného dosahu těchto záměrů je předpoklad kumulace především prostřednictvím dálnice D2,
což bylo v dokumentaci uvažováno. Z hlediska pachové problematiky je kumulace vyloučena.

Modřice

Na k.ú. Modřice byly tedy v období od ledna 2018 do srpna 2020 oznámeny 3 záměry (OV7200, JMH1474
a JMH1447) z hlediska možného dosahu těchto záměrů je předpoklad kumulace především prostřednictvím
dálnice D2, což bylo v dokumentaci uvažováno. Z hlediska pachové problematiky je kumulace vyloučena.

Rebešovic
zde není žádný záměr na IS EIA evidován

Přízřenice
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Na k.ú. Chrlice byly tedy v období od ledna 2018 do srpna 2020 oznámeny 2 záměry (MZP069 a JMH1503)
z hlediska možného dosahu těchto záměrů je předpoklad kumulace s ohledem na vzdálenost a dopravní
napojení nepravděpodobný. Z hlediska pachové problematiky je kumulace vyloučena.
Z výše uvedeného výčtu tedy vyvozuji, že zpracovatel dokumentace se nějakého opominutí nedopustil.

2. Nedostatečné posouzení možného obtěžování zápachem
Kapitola B.III.1 má podle svého nadpisu u výstupů do ovzduší podávat přehled zdrojů znečišťování,
informace o druhu a množství emitovaných znečisťujících látek a způsobu a účinnosti zachycování
znečišťujících látek. Na str. 24 Dokumentace se pouze uvádí, že „emise jsou kvantifikovány v rozptylové
studii.“ Ta na str. 11 uvádí emisní toky těžkých kovů z odvětrávací vzduchotechniky. Dle vyhlášky č.
415/2012 Sb. platí pro vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší spadající pod kód 2.6 přílohy č. 2 zákona o
ochraně ovzduší (viz bod II.b) technická podmínka provozu zaměřená na látky obtěžující zápachem.
K problematice pachových látek se na str. 26 Dokumentace pouze uvádí, že „záměr není zdrojem zápachu,
bude vybaven technickými opatřeními proti vzniku zápachu (uzavřené reakční nádoby, zakryté venkovní
jímky).“ Na str. 16 Dokumentace se u popisu technologické haly píše, že „odvětrání reaktorů a příjmového
místa bude zajištěno dvěma oddělenými ventilátory (…) (vyústění na střechu objektu).“ Právě z tohoto
odvětrání jsou v rozptylové studii uvažované emise těžkých kovů (avšak i to je problematické, viz bod
III.b).
Nabízí se tedy otázka, zda odvětrání reaktorů nemůže vést také k emisím pachových látek, neboť
Dokumentace Záměru neobsahuje informaci o odsávání odpadního plynu do zařízení k omezování emisí.
Pouze v příloze č. 9 Dokumentace (Vyhodnocení souladu zařízení se standardy BAT, např. str. 5) se hovoří
o tom, že „je preventivně navržen nucený odtah ze všech reaktorů a záchyt případných pachových látek
pomocí filtru se selektivním aktivním uhlím.“ Efektivita tohoto záchytu však není konkretizována. Z důvodu
nejasného popisu prevence emisí pachových látek ze Záměru je třeba, aby byla autorizovanou osobou
zpracována řádná pachová studie, a to včetně rozptylové studie pro pachové látky provedené upravenou
metodikou SYMOS´97 a zahrnující také situace provozní nekázně.
Komentář zpracovatele posudku:

Navržené řešení nepředpokládá významnější emisi pachových látek čehož je dosaženo jednak instalací
uhlíkových filtrů na odvětrání technologie a dále zakrytováním venkovních jímek. Prostor příjmového místa
je odvětráván ventilátorem, ale ten bude v provozu pouze při manipulaci během příjmu, tedy pouze v řádu
desítek minut za den a toto řešení je navrženo především s ohledem na bezpečnost obsluhy.
Oznamovatel sdělil, že provozuje obdobná zařízení i v jiných lokalitách a v rámci tohoto záměru navrhuje
významně účinnější opatření k prevenci zápachu než má na stávajících provozovaných lokalitách. Jde tedy
o nadstandardní zabezpečení.
S navrženými opatřeními zpracovatel posudku souhlasí a s ohledem na lokalitu (která je za stávajícího
stavu zatížena pachovou emisí z jiných zdrojů) doporučuje navržené opatření rozšířit o instalaci odsávání
zakrytovaných prostorů venkovních jímek a svedením odsávané vzdušiny do biologického filtru. Filtr může
být využit i pro čištění vzdušiny odsávané z příjmového místa.
Podrobný popis všech opatření pro snižování emisí (tedy i pachových látek) bude uvedeno v odborném
posudku dle zákona 201/2012 Sb. (o ovzduší), který bude zpracován pro účely vydání závazného
stanoviska pro umístění zdroje (podle zákona o ovzduší). Z tohoto důvodu nepokládáme za nutné aby
v rámci procesu EIA byly podrobně řešeny technické detaily – tedy například účinnost filtru.

3. Výčet a popis opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů záměru je nedostatečný
Výčet a popis opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů (kap. D.IV Dokumentace) musí být
doplněn přinejmenším o následující údaje:
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- Dodavatel stavby musí být seznámen s aktuálním Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší
Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z
dalších stavebních činností (září 2019) a musí se v něm doporučenými opatřeními řídit.
- Při nakládání s odpady, při jejichž zpracování může docházet k uvolňování zápachu, je třeba postupovat
tak, aby byla intenzita zápachu co nejúčinněji snižována (instalace ventilačního zařízení, přednostní
zpracování odpadních vod uvolňujících zápach).
- Pro zařízení je nutné stanovit dostatečně dlouhý zkušební provoz, aby bylo možné ověřit
bezproblémovost provozu zařízení z hlediska zápachu. V případě, že v průběhu zkušebního provozu budou
identifikovány problémy se zápachem, budou přijata další opatření. V případě, že ani tato opatření nezajistí
bezzápachový provoz zařízení, nebudou odpady/odpadní vody, které jsou zdrojem zápachu, do zařízení
přijímány. 5
- Během zkušebního provozu je nutné ověřit emisní tok těžkých kovů ze vzduchotechniky Záměru
(rozptylová studie vycházela z měření na jiném zařízení)
- Je třeba zavést emisní limity pro Záměr pro pachové látky i těžké kovy. 6
Komentář zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku požadavky akceptuje a zahrnuje do návrhu stanoviska ve formě následujícíh
podmínek:
•

V rámci smluvních či zadávacích podmínek (nebo jiným obdobným způsobem) bude dodavatel
stavby seznámen s aktuálním Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních
činností (září 2019) a bude se doporučenými v něm opatřeními řídit.

•

Při nakládání s odpady, při jejichž zpracování může docházet k uvolňování zápachu, je třeba
postupovat tak, aby byla intenzita zápachu co nejúčinněji snižována (provoz ventilačního zařízení,
přednostní zpracování odpadních vod uvolňujících zápach). Podrobný postup a výčet opatření bude
zahrnut do provozního řádu.

•

V rámci dalšího stupně přípravy záměru (v rámci procesu IPPC) bude navržen zkušební provoz, a
postup pro ověření bezproblémovost provozu zařízení z hlediska zápachu. V případě, že v průběhu
zkušebního provozu budou identifikovány problémy se zápachem, budou přijata další opatření.

•

Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřen emisní tok těžkých kovů ze
vzduchotechniky.

•

V rámci odborného posudku a následujících řízení a na základě výsledků zkušebního provozu bude
stanoven postup monitorování provozu zařízení, včetně podmínek pro sledování emisí pachových
látek i těžkých kovů.

4. Nedostatky hodnocení záměru z hlediska povodňových rizik a změn klimatu
Z hlediska souvislostí mezi Záměrem a změnami klimatu je třeba upozornit na následující:
4.1 Některé pasáže kapitoly D.I.2.2 Dokumentace působí jako převzaté z hodnocení jiného záměru. Na str.
48 dokumentace se uvádí „posuzovaný záměr CENNZO.“ Na str. 49 dokumentace se pak prezentují
informace, které nejsou v souladu s povahou provozu posuzovaného Záměru ani jeho umístěním v
záplavové zóně: „Provoz záměru není kriticky závislý na aktuální teplotě a dodávce chladicí vody, v případě
potřeby může být dočasně odstaven (…) Zároveň záměr není umístěn v území, které by mohlo v důsledku
klimatických efektů představovat ohrožení ((…) záplavy resp. výjimečně se vyskytující meteorologické
jevy).“
4.2 Na str. 49 dokumentace se konstatuje, že „v souladu se strategií přizpůsobení se změně klimatu a
národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu záměr (…) v oblasti připravenosti na mimořádné
situace, zohledňuje nepříznivé klimatické vlivy, které by měly potenciální dopad na jeho stav a provoz, tedy
(…) povodně.“ Toto tvrzení není zcela přesvědčivé, neboť „terén bude v místě výstavby vyrovnán a
navýšen (…) Důvodem navýšení na úroveň 192 m n.m je vymezení v záplavového území Q100, které v
prostoru záměru dosahuje úrovně 191,9 m n.m. Podlaha haly a hrany venkovních nádrží jsou projektovány
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cca 0,1 m nad hladinou Q100“ (str. 15 Dokumentace). Rezerva je tedy pouhých 10 cm. Z hlediska
problematiky klimatických změn a charakteristiky rizik pro životní prostředí (kapitola D.II Dokumentace) 7
chybí potvrzení, že je možné vyloučit nárůst úrovně hladiny Q100.
4.3 V kapitole C.II.2.2 Dokumentace chybí v údajích o stavu klimatu v dotčené části zájmového území
informace o dosavadním výskytu a četnosti klimatických a povětrnostních extrémů a přírodních katastrof a
dále údaje o trendu a prognózách dalšího vývoje změny klimatu, v relevantním časovém výhledu dle
předpokládané životnosti či trvání záměru.
4.4 V kapitole C.III. Dokumentace chybí zhodnocení environmentálního rizika plynoucího z dosavadních i
výhledových změn klimatu ve vztahu k Záměru.
Komentář zpracovatele posudku:

4.1. – V rámci žádosti o poskytnutí upřesňujících informací (v souladu s ustanovením §9, odst. 6) obdržel
zpracovatel posudku od autora dokumentace vysvětlení, že se jedná o formální textovou chybu, hodnocení
je provedeno správně.
Tvrzení, že záměr není ohrožen záplavou pokládáme za oprávněné s ohledem na umístění podlahy haly i
hran venkovních nádrží nad hladinou Q100. Případná provozní omezení (zastavení provozu) po dobu trvání
případné záplavy nebo v době rizika možné záplavy nepokládáme za kritické ohrožení záměru.
4.2. Podmínky realizace záměru s ohledem záplavové území byly investorem konzultovány s příslušným
dotčeným orgánem, tj. s Povodím Moravy s.p. V rámci dalšího stupně přípravy stavby obdržel investor
vyjádření a souhlasné stanovisko Povodí Moravy s.p. k DÚR (č.j. PM-47606/2020/5203/Pav), které
zpracovatel posudku v rámci poskytnutí upřesňujících informací obdržel. Vyjádření uvažuje technické
řešení, které je specifikováno následovně:
„Veškeré objekty, kde bude zacházeno se závadnými látkami (podlaha haly, horní hrany podzemních jímek, atd.)
budou umístěny 100 mm nad hladinou Q100 (Hladina Q100 neovlivněná = 191,902m n.m. – v inundaci). Nová hala
NS/DS a venkovní jímky jsou s ohledem na záplavové území v místě stavby provedeny na násypu, který zajistí zvednutí
podlahy nově umisťované haly a hran venkovních nádrží 100mm nad výšku hladiny Q100.“

Přesto, že uvedená rezerva nad hladinu Q100 je dostatečná, požádal zpracovatel posudku v rámci žádosti o
poskytnutí upřesňujících informací o prověření možnosti tuto rezervu ještě navýšit. Investor ve spolupráci
s projekční firmou tuto možnost prověřil a sdělil následující:
Nejprve bychom chtěli upozornit, že stávající stav realizace díla (tj. +100 mm nad niveletu Q100) je dle platných
požadavků zcela v pořádku a vyhovující. Snahou naší společnosti je však v maximální možné míře vyhovět všem
připomínkám, tj. u projekční kanceláře jsme nechali prověřit možnost navýšení objektů s následujícím předběžným
vyhodnocením:
•
Navýšení podlahy technologické haly o cca 218 mm nad niveletu Q100 (o dalších 100 mm více než je v
dokumentaci EIA).
•
Navýšení hran venkovních odsazovacích jímek a retenční jímky (jímky Gravitační separace) o cca 298 mm nad
niveletu Q100 (o dalších 180 mm více než je v dokumentaci EIA).
Další navýšení u výše uvedených objektů nevidíme jako reálné s ohledem na okolní terén a svahové navýšení příjezdu
na obslužnou komunikaci (provozní a dopravní komplikace, zimní měsíce – výjezdy do svahu).

Z informací tedy vyplývá, že navýšení protipovodňového zabezpečení záměru je možné, ale z technického
hlediska je omezené především z hlediska napojení na stávající komunikace, kdy toto napojení může mít
pouze omezený sklon neboť při vyšším sklonu by nájezd nákladního vozidla dovážejícího odpady ke
zpracování bylo rizikové či dokonce nemožné. V rámci návrhu opatření tedy formuluji následující
podmínku:
•

Podlaha nově umisťované haly bude umístěna minimálně +210 mm nad hladinou Q100 (hladina
Q100 neovlivněná = 191,902m n.m. – v inundaci), hrany venkovních nádrží (odsazovacích jímek a
retenční jímky a nádrže na odpadní oleje) budou umístěny minimálně +250 mm nad hladinou Q100,
v případně pokud to bude technicky a ekonomicky možné i v úrovni vyšší.

K bodům 4.3. a 4.4. – Území ve kterém je záměr navrhován není územím ve kterém by se vyskytovaly
klimatické či povětrnostní extrémy nebo kde by docházelo k přírodním katastrofám a jejich výskyt
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s významnější pravděpodobností zde nelze očekávat ani v budoucnosti. Proto zpracovatel dokumentace
takovéto případy neuvádí a uvádět ani nemůže. Obdobně je proveden popis klimatu i v jiných
dokumentacích a oznámeních zpracovávaných v tomto prostoru (k.ú. Chrlice, k.ú. Modřice). Předmětný
záměr není významně citlivý na klimatické změny. Popis klimatu tedy zpracovatel posudku považuje za
dostatečný.

5. Další chybějící informace a údaje
5.1 Na str. 14 Dokumentace se uvádí, že „Projektovaná denní zpracovatelská kapacita [zařízení je] do
200 t“ V Dokumentaci je opomenuto, že se u Záměru jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší
spadající pod kód 2.6 přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Komentář zpracovatele posudku:

5.1. – S připomínkou autor posudku souhlasí - bude se pravděpodobně jednat o vyjmenovaný zdroj,
nicméně na posouzení v rámci procesu EIA to vliv nemá a v rámci procesu EIA se kategorizace zdrojů
neprovádí – to je v kompetenci KÚ v rámci procesu podle zákona o ovzduší. Tento zdroj tedy bude
předmětem příslušných řízení jak podle zákona č. 201/2012 Sb. (závazné stanovisko k umístění zdroje) tak
i podle zákona č. 76/2002 Sb. (o integrované prevenci).

5.2 Kapitola B.I.6.3. uvádí technické a technologické řešení Záměru:
- Na str. 16 Dokumentace se píše: „V ploše haly bude umístěna monolitická železobetonová jímka
(příjmová nádrž deemulgace), jejíž dno bude zapuštěno cca 3,5 m pod úrovní podlahy (…) Podlaha bude
izolována proti úniku kapalin z technologie do podloží.“ Není jasné, zda a jak bude izolována příjmová
nádrž deemulgace.
- Na str. 18 Dokumentace je popsáno chemické hospodářství. V dokumentaci však nejsou přiložené
bezpečnostní listy pomocných chemických látek a chemických sloučenin. Z popisu rozmístění zásobníků
nevyplývá, zda budou dodrženy zásady kompatibilního skladování chemikálií.
5.3 Kapitola B.III.2 má dle svého nadpisu podávat informace o odpadních vodách, např. přehled zdrojů
odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich
účinnost. Chybí informace o očekávané jakosti odpadních vod a zbytkovém obsahu znečišťujících látek v
nich. S tím souvisí, že v Dokumentaci Záměru nikde není uvedená účinnost neutralizačních a
deemulgačních postupů.
5.2. – Dle upřesnění oznamovatele bude příjmová nádrž deemulgace izolována pomocí HDPE fólie 2 mm,
systémem „vana ve vaně“, tj. vnější ŽB jímka, na ní zevnitř izolace a opět ŽB jímka z vodostavebního
betonu.
Z hlediska popisu chemického hospodářství oznamovatel uvádí, že se jedná o běžně používané CHL a CHS,
jejichž bezpečnostní listy (BL) jsou běžně dostupné (internet). Konkrétní BL nelze v tuto chvíli poskytnout,
neboť není znám dodavatel CHL/CHS (ten bude vysoutěžen v rámci výběrového řízení – každý dodavatel
má své BL). Skladování CHL/CHS bude splňovat obecně platné požadavky a normy, provozní řád bude
postoupen k vyjádření příslušné KHS.
V rámci doplňujících informací byly zpracovateli posudku poskytnuty bezpečnostní listy pro látky a
přípravky, jejichž skladování se předpokládá s výše uvedenou výhradou (tedy, že není dosud znám
konkrétní dodavatel). Dále zpracovatel posudku v rámci žádosti o upřesnění požádal oznamovatele o
prověření skladování materiálů v prostoru haly formou konzultace s příslušným orgánem (HZS). Na základě
této konzultace bylo doporučeno, aby nádrž pro skladování vyseparovaných olejů z deemulgace (tedy
odpady skupiny 13 - Odpady z olejů a odpady kapalných paliv) byly skladovány mimo objekt haly a tedy
tvořily samostatný požární úsek.
S ohledem na toto doporučení formuluji do návrhu stanoviska následující podmínku:
•

V další fázi projektové přípravy navrhnout umístění nádrže pro skladování produkovaného odpadu
charakteru hořlavých kapalin – tedy odpady skupiny 13 (Odpady z olejů a odpady kapalných
paliv), které vznikají při deemulgaci odpadů ve venkovním prostoru mimo halu. Řešení bude
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konzultováno s příslušným orgánem z hlediska požární bezpečnosti a bude nutné zajistit ochranu
proti záplavě jak samotné nádrže tak i záchytné jímky (bude-li jí nádrž vybavena). V tomto případě
doporučují ochranu dimenzovat na Q100 + 500 mm, pokud to nebude z technických důvodů možné
pak minimálně na +250 mm nad hladinou Q100.

5.3. Dle upřesnění oznamovatele
Vypouštění odpadních vod bude splňovat požadavky odběratele, tj. ČOV Modřice – BVK a.s., které budou zakotveny ve
smlouvě k odvádění OV. Limity a jakost OV bude také řešena v rámci řízení o vydání Integrovaného povolení. Účinnost
neutralizačních a deemulgačních postupů je odvislá od charakteru konkrétního odpadu, dosahuje však až 99,99%.
Použitá technologie bude splňovat požadavky na aktuální BAT uvedené prováděcím rozhodnutí komise (EU) 2018/1147
ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.

Z toho tedy vyplývá, že očekávaná jakost odpadních vod a zbytkový obsah znečišťujících látek je popsána
v příloze 6 – porovnání s BAT, kde v rámci tabulky 6.2 jsou hodnoty uvedeny.
Přesnou definici zbytkového znečištění na výstupu i jeho monitorování bude upřesněno v integrovaném
povolení a tedy může být ještě upřesněno, rozšířeno či zpřísněno, proto údaje uvedené v dokumentaci
považujeme za dostatečné.

5.4 V blízkosti pozemků, na kterých má být Záměr umístěn, se nachází široký pás územního systému
ekologické stability, konkrétně dle Územního plánu Brna „Zóna ekologické stability“, jejímž cílem regulace
je obnova ekologické stability území. Přípustné jsou pouze vegetační úpravy blízké přírodě ve funkčním
typu „krajinná zeleň“, přičemž jakákoliv výstavba je nepřípustná. V Dokumentaci však není o této
skutečnosti vůbec žádná zmínka. Chybí tedy posouzení, zda Záměr nebude mít negativní vliv i na tento
ÚSES.
5.4. – Umístění záměru je v souladu s územním plánem. Záměr je umístěn v zastavěném území v ploše
funkčně určené jako stabilizovaná "plocha pro technickou vybavenost" (T), funkční typ "kanalizace" (TK).
Tyto plochy jsou určeny dle funkčních regulativů územního plánu obce Brno k "umístění staveb a zařízení,
které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpadů (pokud není plocha rezervována
pro všeobecný účel technického vybavení)".
Záměr fyzicky do zmíněného pásu nezasahuje (ani s ním přímo nesousedí), nepřímé vlivy vyvolané výstupy
ze záměru jako je imisní zatížení hlukem nebo škodlivinami v ovzduší je vyhodnoceno v příslušných studiích
pro celou plochu řešeného území – tedy i pro tento pás.

Připomínky k rozptylové studii
Konkrétní připomínky podatele k RS tedy i s ohledem na výše citovanou judikaturu a požadavky a
doporučení MP RS jsou následující:
1. Kapitola 2.1 uvádí informace o typu použitého modelu. Je třeba dopsat použitou verzi modelu
SYMOS´97.
Komentář zpracovatele posudku:

1. – V rámci žádosti o poskytnutí upřesňujících informací (v souladu s ustanovením §9, odst. 6) obdržel
zpracovatel posudku od autora rozptylové studie následující vysvětlení:
V kap. 2.1. RS je uvedeno: „Výpočet krátkodobých i průměrným ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ (Systém modelování
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – aktualizace únor 2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.“
Tím je jasně určena, která verze (aktualizace) metodiky Symos´97 byla použita.
(K této připomínce je vhodné poznamenat, že by nemělo docházet k záměně metodiky (metodické příručky)
Symos´97, která je veřejně dostupná na stránkách ČHMÚ a MŹP (jako příloha č. 1 metodického pokynu pro zpracování
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RS) a modelu Symos´97 (tedy softwarového modelu, který naprogramoval metodiku Symos´97 a který je distribuován
soukromou společností)

K tomuto vyjádření zpracovatel posudku doplňuje, že dle platné legislativy je pro zpracování rozptylové
stude závazná tzv. referenční metoda. Dle přílohy č.6 vyhlášky č. 330/2012Sb. jsou za referenční metody
považovány SYMOS‘97, ATEM a AEOLIUS, další podrobnosti upřesňuje metodický pokyn MŽP vydaná podle
§32, odst.1 písm. e) zákona 201/2012 Sb. Za určitých podmínek je možné použití i jiných výpočtových
modelů.
Z hlediska výše uvedené připomínky však považuji za podstatné, že platná legislativa přesně specifikuje
pouze metody výpočtu, nikoli konkrétní výpočtový program. Z tohoto důvodu považujeme údaje uvedené
v dokumentaci i v rozptylové studii za dostatečné.

2. Kapitola 2.3 popisuje řadu limitů rozptylového modelování, avšak jiné důležité limity jsou opominuté:
- základní rovnice modelu SYMOS´97 nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou a při
bezvětří (tedy při nejnepříznivějších rozptylových podmínkách).
- MP RS neuvádí model SYMOS'97 jako vhodný pro hodnocení emisí rtuti. Důvodem je složitý chemismus
tohoto kovu, který se v ovzduší a emisích vyskytuje jako elementární rtuť, plynná oxidovaná rtuť a rtuť
vázaná na částicích. Tyto tři formy se v ovzduší chovají odlišným způsobem a toto neumí model SYMOS´97
postihnout. V RS zcela chybí osvětlení problematiky rozptylového modelování rtuti.
- Pro stanovení emisí z odvětrání reaktorů a příjmového místa bylo použito „referenční měření emisí na
obdobné neutralizační a deemulgační stanici ve Frýdku-Místku“ (str. 10 RS). Na tomto referenčním zařízení
je „denně (…) zpracováno cca 15 t kalu“ (str. 5 technické zprávy o měření emisí, příloha č. 5
Dokumentace), zatímco „projektovaná denní zpracovatelská kapacita [Záměru je] do 200 t“ (str. 14
Dokumentace). Z tohoto důvodu rozdílné kapacity obou zařízení lze očekávat i rozdílný hmotnostní tok
znečišťujících látek (emise v g/hod), což ovšem v rozptylovém výpočtu není reflektováno ani komentováno.
RS ani blíže neporovnává konkrétní technologie obou zařízení a není tedy jasné, nakolik jsou srovnatelné.
Komentář zpracovatele posudku:

Tvrzení, že základní rovnice modelu SYMOS’97 nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou a
při bezvětří je sice pravdivé, ovšem stejná metodika také stanovuje speciální postupy (uvedené v kapitole
5.1 metodiky), které je třeba v takovém případě použít. Jedná se o tzv. boxmodel, kdy se rozptyl škodlivin
vyhodnocuje v objemu vzdušiny uzavřeném mezi terénními překážkami – například mezi stěnami údolí
shora uzavřenými inverzní vrstvou v definované výšce. Tento tvar terénu však v prostoru hodnoceného
záměru není, naopak se jedná o širokou říční nivu ohraničenou pouze relativně nízkou Bobravskou
pahorkatinou ze západu a z východu Ždánickým lesem. Terén se směrem k jihu dále široce rozevírá do
Dyjsko – svrateckého úvalu. Použití speciálních výpočtových modelů pro inverzní stav v tomto prostoru je
tedy vyloučeno.

V RS zcela chybí osvětlení problematiky rozptylového modelování rtuti – dle upřesnění zpracovatele RS byl
v případě rtuti použit stejný postup jako pro jiné těžké kovy, tedy nebylo uvažován rychlejší odstraňování
látek z atmosféry ani pádová rychlost částice. Je tedy možné, že výsledky výpočtu výslednou situaci oproti
realitě mírně nadhodnocují – tento postup je však „na straně bezpečné“ a proto je přípustný.

Z důvodu rozdílné kapacity obou zařízení (Brno a Frýdek-Místek) lze očekávat i rozdílný hmotnostní tok z
odvětrání reaktorů a příjmového místa – dle sdělení oznamovatele i zpracovatele rozptylové studie jde o
srovnatelná zařízení z hlediska okamžitého provozu a tedy i hodinové emise škodlivin (g/h). Rozdíly
v kapacitě zařízení vyjádřené v ročním množství zpracovávaných odpadů se projevuje v součtu provozních
hodin u obou zařízení. Pro výpočet předmětného záměru (Brno) není počet provozních hodin referenčního
zařízení (Frýdek-Místek) podstatný a nebyl tedy v rozptylové studii komentován. Toto vysvětlení považuje
zpracovatel posudku za logické a správné a tedy konstatuje, že použitý postup byl správný.

3. Kapitola 3.1 popisuje umístění Záměru, avšak chybí řada informací požadovaných MP RS (zejména popis
umístění zdroje ve vztahu k obytné a jiné zástavbě a popis reliéfu). V kapitole 4.2 RS se sice píše, že
„nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 300 m od místa záměru.“ Na str. 28 Dokumentace
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se ale tvrdí, že „nejbližší obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti cca 855 metrů a více od prostoru
umístění záměru.“ Údaje z rozptylové studie a Dokumentace o vzdálenosti Záměru od obytné zástavby
jsou v rozporu.
Komentář zpracovatele posudku:

V rozptylové studii je poloha záměru (tedy zdroje) znázorněna graficky na několika obrázcích (např. str 8,
9, 10 atd.), vztah k obytné zástavbě je zřetelně znázorněn na obrázku na str.25 na němž jsou znázorněny
výpočtové body v prostoru nejbližší obytné zástavby. Takovýto popis považuje zpracovatel posudku za
názorný a dostatečný jak z hlediska presentační názornosti tak i z hlediska doložení metodického postupu
výpočtu.
Údaj o zástavbě ve vzdálenosti 300 m je dle zpracovatel RS tiskovou chybou a není správný. Vzhledem
k tomu, že tento údaj není v rámci výpočtu ani interpretace výsledků dále využíván nejsou závěry této
studie nijak ovlivněny.

4. Kapitola 3.2 RS, která uvádí emisní charakteristiku zdrojů znečišťování ovzduší, vykazuje tyto
nedostatky:
- Tabulka č. 3 na str. 11 uvádí výsledky referenčního měření emisí na neutralizační a deemulgační stanici
ve Frýdku-Místku. Hodnoty koncentrací i hmotnostního toku jsou udány ve formě „menší než“ (např.
<0,007 mg/m3 Pb), k čemuž se uvádí, že „na tyto hmotnostní toky látek byla pak spočítána rozptylová
studie.“ Není jasné, jaké hodnoty emisí těžkých kovů byly do rozptylového výpočtu dosazeny. 15
- U emisní charakteristiky z technologie i vytápění chybí uvedení větší části údajů o výduších a náležitosti
popisu technologických zdrojů dle MP RS.
- U popisu výpočtu emisí z dopravy chybí informace o uvažované plynulosti dopravy (dle MP RS). „Do
výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty (…) i emise z resuspenze“ (str. 12 RS). Není uvedeno, dle jakého
postupu a metodiky byla resuspenze vypočítána.
- „Klimatická charakteristika byla dána průměrnými měsíčními hodnotami teploty vzduchu měřenými (…)
pro kraj Vysočina“ (str. 12 RS). Zdá se, že byla použita klimatická charakteristika pro kraj, ve kterém se
Záměr nenachází.
Komentář zpracovatele posudku:

K připomínce týkající se využití koncentrací z referenčního zařízení uvádí zpracovatel rozptylové studie
následující upřesnění:
V případě, že hmotností tok a koncentrace ZL jsou ve tvaru „méně než“ určitá hodnota, je v RS uvažováno s touto
horní hranicí (např. pokud bylo hmotní tok uveden na úrovni <0,02 g/hod bylo v RS počítáno s hmot. tokem 0,02
g/hod).

S tímto postupem zpracovatel posudku souhlasí.
K opakujícím se připomínkám týkajících se různých drobných nedostatků ve vztahu k metodickému pokynu
pro zpracování rozptylových studií připomínám důležitou skutečnost a to ,že již první odstavec této
metodiky uvádí následující:

„Tento metodický pokyn slouží zpracovatelům rozptylových studií, orgánům ochrany ovzduší, které se
budou zabývat povolováním zdrojů, kontrolou zpracovaných rozptylových studií a vydáváním závazných
stanovisek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). „
Je tedy zcela zřejmé, že formalistické trvání na dodržení tohoto metodického pokynu v rámci procesu EIA
nemá oporu v legislativě.
Názor zpracovatele posudku je takový, že většinu požadavků na obsah a způsob zpracování rozptylové
studie je třeba dodržet i v rámci procesu EIA, ale pokud tato studie tvoří pevnou přílohu dalších
dokumentů (například právě dokumentace EIA) pak lze akceptovat, že popis záměru a další technické
detaily budou uvedeny stručněji neboť jsou podrobněji uvedeny v hlavním dokumentu. Vždy je však
podstatné to aby byla dodržena metodika výpočtu.
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Dle informací zpracovatele posudku byl pro výpočet emisí z dopravy použit výpočtový program MEFA 13,
stejný výpočtový program byl použit i pro výpočet resuspenze. Plynulost byla dle informací zpracovatele
zvolena na stupni 2 (v extravilánech) a na stupni 4 (v intravilánech, místech se světelnou signalizací atd.).
Údaje o klimatu na straně 12, kde je zmíněn kraj Vysočina je dle zpracovatele rozptylové studie „chybou v
textu RS. Pro výpočet víceemisí z vyvolané dopravy je používána klimatická charakteristika daná průměrnými
měsíčními hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem vyjádřenými jako dlouhodobý normál
teploty vzduchu 1981-2010 pro Jihomoravský kraj (údaj převzat z dat ČHMÚ).“
Výše uvedená vysvětlení považuje zpracovatel posudku za akceptovatelné.

5. Kapitola 3.3 obsahuje meteorologickou charakteristiku území. U větrné růžice chybí uvedení souřadnic
(viz MP RS).
Komentář zpracovatele posudku:

Dle informací zpracovatele rozptylové studie byla větrná růžice zpracována ČHMÚ pro území zahrnující
Rajhrad, Modřice a území mezi těmito městy. Růžice byla určena pro vyhodnocení imisní zátěže vyvolané
zdroji nacházejícími se v této oblasti. S ohledem na tuto skutečnost není pro tuto růžici stanovena jedna
bodová souřadnice.
Vzhledem k tomu, že růžice zahrnuje i území předmětného záměru považujeme použití této růžice za
akceptovatelné.

6. Kapitola 3.4 RS popisuje zvolenou síť referenčních bodů, avšak neudává jejich výšku.
Komentář zpracovatele posudku:

Zpracovatel rozptylové studie tuto připomínku vysvětluje následovně: „V případě retenčních bodů ze sítě bodů
(kap. 3.4) byl výpočet proveden pro výšku bodů 1,5 m nad terénem. U vybraných bodů obytné zástavby byla
uvažována výška 5 m nad terénem.“
Výška výpočtové sítě kopírující terén se obvykle volí do dýchací zóny chodců, což je od 1m (při uvažování
výšky dětí) do 1,7 m (při uvažování průměrné výšky dospělé osoby). U obytných objektů bývá uvažována
výška parapetu nebo středu okna v nejvyšším obytném podlaží. Jde tedy o standardní postup a tedy
správný.

IV. Připomínky k Dokumentaci z hlediska problematiky nakládání s odpady
1. K otázce vhodnosti technologie pro uváděné odpady
Hlavním problémem Studie odpadového hospodářství, srpen 2020 (dále „Studie“), je skutečnost, že
zájmové odpady jsou velmi široce definovány. Například odpady 19 08 02 - Odpady z lapáků písku a 19 08
01 Shrabky z česlí nebývají metodou deemulgace nebo neutralizace vůbec zpracovávány. Obvykle jsou
odváženy z čistíren odpadních vod přímo na skládku, energetické využití nebo ke spálení. Odpad
katalogového čísla 13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje je obvykle odděleně shromažďován
a odvážen k regeneraci na nové oleje nebo k přepracování na paliva. Pokud by tomu tak nebylo, je takové
nakládání dokonce v rozporu s Plánem odpadového hospodářství JMK. U odpadů typu „průmyslových
kontaminovaných kalů“ rovněž velký podíl nemusí být vhodný pro tuto metodu zpracování. Tyto kaly pokud
splní podmínky pro ukládání na skládku mohou být rovnou skládkovány případně spalovány.
Zásadní otázkou je rovněž zařazení katalogového čísla odpadu 02 07 02 odpadů z destilace lihovin, které
mohou být zpracovávány na bioplynové stanici. Dalším sporným odpadem je odpad katalogového čísla 10
13 14 Odpadní beton a betonový kal. Není jasné, proč by takový odpad měl být zpracováván technologií
deemulgace a neutralizace. Potenciál produkce odpadů v kraji by měl být vyhodnocen nejen z hlediska
statistiky odpadů, ale i z hlediska skutečné vhodnosti technologie pro konkrétní typy odpadů spadající pod
jednotlivá katalogová čísla. V opačném případě výsledek studie nemá relevanci. Zájmové odpady navíc
neodpovídají odpadům definovaným v kapitole B.I.6.2. Účel zařízení, vstupy do zařízení.
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Studie poukazuje na to, že zahrnuje pouze odpady, u kterých jsou dostupná data z veřejné části
informačního systému odpadového hospodářství. Data tedy nemohou být kompletní. Kompletní data lze
vyžádat u Ministerstva životního prostředí.
Další otázkou je, proč se Studie šířeji nezabývá stávajícími kapacitami pro fyzikálně chemickou úpravu
odpadů v JMK. Např. v POH JMK je v analytické části podrobný výčet těchto zařízení.
Podatel proto požaduje s ohledem na výše uvedené nedostatky Studii doplnit či přepracovat.
Komentář zpracovatele posudku:

Cílem studie je vyhodnotit množství dostupných odpadů vhodných pro zpracování v zařízení, které je
předmětem posuzování (procesu EIA). Jedná se tedy fakticky o podklad pro vyhodnocení ekonomické
návratnosti investice a návrh kapacity navrženého zařízení.
Dle názoru zpracovatel posudku případné odchylky ve výsledku zjištěného množství odpadů nemají na
výsledky vyhodnocení vlivů ve smyslu zákona 100/2001 Sb. prakticky žádný vliv protože maximální
kapacita zařízení je stanovena a bez nového posouzení nemůže být navýšena. Naopak nevyužití zařízení na
100% žádná vyšší environmenální rizika negeneruje.

2. Likvidace technologické vody
Technologická voda vznikající při procesu deemulgace a neutralizace bude přepouštěna do ČOV Modřice.
Jedním z technologických kroků před vypuštěním bude filtrace na vícevrstvém filtru – písek+ aktivní uhlí.
Dokumentace rovněž uvádí, že „V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány
vlastnosti technologických odpadních vod z hlediska jejich následného zpracování na ČOV Brno-Modřice.“
Vzhledem k charakteru provozu – nakládání s nebezpečnými odpady kontaminovanými těžkými kovy a
organickými kontaminanty je třeba tomuto aspektu věnovat zvýšenou pozornost. Společnost Brněnské
vodovody a kanalizace má ve svém kanalizačním řádu v kapitole 7 jasně nastaven mechanismus stanovení
konkrétních limitů a jejich kontroly pro odpadní vody předávané na ČOV Modřice. Požadavek souladu s
těmito pravidly musí být v Dokumentaci jasně uveden. V současné době tomu tak není. Rizika, která
plynou z transportu látek z posuzovaného zařízení do ČOV Modřice jsou zejména v jejich následném
transportu do recipientu.
Komentář zpracovatele posudku:

2. – Vypouštění odpadních vod bude prováděno v souladu s požadavky společnosti Brněnské vodovody a
kanalizace a.s. Podrobnosti budou upraveny jednak smluvně mezi provozovatelem zařízení a BVaK a.s. a
dále upřesněny v integrovaném povolení.
V této souvislosti připomínám, že posuzované zařízení nebude mít žádné přímé výstupy do toku Svratky
(vody ze třech budou zasakovány, vody ze zabezpečených ploch budou svedeny do jímky a zpracovávány
spolu se zpracovávanými odpady). Na ČOV Modřice budou přečerpávány pouze vyčištěné vody po
předchozím ověření kvality.
Proces zpracování odpadů není kontinuální ale dávkový, kdy je vždy zpracovávána daná dávka a po
ukončení jejího zpracování a přečerpání jednotlivých komponent (odpadů i vod) do příslušných nádrží je
zahájeno zpracování další dávky. Taktéž vypouštění do ČOV nebude kontinuální ale řízené – obsah nádrže
vyčištěné vody bude přečerpán po kontrole kvality a po dobu tohoto čerpání nebude do nádrže čerpána
voda z technologie.

3. Izolace jímek
Při provozu zařízení budou pro příjem a další zpracování využívány jímky. Dvě z jímek budou sloužit pro
gravitační separaci části kontaminantů z přijímaných odpadů. Vzniklý kal bude těžen těžkou mechanizací.
Jímky budou izolovány folií. Kombinace izolace folií a těžení kalu těžkou technikou je riziková. Je vhodné
vybavit jímky dodatečnou izolací nebo elektronickým systémem pro hlídání těsnosti folie.
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Komentář zpracovatele posudku:

V případě instalace fólie „na volno“ by bylo při těžení kalu rizikové (poškození fólie), nicméně v našem
případě bude izolace chráněna vnitřní ŽB vanou, tzv. „jímka v jímce“. Toto řešení je zcela bezpečné. Pro
těžbu kalu se bude používat sací bagr, narušení betonového krytu je tedy nepravděpodobné.
•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navrženy stabilní systém monitoringu těsnosti
venkovních jímek resp. provozu zařízení, např. vrt na hladinu podzemních vod ve směru proudění.
Současně bude navržen postup sledování minimálně s pravidelným cca 1 x ročně prováděným
monitoringem kvality podzemních vod, z nichž první kolo pro možnost srovnání musí proběhnout
před zahájením provozu.

4. Otázka souladu s BAT v oblasti zpracování odpadů
Podatel upozorňuje, že z hlediska požadavků BAT 3 a BAT 7 - informace o vlastnostech toků odpadních
vod – v Dokumentaci chybí popis návaznosti na kanalizační řád Brněnských vodáren a kanalizací. Viz také
výše připomínku č.2.
Komentář zpracovatele posudku:

Vypouštění odpadních vod bude prováděno v souladu s požadavky společnosti Brněnské vodovody a
kanalizace a.s. Podrobnosti budou upraveny jednak smluvně mezi provozovatelem zařízení a BVaK a.s. a
dále upřesněny v integrovaném povolení.

V. Závěr
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Dokumentace vykazuje zejména následující nedostatky:
Nebylo provedeno kumulativní hodnocení s jinými plánovanými záměry v okolí a není řádně rozpracována
problematika pachových látek. Té se blíže věnuje pouze příloha č. 9 Dokumentace (Vyhodnocení souladu
zařízení se standardy BAT), avšak důležité informace z této přílohy nejsou v Dokumentaci promítnuté.
Komentář zpracovatele posudku:

Záměr je umisťován do areálu ČOV, tedy do území, které je problematické z hlediska pachové zátěže.
Z tohoto důvodu je možné sem umístit pouze technologii, která bude dostatečně zabezpečena proti emisi
pachových látek.
V případě posuzovaného záměru se jedná o použití uzavřeného systému technologie vybaveného zařízením
pro záchyt pachových látek, venkovní jímky jsou jako ochrana proti emisi pachových látek zabezpečeny
zakrytováním. Vzhledem k tomu, že zpracovatel posudku souhlasí s názorem respondenta, že území do
něhož je záměr umisťován je již nyní pachově zatížené jinými zdroji navrhujeme další dodatečné opatření
pro minimalizaci pachových emisí a to instalaci odsávání prostoru pod kryty venkovních nádrží (tedy
odsazovací jímky a retenční jímky) a svedení odsávané vzdušiny na filtr zachycující pachové látky. V rámci
návrhu stanoviska je tedy formulována následující podmínka:
•

U venkovních odsazovacích jímek a retenční jímky bude instalován systémem zajišťujícím odsávání
prostoru pod kryty venkovních nádrží. Odsávané vzdušiny budou svedeny na filtr zachycující
pachové látky (např. biofiltr). Zařízení bude navrženo tak, aby zajistilo odsávání vzdušiny jednak
při běžném provozu, kdy budou kryty nad nádržemi uzavřeny tak i během návozu odpadů (tedy
vyprazdňování cisterny) nebo těžbě kalu z nádrží. Na obdobný systém bude napojeno odsávání
prostoru příjmové nádrže deemulgace v hale. Filtrační zařízení bude navrženo tak aby byla
vytvořena prostorová rezerva pro případné navýšení výkonu pokud v rámci zkušebního provozu
takový požadavek vznikne.
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V Dokumentaci dále chybí řádné vyhodnocení souvislostí mezi Záměrem a změnami klimatu zejména z
hlediska rizika povodní.
Komentář zpracovatele posudku:

Záměr je navržen tak, aby v případě povodně nedošlo k vyplavení zpracovávaných odpadů a tedy ke
kontaminaci povrchových vod při povodni, toto zabezpečení je v rámci návrhu podmínek stanoviska ještě
navrženo upravit (zvýšit). Další preventivní i havarijní opatření budou dále rozpracována v rámci dalších
stupňů přípravy záměru.

RS je třeba dopracovat ve smyslu doplnění náležitostí dle příslušného metodického pokynu MŽP a
objasnění dílčích výpočetních postupů a předpokladů. Za problematický je třeba označit zejména způsob
pojetí emisí těžkých kovů (obzvláště rtuti) do ovzduší.
Komentář zpracovatele posudku:

Problematika vyhodnocení imisní zátěže těžkými kovy (rtuti) byla řešena již v jednom z předchozích
dotazů. Zpracovatelem použitý postup sice nemusí zohledňovat chemické procesy snižující koncentraci
těžkých kovů respektive případný pokles jejich toxicity v důsledku jejich reakce s jinými prvky, ale
z hlediska celkového zhodnocení je takovýto výsledek tak zvaně „na straně bezpečné“, tedy vychází výše
než bude realita. Vzhledem k vypočteným imisním příspěvkům a výši koncentrací, které lze považovat za
zdravotně významné nemohou případné odchylky výsledků výpočtu výsledky vyhodnocení vlivu na veřejné
zdraví ovlivnit.

Dále je třeba upozornit na to, že „realizací záměru dojde k nárůstu imisního zatížení území oproti
stávajícímu stavu“ (str. 30 RS), a to v situaci, kdy „lze hodnotit imisní situaci v předmětném území jako
znečištěnou. Pětileté průměrné koncentrace PM2,5 (vymezené (…) pro období 2014-2018) se v předmětné
lokalitě pohybují nad hranicí 20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto charakteristiku platná od
1.1.2020“ (str. 28 RS). „Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do
0,051 µg/m3“ (str. 29 RS). Součet imisního pozadí a vypočteného imisního příspěvku PM2,5 je i u naprosté
většiny vybraných objektů obytné zástavby nadlimitní (viz tabulky na str. 26 RS). Na str. 32 Dokumentace
je k této problematice vysloven předpoklad, „že aktuální koncentrace PM2,5 jsou již prakticky v souladu s
limitem.“ Doložen však není. Proto je třeba situaci chápat tak, že Záměr přispěje k navýšení imisního
zatížení u znečišťující látky, u níž dochází v zájmovém území k překračování imisních limitů.
Komentář zpracovatele posudku:

Také tato připomínka byla podrobněji řešena výše, na tomto místě tedy uvádím, že předpoklad zpracovatel
rozptylové studie (že aktuální koncentrace PM2,5 jsou již v souladu s limitem) potvrzují aktuální údaje o
průměrné imisní zátěži PM2,5 za pětiletí (2015-2019), kdy v prostoru záměru je vykazována hodnota
19,5 µg/m3:
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Zároveň je Dokumentace nedostatečná i z hlediska problematiky nakládání s odpady. Studii je nutné s
ohledem na výše specifikované nedostatky přepracovat.
Komentář zpracovatele posudku:

Jak již zpracovatel posudku komentoval výše nepokládá za podstatné zda bude pro toto zařízení dostatek
odpadů pro zpracování (což v zásadě připomínkovaná studie řeší), ale to zda provoz zařízení je z hlediska
platné legislativy a případných rizik na veřejné zdraví a životní prostředí přípustný.
Tuto problematiku zpracovatel vyhodnotil dostatečně. Případné zdroje přijímaných odpadů se v čase mění
stejně jako se mění ekonomické a smluvní podmínky – to však z hlediska vlivů na životní prostředí není a
nemá být významným hlediskem.

S realizací záměru podatel z výše uvedených důvodů, které nasvědčují tomu, že by Záměr představoval
nadměrnou zátěž životního prostředí obyvatel Městské části Brno – Chrlice, primárně nesouhlasí a
požaduje vydání nesouhlasného stanoviska EIA, případně požaduje v této fázi alespoň vrácení
dokumentace oznamovateli k přepracování dle § 8 odst. 5 zákona EIA.
Komentář zpracovatele posudku:

S tímto závěrem zpracovatel posudku nesouhlasí, výsledky doprovodných studií, posudku ani vlastní
hodnocení zpracovatele posudku nadměrnou zátěž životního prostředí ani obyvatel nepředpokládají

1.11. Česká inspekce životního prostředí,
č.j. ČIŽP/47/2020/9770 ze dne 30.10.2020
ČIŽP Vám na základě předložených podkladů sděluje následující a uplatňuje níže uvedené připomínky.
1. Jednopláštové zásobníky chemických látek a sloučenin budou vybaveny dostatečným záchytným
prostorem.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko s podmínkami, nicméně se jedná o požadavek vyplývajíc z legislativy a technických
norem, proto je do návrhu stanoviska nepřebíráme. Dle vyjádření investora se s takovým zabezpečením
počítá.

2. Veškeré skladované závadné látky budou skladovány v k tomu určeném a zajištěném prostoru či
umístěny nad úkapové a havarijní vany.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko s podmínkami, nicméně se jedná o požadavek vyplývajíc z legislativy a technických
norem, proto je do návrhu stanoviska nepřebíráme. Dle vyjádření investora se s takovým zabezpečením
počítá.

3. ČIŽP doporučuje doplnit zřízení o stabilní systém monitoringu těsnosti venkovních jímek resp. provozu
zařízení, např. vrt na hladinu podzemních vod ve směru proudění, s pravidelným cca 1 x ročně
prováděným monitoringem kvality podzemních vod, z nichž první kolo by pro možnost srovnání mělo
proběhnout před zahájením provozu.
Komentář zpracovatele posudku:

•

V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navrženy stabilní systém monitoringu těsnosti
venkovních jímek resp. provozu zařízení, např. vrt na hladinu podzemních vod ve směru proudění.
Současně bude navržen postup sledování minimálně s pravidelným cca 1 x ročně prováděným
monitoringem kvality podzemních vod, z nichž první kolo pro možnost srovnání musí proběhnout
před zahájením provozu.
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Dále upozorňuje, že u roční koncentrace PM2,5 je imisní limit (tj. 20 µg/m3) v dané oblasti již nyní
překračován (roční imisní koncentrace PM2,5 v dané oblasti v současnosti činí 20,6 µg/m3), příspěvek
záměru je uvažován ve výši 0,051 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:

Dle současných údajů ČHMÚ je průměrná koncentrace PM2,5 za pětiletí 2015-2019 19,5 µg/m3, je tedy
podlimitní. V době zpracování dokumentace tento údaj nebyl ještě zveřejněn, nicméně na základě údajů
z měření imisí na blízké stanici AIM jej bylo možné predikovat, což zpracovatel rozptylové studie učinil.

Na str. 26 předložené dokumentace je uvedeno, že: „záměr není zdrojem zápachu, bude vybaven
technickými opatřeními proti vzniku zápachu (uzavřené reakční nádoby, zakryté venkovní jímky)“.
V dokumentu porovnání záměru s BAT je na str. 3 v kap. BAT 3 uvedeno, že: „vzhledem k použití CHS/CHL
při srážení těžkých kovů v uzavřených neutralizačních reaktorech, je preventivně navržen nucený odtah ze
všech reaktorů a záchyt případných pachových látek pomocí filtru se selektivním aktivním uhlím“. V
předložené dokumentaci ani rozptylové studii ale není o filtru se selektivním aktivním uhlí, jako způsobu
záchytu případných pachových látek ani zmínka.
ČIŽP upozorňuje, že záměr má být realizován v území, které je předmětem podnětů na obtěžováním
zápachem a uvažovaná technologie záměru jako taková, nemůže dle názoru ČIŽP zcela vyloučit vliv na
tuto situaci. V případě realizace je nutné minimalizovat možnost případného obtěžováním zápachem
okolního prostředí nejen samotným technickým provedením záměru (uzavřené reakční nádoby, zakryté
venkovní jímky aj.) ale i realizovat případná opatření uvedená např. v dokumentu porovnáním záměru s
BAT (filtr se selektivním uhlím). ČIŽP vzhledem k umístění záměru považuje za vhodné a doporučuje
zaměřit se na realizaci tohoto opatření, které by mohlo eliminovat případné emise uvolňované z tohoto
procesu (případně vybrat jiné vhodné řešení).
Dále dle informací uvedených v dokumentaci mají být do zařízení přijímány kapalné odpady a odpadní
vody, které mohou s ohledem na jejich charakter uvolňovat emise pachových látek. ČIŽP upozorňuje, že
musí být přijímány pouze odpady a odpadní vody, které nebudou problematické z hlediska emisí
pachových látek, případně musí být realizována taková opatření, aby k uvolňování pachových látek
nedocházelo (viz výše).
Komentář zpracovatele posudku:

Problematika pachové zátěže území kam je záměr umisťován i zabezpečení provozu proti emisi pachových
látek byla podrobněji popsána výše. Vzhledem k tomu, že zpracovatel posudku je také toho názoru, že
v této lokalitě je třeba prevenci pachové zátěže věnovat nadstandardní pozornost navrhuje v rámci
podmínek stanoviska další opatření pro eliminaci případných pachových emisí:
•

U venkovních odsazovacích jímek a retenční jímky bude instalován systémem zajišťujícím odsávání
prostoru pod kryty venkovních nádrží. Odsávané vzdušiny budou svedeny na filtr zachycující
pachové látky (např. biofiltr). Zařízení bude navrženo tak, aby zajistilo odsávání vzdušiny jednak
při běžném provozu, kdy budou kryty nad nádržemi uzavřeny tak i během návozu odpadů (tedy
vyprazdňování cisterny) nebo těžbě kalu z nádrží. Na obdobný systém bude napojeno odsávání
prostoru příjmové nádrže deemulgace v hale. Filtrační zařízení bude navrženo tak aby byla
vytvořena prostorová rezerva pro případné navýšení výkonu pokud v rámci zkušebního provozu
takový požadavek vznikne.

V dokumentaci je uvedeno, že odpadní voda bude předávána k dočištění na biologickou ČOV Modřice, tj.
nebude prováděno přímé vypouštění do recipientu. ČIŽP k výše uvedenému uvádí, že součástí podkladů
nebylo doloženo vyjádření provozovatele ČOV Modřice a tudíž toto tvrzení nelze ověřit.
Zároveň je ČIŽP toho názoru, že dokumentace vlivů uvažovaného záměru by se měla zabývat i možností,
kdy nebude možné tyto odpadní vody na biologickou ČOV Modřice z jakéhokoliv důvodu předávat a jaké
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vlivy na životní prostředí by mělo případné jiné než uvažované nakládání s touto odpadní vodou vzhledem
k principu předběžné opatrnosti a principu prevence.
Komentář zpracovatele posudku:

Za standardního provozu musí odpadní vody z Neutralizační a deemulgační stanice Brno musejí splňovat
parametry pro jejich zpracování biologickou ČOV Modřice. Bez splnění této podmínky nebude Neutralizační
a deemulgační stanice Brno provozována.
•

V rámci provozního řádu bude upraven postup pro případ, kdy by se do zařízení dostaly odpady,
které zde není možné zpracovat a je tedy nutné je odvést na jiné zařízení kde jejich zpracování
bude možné.

1.12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
č.j. KHSJM 55215/2020/BM/HOK ze dne 2.11.2020
Závěr
Současná a výhledová hluková zátěž obyvatel žijících v dotčeném území je určována především dopravním
hlukem. V lokalitě Modřice v okolí VB č. 11 a v posuzované lokalitě Brno-Chrlice nelze vyloučit zdravotní
důsledky vlivem působení hluku jako je rušení spánku, hypertense a ischemická choroba srdeční. Příspěvky
hluku z dopravy vyvolané realizací záměru jsou zcela nevýznamné.
Záměr neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných pozemních komunikacích.
Provoz nových stacionárních zdrojů záměru nenavýší hlukovou zátěž obyvatel žijících v posuzovaných
lokalitách. Realizace záměru nebude mít z hlediska možných negativních účinků expozice hluku vliv na
stávající obytnou zástavbu a v ní exponované obyvatelstvo.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dokumentaci záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ
STANICE, BRNO“, k. ú. Chrlice, obec Brno, okr. Brno-město, oznámeného společností SUEZ CZ a.s., se
sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (IČO:25638955), posoudila v souladu se
zmocněním, které jí jako věcně a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a dotčenému
správnímu orgánu vyplývá z § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to z hlediska respektování
požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví, vycházejících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu, zejména z nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska odhadu předpokládaných vlivů na životní
podmínky a zdraví lidí a zdravotních rizik souvisejících s realizací záměru a jeho provozem a vyplývajících
pro obyvatelstvo exponované v dotčeném území.
KHS JmK s předloženým záměrem a vyhodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasí.
Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.

1.13. Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK,
č.j JMK 145387/2020 ze dne (nedatováno)

Komentář zpracovatele posudku:

Souhlasné stanovisko, k vyjádření není ze strany zpracovatele posudku třeba komentář.
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ČÁST VI.
(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU)
Posuzovaný záměr „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ spočívá ve výstavbě nového zařízení neutralizační a deemulgační stanice (dále jen „NDS“) ve stávajícím areálu Čistírny odpadních vod,
provozované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Provozem NDS bude doplněno čištění těch
odpadních vod, které není možné přímo zpracovávat na ČOV Modřice a u kterých je nutná předúprava
fyzikálně-chemickými metodami.
Zařízení NDS je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod, obsahujících nebezpečné látky a
vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou úpravy. Výstupem z NDS bude
předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a energeticky nebo materiálově využitelné odpady
(separované oleje). Předčištěná voda bude k dalšímu dočištění předávána na ČOV Modřice, ostatní
vyseparované odpady budou odváženy k likvidaci nebo využití mimo areál.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí akceptujeme konstatování uvedená v dokumentaci že:

Nedojde k záboru ani dotčení ZPF nebo LPF, vlivy na půdu budou nevýznamné stejně jako vliv na hmotný
majetek a kulturní památky.
Provedení záměru neovlivní územní systém ekologické stability ani zvláště chráněná území nebo VKP.
Záměru nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
budou nevýznamné stejně jako vliv na krajinu a krajinný ráz.
Vliv dopravy generované záměrem (externí i uvnitř areálu) byl vyhodnocen z hlediska emisí do ovzduší i s
ohledem na hluk. Tyto vlivy byly následně vyhodnoceny z pohledu zdravotních rizik jako nevýznamné.
Nejvýznamnější vlivy záměru se projeví změnou emisí do ovzduší (hodnocena je situace při kumulaci vlivů
s okolními záměry). S ohledem na předpokládané reálné emise jednotlivých zdrojů lze i v tomto případě
vliv hodnotit za akceptovatelný.
Z hlediska hlukové situace byl vliv záměru vyhodnocen hlukovou studií se závěrem, že se neočekává
významnější ovlivnění stávající hlukové zátěže dotčeného území.
Záměr je umisťován do oblasti s rizikem záplavy stoletou vodou, proto jsou technologická zařízení i stavby
navržena tak aby byla umístěna s dostatečnou rezervou na úrovní hladiny Q100 a tedy v případě zátopy
nehrozilo jejich zaplavení.
Rizika spojená s provozem záměru z hlediska bezpečnosti jsou nevýznamná nebo akceptovatelná.
Z uvedených důvodů je výsledné hodnocení posuzovaného záměru pozitivní. Předložený záměr
nepředstavuje neúnosné zhoršení žádné ze složek životního prostředí a nepředstavuje riziko pro dotčenou
populaci.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studií a na základě vlastního šetření
pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu Neutralizační a deemulgační stanice Brno v
rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.
Podmínky pro prevenci, vyloučení snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedené v
dokumentaci byly v převážné míře akceptovány a doplněny o další podmínky navržené zpracovatelem
posudku.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci a při respektování opatření k ochraně životního prostředí a
veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na ŽP v platném znění lze konstatovat, že záměr je akceptovatelný.
Posuzovaný záměr nebude mít nepřípustné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní
prostředí jako celek tedy nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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ČÁST VII.
(NÁVRH STANOVISKA)
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha
Č.j.:
Vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
datum:

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru
Neutralizační a deemulgační stanice Brno

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je výstavba a provoz neutralizační a deemulgační stanice (dále jen „NDS“) na
pozemcích v k. ú. Chrlice, okr. Brno-město, které jsou situovány ve stávajícím areálu Čistírny odpadních
vod, umístěné na adrese Chrlická 552, 664 42 Modřice, provozované společností Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. (dále jen „ČOV Modřice“).
Zařízení NDS je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod, obsahujících nebezpečné látky a
vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou úpravy. Výstupem z NDS bude
předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a energeticky nebo materiálově využitelné odpady
(separované oleje). Provozem NDS bude doplněno čištění těch odpadních vod, které není možné přímo
zpracovávat na ČOV Modřice a u kterých je nutná předúprava fyzikálně-chemickými metodami.

Projektovaná kapacita záměru

3.

•

Roční projektovaná kapacita: 20 000 t/rok

•

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 20 000 t/rok

•

Denní projektovaná zpracovatelská kapacita: do 200 t/den

•

Maximální okamžitá kapacita: 1 000 t.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
správní obec s rozšířenou působností:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Brno
Brno
Chrlice
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parcely

4.

p.č. 2062/1, 2062/2
(inženýrské sítě a komunikace zasahují také
p.č. 2070/1, 2062/9, 2071/2)

Obchodní firma oznamovatele
SUEZ CZ a.s.

5.

IČ oznamovatele
25638955

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele
Španělská 1073/10
120 00 Praha 2 Vinohrady

7.

Oprávněný zástupce oznamovatele
ng. Tomáš Doležal
technicko provozní manažer
SUEZ CZ a.s.
Drčkova 7
628 00 Brno
tel.: +420 544 425 049
e-mail: tomas.dolezal@suez.com

II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1.

Dokumentace
Zpracovatel:

Ing. Petr Mynář,
INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno

3.

Číslo autorizace:

1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997, prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j.: 23110/ENV/16 ze dne 3.5.2016

Datum předložení:

31. 8. 2020

Posudek
Zpracovatel:

Ing. Pavel Cetl,
Demlova 24, 613 00 Brno

4.

Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)

Datum předložení:

19.3. 2021

Veřejné projednání
Místo: Brno - distanční formou prostřednictvím internetové aplikace Cisco Webex Meetings
Datum: 2. března 2021
Čas: od 14:00 hodin
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5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Předmětný záměr podléhá procesu podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) na základě skutečnosti, že spadá do kategorie I
dle přílohy č.1 zmíněného zákona.
Proces posuzování vlivu na životní prostředí ve věci záměru "Neutralizační a deemulgační stanice Brno" byl
zahájen po předložení příslušné dokumentace. Její zveřejnění bylo oznámeno dne 1. října 2020.
Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno.
Dokumentace byla zveřejněna a předložena dotčeným správním úřadům a dotčeným územním
samosprávným celkům, v úplném souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovaný posudek byl řádně zveřejněn dopisem ze dne ………. zn. …………… a zainteresované subjekty a
veřejnost byla vyzvána k podávání připomínek v zákonné lhůtě.
Vlivy záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech
podstatných hledisek.
Podrobně jsou výsledky veřejného projednání
č.j.: MZP/2021/560/44 ze dne 11. března 2021.

specifikovány v zápisu z veřejného projednání

6.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
Vyjádření k dokumentaci:
1.

Magistrát města Brna, Odbor vodního
MMB/0445756/2020, ze dne 22.10.2020

a

lesního

hospodářství

a

zemědělství,

č.j.

2.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, č.j. MMB/0409953/2020/Zah, ze dne 29.9.2020

3.

MŽP odbor ochrany ovzduší bez č.j., ze dne 26.10.2020

4.

Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice, výpis z usnesení, ze dne 27.10.2020

5.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 149685/2020, ze dne
27.10.2020

6.

MŽP odbor ochrany vod č.j. MZP/2020/740/1166, ze dne 27.10.2020

7.

MŽP odbor ochrany odpadů č.j. MZP/2020/720/4512, ze dne 29.10.2020

8.

Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, č.j. MCBCHR/04333/20/Kaš, ze dne 29.10.2020

9.

Ing. Karel Říha, ze dne 29.10.2020

10. Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, bez č.j., ze dne 29.10.2020
11. Česká inspekce životního prostředí, č.j. ČIŽP/47/2020/9770 ze dne 30.10.2020
12. Krajská hygienická stanice Jihomoravského
55215/2020/BM/HOK ze dne 2.11.2020

kraje

se

sídlem

v Brně,

č.j.

KHSJM

13. Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK, č.j. JMK 145387/2020 ze dne (nedatováno)
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

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

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů
staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu technologie do
životního prostředí a na charakter okolní krajiny, včetně její současné environmentální zátěže.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí se jedná o záměr realizovaný do stávajícího areálů ČOV
Modřice, záměr je uskutečňován na ploše antropogenně pozměněné předchozím využitím.
Záměr spočívá ve výstavbě nového zařízení, které je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních
vod, obsahujících nebezpečné látky a vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou
úpravy.
Realizace záměru nebude mít významnější vlivy na životní prostředí, provoz záměru bude mít vliv na emise
škodlivin do ovzduší i hlukových emisí.
V rámci dokumentace byla navržena opatření pro snížení těchto emisí a jejich dopad na okolí záměru byl
vyhodnocen hlukovou a rozptylovou studií. Výsledky studií nepředpokládají nárůst imisní zátěže nad hranici
imisních limitů či podstatnější zhoršení stávající hlukovou zátěž stávajících hlukově chráněných objektů.
Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studií a na základě vlastního šetření
pokládáme za realizovatelnou navrženou variantu zahrnující výstavbu a provoz Neutralizační a deemulgační
stanice Brno v rozsahu popsaném v předmětné dokumentaci za přípustnou.

2.

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

Technické řešení odpovídá způsobu a postupům uplatňovaným při výrobě v obdobných provozech v jiných
lokalitách a z hlediska prevence emisí pachových látek je doplněno o zakrytování venkovních skladových
nádrží.

3.

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

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházející z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí pro fázi realizace a provozu záměru.

4.

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

V rámci dokumentace byla předložena pouze 1 aktivní varianta.
Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí vyhodnocena jako přípustná,
zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí, souhlas podmiňuje splněním dále uvedených podmínek.

5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ na životní prostředí,
která jsou předmětem řešení posudku o vlivech uvedeného záměru na životní prostředí a vyjádření k
tomuto posudku jsou vypořádána v tomto stanovisku příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí, resp. v rámci podmínek tohoto stanoviska.
Všechna obdržená vyjádření jsou archivována na Ministerstvu životního prostředí.
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6.

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

Na základě „dokumentace“, „posudku“, „veřejného projednání“ podle §9, odst. 9, vyjádření k nim
uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvu životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru
„Neutralizační a deemulgační stanice Brno“
v rozsahu:
výstavba a provoz nové neutralizační a deemulgační stanice (dále jen „NDS“) na pozemcích v k. ú. Chrlice,
okr. Brno-město, ve stávajícím areálu Čistírny odpadních vod, provozované společností Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s. (dále jen „ČOV Modřice“).
Zařízení NDS je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod, obsahujících nebezpečné látky a
vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou úpravy. Výstupem z NDS bude
předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a energeticky nebo materiálově využitelné odpady
(separované oleje). Provozem NDS bude doplněno čištění těch odpadních vod, které není možné přímo
zpracovávat na ČOV Modřice a u kterých je nutná předúprava fyzikálně-chemickými metodami.

Projektovaná kapacita záměru
•

Roční projektovaná kapacita: 20 000 t/rok

•

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 20 000 t/rok

•

Denní projektovaná zpracovatelská kapacita: do 200 t/den

•

Maximální okamžitá kapacita: 1 000 t.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Níže uvedený návrh opatření sumarizuje doporučení uvedená v dokumentaci, doporučení vzešlá z
vyhodnocení došlých vyjádření k oznámení a dokumentaci záměru v rámci posudku a doporučení, vzešlá z
vyhodnocení průběhu veřejného projednání:

v dalších fázích přípravy projektu
1. Technické a technologické řešení záměru bude respektovat platné požadavky na nejlepší dostupné
technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách
pro zpracování odpadu.
2. V rámci dalšího stupně přípravy záměru (v rámci procesu IPPC) bude navržen zkušební provoz, a
postup pro ověření bezproblémovost provozu zařízení z hlediska zápachu. V případě, že v průběhu
zkušebního provozu budou identifikovány problémy se zápachem, budou přijata další opatření.
3. V rámci odborného posudku a následujících řízení a na základě výsledků zkušebního provozu bude
stanoven postup monitorování provozu zařízení, včetně podmínek pro sledování emisí pachových
látek i těžkých kovů.
4. V další fázi projektové přípravy navrhnout umístění nádrže pro skladování produkovaného odpadu
charakteru hořlavých kapalin – tedy odpady skupiny 13 (Odpady z olejů a odpady kapalných
paliv), které vznikají při deemulgaci odpadů ve venkovním prostoru mimo halu. Řešení bude
konzultováno s příslušným orgánem z hlediska požární bezpečnosti a bude nutné zajistit ochranu
proti záplavě jak samotné nádrže tak i záchytné jímky (bude-li jí nádrž vybavena). V tomto případě
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doporučují ochranu dimenzovat na Q100 + 500 mm, pokud to nebude z technických důvodů možné
pak minimálně na +250 mm nad hladinou Q100.
5. V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navržen stabilní systém monitoringu těsnosti
venkovních jímek resp. provozu zařízení, např. vrt na hladinu podzemních vod ve směru proudění.
Současně bude navržen postup sledování minimálně s pravidelným cca 1 x ročně prováděným
monitoringem kvality podzemních vod, z nichž první kolo pro možnost srovnání musí proběhnout
před zahájením provozu.
6. U venkovních odsazovacích jímek a retenční jímky bude instalován systémem zajišťujícím odsávání
prostoru pod kryty venkovních nádrží. Odsávané vzdušiny budou svedeny na filtr zachycující
pachové látky (např. biofiltr). Zařízení bude navrženo tak, aby zajistilo odsávání vzdušiny jednak
při běžném provozu, kdy budou kryty nad nádržemi uzavřeny tak i během návozu odpadů (tedy
vyprazdňování cisterny) nebo těžbě kalu z nádrží. Na obdobný systém bude napojeno odsávání
prostoru příjmové nádrže deemulgace v hale. Filtrační zařízení bude navrženo tak aby byla
vytvořena prostorová rezerva pro případné navýšení výkonu pokud v rámci zkušebního provozu
takový požadavek vznikne.
7. V rámci provozního řádu bude upraven postup pro případ, kdy by se do zařízení dostaly odpady,
které zde není možné zpracovat a je tedy nutné je odvést na jiné zařízení kde jejich zpracování
bude možné.

ve fázi realizace:
8. V rámci smluvních či zadávacích podmínek (nebo jiným obdobným způsobem) bude dodavatel
stavby seznámen s aktuálním Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních
činností (září 2019) a bude se doporučenými v něm opatřeními řídit.
9. Podlaha nově umisťované haly bude umístěna minimálně +210 mm nad hladinou Q100 (hladina
Q100 neovlivněná = 191,902 m n.m. – v inundaci), hrany venkovních nádrží (odsazovacích jímek a
retenční jímky a nádrže na odpadní oleje) budou umístěny minimálně +250 mm nad hladinou Q100,
v případně pokud to bude technicky a ekonomicky možné i v úrovni vyšší.

ve fázi provozu:
10. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány vlastnosti
technologických odpadních vod z hlediska jejich následného zpracování na ČOV Brno-Modřice.
11. Při nakládání s odpady, při jejichž zpracování může docházet k uvolňování zápachu, je třeba
postupovat tak, aby byla intenzita zápachu co nejúčinněji snižována (provoz ventilačního zařízení,
přednostní zpracování odpadních vod uvolňujících zápach). Podrobný postup a výčet opatření bude
zahrnut do provozního řádu.
12. Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřen emisní tok těžkých kovů ze
vzduchotechniky.
13. Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřena účinnost filtru pro zachycení
pachových látek.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní
prostředí
•

Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřen emisní tok těžkých kovů ze
vzduchotechniky (tedy podmínka 12).
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•

II.

Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřena účinnost filtru pro zachycení
pachových látek (tedy podmínka 13).

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek:
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
MŽP č.j.:,
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.:
Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“) vycházelo při formulování závazného stanoviska z
následujících podkladů:
•

Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., záměru „NEUTRALIZAČNÍ A
DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “, kterou zpracoval Petr Mynář Ing., držitel autorizace dle § 19 a §
24 zákona č. 100/2001 Sb. (č. j. 1278/167/OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997, s posledním prodloužením
autorizace pod č. j. 23110/ENV/16 ze dne 3.5.2016, s platností do 31.12.2021), v srpnu 2020 (dále
jen „dokumentace EIA“). Zpracování dokumentace zajistil oznamovatel podle § 6 odst. 5 zákona.

•

Vyjádření k dokumentaci záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “.

•

Posudek s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., „NEUTRALIZAČNÍ A
DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “, který vypracoval Ing. Pavel Cetl, autorizovaná osoba ke
zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb. osvědčení č. j.
1713/209/OPVŽP/97, ze dne 22.4. 1997, s posledním prodloužením autorizace pod č. j.
2466/ENV/16, ze dne 10. 2. 2016, s platností do 31. 12. 2021), v listopadu 2020 (dále jen
„posudek“).

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz nové neutralizační a deemulgační stanice (dále jen
„NDS“) na pozemcích v k. ú. Chrlice, okr. Brno-město, ve stávajícím areálu Čistírny odpadních vod,
provozované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „ČOV Modřice“).
Zařízení NDS je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod, obsahujících nebezpečné látky a
vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou úpravy. Výstupem z NDS bude
předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a energeticky nebo materiálově využitelné odpady
(separované oleje). Provozem NDS bude doplněno čištění těch odpadních vod, které není možné přímo
zpracovávat na ČOV Modřice a u kterých je nutná předúprava fyzikálně-chemickými metodami.

Projektovaná kapacita záměru
•

Roční projektovaná kapacita: 20 000 t/rok

•

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 20 000 t/rok

•

Denní projektovaná zpracovatelská kapacita: do 200 t/den

•

Maximální okamžitá kapacita: 1 000 t.

V předložené dokumentaci je záměr posuzován v jedné variantě, která byla doporučena k realizaci v jedné
etapě.
Předložená dokumentace EIA byla posouzena v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 100/2001 Sb., v
rozsahu stanoveném přílohou č. 5 citovaného zákona.
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Předložený záměr byl vyhodnocen ve všech aspektech životního prostředí a byl shledán jako přípustný,
tedy splňuje všechny legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje veřejné zdraví a
nepřináší zásadní negativní vlivy, které by byly v rozporu s požadavky trvale udržitelného rozvoje.
Na základě vyhodnocení všech výše uvedených aspektů byla doporučena realizace aktivní varianty
„NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “.
K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 13 vyjádření samostatných územních celků, dotčených orgánů a
zástupců veřejnosti. Vyjádření orgánů státní zprávy jsou souhlasná a v některých případech obsahují
podmínky nebo upřesnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Vyjádření veřejnosti a MČ Chrlice
obsahují vyjádření obavu z pachové zátěže a vlivů na kvalitu vod. Veškerá obdržená vyjádření k
dokumentaci jsou komentována v části V. posudku. Všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem převzaty do návrhu závazného stanoviska
a jsou do tohoto závazného stanoviska zapracovány.
Veřejné projednání se konalo distanční formou prostřednictvím internetové aplikace Cisco Webex Meetings
dne 2. března 2021.
Dne 22.3, 2021 byl na příslušný úřad předložen posudek. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry
dokumentace v tom smyslu, že posuzovaný záměr je z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný
při splnění podmínek navrženého souhlasného závazného stanoviska. Zpracovatel posudku doporučuje
Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k záměru
„NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO“ a to za podmínek specifikovaných v návrhu
závazného stanoviska, který je součástí posudku.
Odůvodnění stanovených podmínek:
V posudku je v návrhu závazného stanoviska uvedeno 13 podmínek. Do podmínek závazného stanoviska
nebyly zahrnuty podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy,
nebo ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru, naopak byly zahrnuty některé další
podmínky, které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rámci dokumentace EIA a jsou
stanoveny za účelem eliminace vlivů na konkrétní složky životního prostředí. Do podmínek tohoto
závazného stanoviska bylo zahrnuto celkem 13 z celkových 13 podmínek, které byly navrženy
zpracovatelem posudku v rámci konečného návrhu závazného stanoviska dle § 9 odst. 10 zákona. Některé
podmínky navržené zpracovatelem posudku byly formálně upraveny.

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru
Podmínka č.1. Technické a technologické řešení záměru bude respektovat platné požadavky na
nejlepší dostupné technologie (BAT) dle Závěrů o BAT referenčního dokumentu o nejlepších
dostupných technikách pro zpracování odpadu.
Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a byla následně převzata zpracovatelem posudku.
Účelem podmínky je zajištění takového technického řešení které odpovídá nejlepším dostupným
technikám.

Podmínka č.2. V rámci dalšího stupně přípravy záměru (v rámci procesu IPPC) bude navržen
zkušební provoz, a postup pro ověření bezproblémovost provozu zařízení z hlediska zápachu. V
případě, že v průběhu zkušebního provozu budou identifikovány problémy se zápachem, budou
přijata další opatření.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší, respektive ochraně obyvatelstva před pachovou zátěží. Účelem
podmínky je zajištění takového technického řešení které zajistí minimalizaci pachových emisí z provozu.
Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci ze strany Městské části Brno-Chrlic a Ing.
Karla Říhy.
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Podmínka č.3. V rámci odborného posudku a následujících řízení a na základě výsledků
zkušebního provozu bude stanoven postup monitorování provozu zařízení, včetně podmínek pro
sledování emisí pachových látek i těžkých kovů.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší a ochraně obyvatelstva před pachovou zátěží. Účelem podmínky
je zajištění takového technického řešení které zajistí minimalizaci emisí těžkých kovů a pachových látek z
provozu. Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci ze strany Městské části Brno-Chrlic
a Ing. Karla Říhy.

Podmínka č.4. V další fázi projektové přípravy navrhnout umístění nádrže pro skladování
produkovaného odpadu charakteru hořlavých kapalin – tedy odpady skupiny 13 (Odpady z olejů a
odpady kapalných paliv), které vznikají při deemulgaci odpadů ve venkovním prostoru mimo halu.
Řešení bude konzultováno s příslušným orgánem z hlediska požární bezpečnosti a bude nutné
zajistit ochranu proti záplavě jak samotné nádrže tak i záchytné jímky (bude-li jí nádrž vybavena).
V tomto případě doporučují ochranu dimenzovat na Q100 + 500 mm, pokud to nebude z
technických důvodů možné pak minimálně na +250 mm nad hladinou Q100.
Podmínka je stanovena z hlediska prevence havárií a k ochraně vod. Účelem podmínky je zajištění
takového technického řešení, které bude minimalizovat poškození technologie či případnou interakci
skladovaným materiálů. Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci a byla navržena
zpracovatelem posudku na základě upřesňujících informaci oznamovatele.

Podmínka č.5. V rámci dalšího stupně projektové přípravy bude navrženy stabilní systém
monitoringu těsnosti venkovních jímek resp. provozu zařízení, např. vrt na hladinu podzemních vod
ve směru proudění. Současně bude navržen postup sledování minimálně s pravidelným cca 1 x
ročně prováděným monitoringem kvality podzemních vod, z nichž první kolo pro možnost srovnání
musí proběhnout před zahájením provozu.
Podmínka je stanovena k ochraně podzemních vod a horninového prostředí. Účelem podmínky je zajištění
takového technického opatření které zajistí odhalení případných úniků skladovaných látek a bude působit
jako prevence před kontaminací horninového prostředí a podzemních vod. Podmínka byla navržena v
rámci připomínky vznesené k dokumentaci od České inspekce životního prostředí.

Podmínka č.6. U venkovních odsazovacích jímek a retenční jímky bude instalován systémem
zajišťujícím odsávání prostoru pod kryty venkovních nádrží. Odsávané vzdušiny budou svedeny na
filtr zachycující pachové látky (např. biofiltr). Zařízení bude navrženo tak, aby zajistilo odsávání
vzdušiny jednak při běžném provozu, kdy budou kryty nad nádržemi uzavřeny tak i během návozu
odpadů (tedy vyprazdňování cisterny) nebo těžbě kalu z nádrží. Na obdobný systém bude
napojeno odsávání prostoru příjmové nádrže deemulgace v hale. Filtrační zařízení bude navrženo
tak aby byla vytvořena prostorová rezerva pro případné navýšení výkonu pokud v rámci
zkušebního provozu takový požadavek vznikne.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je zajištění takového technického řešení,
které přispěje k omezení emise pachových látek z provozu, čímž se sníží riziko obtěžování obyvatelstva.
Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci od České inspekce životního prostředí a byla
navržena zpracovatelem posudku.

Podmínka č.7. V rámci provozního řádu bude upraven postup pro případ, kdy by se do zařízení
dostaly odpady, které zde není možné zpracovat a je tedy nutné je odvést na jiné zařízení kde
jejich zpracování bude možné.
Podmínka je stanovena z hlediska nakládání s odpady. Účelem podmínky je preventivní stanovení postupu
při nestandartním stavu v případě přijetí odpadu, který zařízení nezvládne zpracovat. Podmínka vycházela
z připomínek vznesených k dokumentaci od České inspekce životního prostředí a byla navržena
zpracovatelem posudku.
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II. Podmínky pro fázi realizace záměru
Podmínka č.8. V rámci smluvních či zadávacích podmínek (nebo jiným obdobným způsobem)
bude dodavatel stavby seznámen s aktuálním Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší
Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů
a z dalších stavebních činností (září 2019) a bude se doporučenými v něm opatřeními řídit.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je zajištění takového organizačního opatření
které minimalizuje emise škodlivin vznikajících při stavební činnosti. Podmínka vycházela z připomínek
vznesených k dokumentaci ze strany Městské části Brno-Chrlic a Ing. Karla Říhy.
Podmínka č.9. Podlaha nově umisťované haly bude umístěna minimálně +210 mm nad hladinou
Q100 (hladina Q100 neovlivněná = 191,902m n.m. – v inundaci), hrany venkovních nádrží
(odsazovacích jímek a retenční jímky a nádrže na odpadní oleje) budou umístěny minimálně +250
mm nad hladinou Q100, v případně pokud to bude technicky a ekonomicky možné i v úrovni vyšší.
Podmínka je stanovena k ochraně vod. Účelem podmínky je zajištění takového technické opatření, které
Zajistí dostatečné zabezpečení provozu a skladovaných materiálů proti vyplavení vodou při zátopě a tedy
zajištění ochrany vod čo horninového prostředí před kontaminaci. Podmínka vycházela z připomínek
vznesených k dokumentaci ze strany MČ Chrlice a ing. Říhy a byla navržena zpracovatelem posudku.

III. Podmínky pro fázi provozu záměru
Podmínka č.10. V rámci zkušebního provozu a následně v rámci provozu budou ověřovány
vlastnosti technologických odpadních vod z hlediska jejich následného zpracování na ČOV BrnoModřice.
Podmínka je stanovena k ochraně vod. Účelem podmínky je zaručení správné funkčnosti zařízení pro různé
přijímané odpady. Podmínka byla navržena zpracovatelem dokumentace a převzata zpracovatelem
posudku.

Podmínka č.11. Při nakládání s odpady, při jejichž zpracování může docházet k uvolňování
zápachu, je třeba postupovat tak, aby byla intenzita zápachu co nejúčinněji snižována (provoz
ventilačního zařízení, přednostní zpracování odpadních vod uvolňujících zápach). Podrobný postup
a výčet opatření bude zahrnut do provozního řádu.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je zaručení omezení emise pachových látek
z provozu zařízení. Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci ze strany MČ Chrlice a
ing. Říhy a byla navržena zpracovatelem posudku.

Podmínka č.12. Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřen emisní tok
těžkých kovů ze vzduchotechniky.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je ověření funkce zařízení pro snižováné
emisí a potvrzení správnosti vstupních hodnot využitých pro vyhodnocení imisního vlivu zařízení v rámci
dokumentace EIA. Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci ze strany MČ Chrlice a
ing. Říhy a byla navržena zpracovatelem posudku.

Podmínka č.13. Během zkušebního provozu bude autorizovaným měřením ověřena účinnost filtru
pro zachycení pachových látek.
Podmínka je stanovena k ochraně ovzduší. Účelem podmínky je ověření funkce zařízení pro snižováné
emisí a potvrzení správnosti vstupních hodnot využitých pro vyhodnocení imisního vlivu zařízení v rámci
dokumentace EIA. Podmínka vycházela z připomínek vznesených k dokumentaci ze strany MČ Chrlice, ing.
Říhy a ČIŽP a byla navržena zpracovatelem posudku.
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Všechny ostatní připomínky a požadavky uplatněné v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek tohoto závazného stanoviska zahrnuty nebyly,
neboť povinnost splnit takové požadavky ukládají oznamovateli platné právní předpisy. Veškeré další
připomínky byly v rámci procesu EIA vypořádány, případně jsou vypořádány v tomto závazném stanovisku.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z
hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Z hlediska tohoto aspektu nebyl z pohledu
příslušného úřadu nalezen natolik významný faktor, který by bránil realizaci předmětného záměru při
akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a
zpracovatelem posudku. Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a
vlastností prostředí, do kterého je umístěn. Důraz je kladen především na fázi přípravy a realizace záměru.

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti:
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz nové neutralizační a deemulgační stanice (dále jen
„NDS“) na pozemcích v k. ú. Chrlice, okr. Brno-město, ve stávajícím areálu Čistírny odpadních vod,
provozované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „ČOV Modřice“).
Zařízení NDS je určeno ke zpracování kapalných odpadů a odpadních vod, obsahujících nebezpečné látky a
vykazujících nebezpečné vlastnosti, fyzikálně-chemickou metodou úpravy. Výstupem z NDS bude
předčištěná odpadní voda, odpadní kaly z čištění a energeticky nebo materiálově využitelné odpady
(separované oleje). Provozem NDS bude doplněno čištění těch odpadních vod, které není možné přímo
zpracovávat na ČOV Modřice a u kterých je nutná předúprava fyzikálně-chemickými metodami.

Projektovaná kapacita záměru
•

Roční projektovaná kapacita: 20 000 t/rok

•

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita: 20 000 t/rok

•

Denní projektovaná zpracovatelská kapacita: do 200 t/den

•

Maximální okamžitá kapacita: 1 000 t.

Realizace záměru se předpokládá v jedné etapě a není uvažována variantně.

Vlivy na ovzduší
Vlivy provozu na kvalitu ovzduší byly vyhodnoceny modelováním příspěvku emisí NO2, CO, PM10, PM2,5,
benzen, BaP, Cr, Ni, Hg a Pb pro navrhovaný stavu. Výsledky výpočtu nepředpokládají významné ovlivnění
stávající kvality ovzduší. Obtěžování obyvatelstva zápachem není předpokládáno, záměr je navržen tak aby
k podstatnější emisi pachových látek z provozu nedocházelo.
V rámci připomínek k dokumentaci i během veřejného projednání byly řešeny obavy z možného zápachu
především proto, že v tomto území jsou již za stávajícího stavu zdroje zápachu a byly tedy obavy ze
zhoršení stávajícího stavu. Nicméně v rámci diskuze při veřejném projednání bylo technické opatření
(zakrytování nádrží) hodnoceno jako prospěšné. V rámci podmínek provozu byla tedy navržena opatření,
které dále sníží možnost emise pachových látek v průběhu provozu (odsávání zastřešeného prostoru
venkovních jímek a svedení vzdušiny na biologický filtr).

Vlivy na klima
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “ lze vyloučit.
Vlivy na klima jsou řešeny jednak pro lokální vlivy tak i globální vlivy, v obou případech jsou vlivy
vyhodnoceny jako nevýznamné a prakticky vyloučené.
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Vlivy na akustickou situaci
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “ lze vyloučit.
Pro hodnocení vlivů hluku byl proveden výpočet hlukové studie (příloha 3). Výsledky výpočtu jsou
presentovány v této příloze, výsledky výpočtů jsou následně využity pro vyhodnocení vlivů na veřejné
zdraví (příloha 4). Vyhodnocení je výpočtově provedeno pro stacionární zdroje v areálu a záměrem
vyvolanou dopravu. Z výsledků výpočtů vyplývá, že provoz záměru je vzhledem nejbližším hlukově
chráněným prostorů akusticky nevýznamný.

Vlivy na zdravotní rizika
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “ lze vyloučit.
Vyhodnocení je provedeno v hodnocení vlivu na veřejné zdraví, které tvoří přílohu dokumentace (příloha
4). V dokumentaci je konstatováno, že současná i výhledová hluková zátěž obyvatel dotčeného území je
určována především dopravním hlukem. Hluk z vyvolané dopravy po uvedení záměru do provozu je zcela
nevýznamný. Záměr neovlivní stávající hladiny hluku z dopravního provozu na veřejných komunikacích.
Provoz nových stacionárních zdrojů záměru nenavýší hlukovou zátěž obyvatel posuzovaných lokalit.
Na základě odhadu zdravotních rizik chemických látek v ovzduší je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním přístupu (při zohlednění nejvyšších zjištěných koncentrací či hodnot zdravotně významných
faktorů na celou exponovanou populaci v dotčeném území) nelze pro hodnocené škodliviny v ovzduší
předpokládat v důsledku realizace záměru zvýšené riziko zdravotních účinků.
Kapitola je zpracována relativně stručně, důkladnější vyhodnocení vlivů je uvedeno v příloze zpracované
autorizovanou osobou (ing. Jitkou Růžičkovou). V rámci hodnocení jsou řešeny všechny podstatné vlivy z
běžného provozu i výstavby.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Významný vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO“ na povrchové vody se
nepředpokládá. Srážkové vody ze střech (tedy ploch bez rizika kontaminace) budou svedeny do
zasakovacích jímek a následně zasakovány. Vody z venkovních ploch na nichž bude probíhat manipulace
s odpady budou svedeny do retenční jímky (jímka která je součástí technologie a je určena pro
shromažďování vod po prvním stupni čištění – gravitační separaci). Vody z této jímky (tedy i dešťové vody
ze zabezpečených ploch) budou dále čištěny technologií.
Vliv na podzemní vody se neočekává, nakládání s odpady a odpadními vodami bude prováděno na
vodohospodářsky zabezpečených plochách a v zabezpečených jímkách což vylučuje negativní vliv na
podzemní vody za běžného provozu. Odpadní vody vystupující ze zařízení budou předávány k dalšímu
dočištěni na biologické ČOV Modřice.
Vzhledem k umístění záměru na plochu, která je zahrnuta do zátopového území Q100 je záměr navržen
tak, aby byl výškově umístěn s rezervou nad hranicí Q100. V rámci podmínek provozu byla tedy navržena
opatření, které tuto rezervu ještě navyšuje.

Vlivy na půdy
Záměr bude pozemcích , které nejsou zařazeny do ZPF, k jeho realizaci tedy není nutné odnětí půd ze ZPF.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “ lze vyloučit.
Vliv na horninové prostředí se v podstatnější míře nepředpokládá. Záměr nezasahuje žádnou geologicky
významnou oblast ani zdroje nerostných surovin či geologické ani paleontologické památky.

STRANA 49 z 54

Neutralizační a deemulgační stanice Brno
POSUDEK NA DOKUMENTACI

Vlivy na biologickou rozmanitost
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “ lze vyloučit.
Záměr je navržen na pozemcích které byly součástí průmyslového areálu ČOV Modřice a nejsou z hlediska
biologické rozmanitosti významné.
Záměrem nejsou dotčeny žádné vyhlášené památné stromy.
Vliv na zvláště chráněná území či přírodní parky je v důsledku jejich absence v území vyloučen.

Vlivy na krajinný ráz
Vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO“ na krajinný ráz byl hodnocen v rámci
samostatní studie (příloha 5) a je vyhodnocen jako akceptovatelný a únosný.

Vlivy na ZCHÚ a soustavu NATURA
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO“ na zvláště chráněná
území i prvky USES lze vyloučit.
Lokality Natura 2000 nebudou realizací záměru negativně ovlivněny.

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické aspekty
Významný negativní vliv záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO, “ lze vyloučit.
Záměr má jen minimální vliv na hmotný majetek, kulturních památek apod.
Možnost výskytu archeologických nálezů je nepravděpodobná, nicméně nelze ji zcela vyloučit a
předpokládají se tedy běžná zákonná opatření.

Vlivy na odpady
Záměr „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE BRNO“ je zařízením na odstraňování odpadů a jeho
provoz tedy primárně bude sloužit k ekologickému odstraňování nebezpečných odpadů jiných původců.
Vlastní provoz nezpůsobuje vznik ani nárůst odpadů (k jejichž odstraňování je určen).
Během provozu záměru vznikají odpady jednak z vlastního zpracování odpadů a jednak ze samotného
provozu a jsou předávány k odstranění či využití mimo areál záměru. Tyto odpady by z hlediska celkového
množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby,
tak i ve fázi provozu záměru.

Přeshraniční vlivy
Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví překračující hranice České republiky.
Posuzovaný záměr nemá přeshraniční vlivy.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:
Návrh technického řešení záměru „Neutralizační a deemulgační stanice Brno“ odpovídá technickým řešením
použitým v jiných provozech investora. Řešení kromě provozních hledisek sleduje i hlediska
environmentální.
Technologie záměru bude respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT) a platné legislativní
limity v oblasti emisí do ovzduší, emisí v odpadních vodách, akustických emisích a v dalších
environmentálních oblastech. Lze tak očekávat, že příspěvky záměru k pozaďovému stavu životního
prostředí v dotčeném území nebudou významné.
Technické řešení je detailně popsáno v kapitole B.I.6 dokumentace.
Z hlediska ochrany životního prostředí bude významné v průběhu provozu především dodržování všech
podmínek a omezení daných legislativou i uložených v rámci procesu EIA.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr je z hlediska technického řešení předkládán v jedné variantě. Jako nulová varianta je uvažováno
pokračování provozu se stávající kapacitou.
Přílohou dokumentace EIA jsou stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., která konstatují, že lze vyloučit významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti. Dokumentace EIA rovněž vylučuje přeshraniční vlivy záměru. V případě uvedeného postupu
nevyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb. povinnost předložit dokumentaci EIA ve variantách.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:
 Dne 1.10.2020 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII informaci o
dokumentaci.
 Dne 19.2.2021 zveřejnil Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII informaci o
způsobu a času konání veřejného projednání.
 Dne 2. března 2021 bylo uskutečněno veřejné projednání - distanční formou prostřednictvím internetové
aplikace Cisco Webex Meetings

Závěry zpracovatele posudku:
Proces posuzování vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí posuzuje potenciální vlivy záměru na
jednotlivé složky životního prostředí z hlediska akceptovatelnosti jejich velikosti a významu. Z uvedeného
pohledu nebyl v předložené dokumentaci nalezen žádný natolik významný faktor, který by za předpokladu
splnění podmínek souhlasného závazného stanoviska bránil realizaci posuzovaného záměru. Na základě
údajů obsažených v předložené dokumentaci EIA s ohledem na obdržená vyjádření a při respektování
podmínek závazného stanoviska lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný. Zpracovatel posudku doporučuje Ministerstvu životního prostředí vydat souhlasné závazné
stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE
BRNO, “, a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, který je součástí posudku. Na
základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v závazném stanovisku lze učinit závěr,
že technickými opatřeními lze minimalizovat negativní vlivy záměru na životní prostředí.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo
zcela zahrnuta:
1.

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j.
MMB/0445756/2020, ze dne 22.10.2020

2.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, č.j. MMB/0409953/2020/Zah, ze dne
29.9.2020

3.

MŽP odbor ochrany ovzduší bez č.j., ze dne 26.10.2020

4.

Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice, výpis z usnesení, ze dne 27.10.2020

5.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 149685/2020,
ze dne 27.10.2020

6.

MŽP odbor ochrany vod č.j. MZP/2020/740/1166, ze dne 27.10.2020

7.

MŽP odbor ochrany odpadů č.j. MZP/2020/720/4512, ze dne 29.10.2020

8.

Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, č.j. MCBCHR/04333/20/Kaš, ze dne
29.10.2020

9.

Ing. Karel Říha, ze dne 29.10.2020

10.

Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, bez č.j., ze dne 29.10.2020

11.

Česká inspekce životního prostředí, č.j. ČIŽP/47/2020/9770 ze dne 30.10.2020

12.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM
55215/2020/BM/HOK ze dne 2.11.2020

13.

Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK, č.j. JMK 145387/2020 ze dne
(nedatováno)

7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
K dokumentaci bylo doručeno celkem 13 vyjádření. Část podaných vyjádření obsahuje upozornění na
povinnosti vyplývající z národní legislativy, doporučení, případně požadavky na doplnění dokumentace či
navržených podmínek.
Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly detailně vypořádány v posudku v kapitole
V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci. Posudek je zveřejněn v Informačním systému
EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz), kód záměru
OV7202, v části Posudek.
Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při formulování podmínek
tohoto závazného stanoviska.
Příslušný úřad se ztotožňuje se závěry zpracovatele posudku a níže uvádí všechna vyjádření k dokumentaci
obdržená podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a jejich stručné vypořádání.
Magistrát města Brna, Odbor vodního
MMB/0445756/2020, ze dne 22.10.2020

a

lesního

hospodářství

a

zemědělství,

č.j.

Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko rekapitulující zákonné podmínky.
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, č.j. MMB/0409953/2020/Zah, ze dne
29.9.2020
Podstata vyjádření - souhlasné vyjádření bez připomínek.
MŽP odbor ochrany ovzduší bez č.j., ze dne 26.10.2020
Podstata vyjádření - souhlasné vyjádření bez připomínek.
Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice, výpis z usnesení, ze dne 27.10.2020
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Podstata vyjádření - nesouhlasné stanovisko odůvodněné umístěním záměru v aktivní zóně záplavového
území Q100.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j. JMK 149685/2020, ze dne
27.10.2020
Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko uplatňující jednu podmínku – navýšení na niveletu 192 m n.m.,
tedy nad hladinu Q100 , která v tomto místě činí 191,9 m n.m..
MŽP odbor ochrany vod č.j. MZP/2020/740/1166, ze dne 27.10.2020
Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko rekapitulující zákonné podmínky.
MŽP odbor ochrany odpadů č.j. MZP/2020/720/4512, ze dne 29.10.2020
Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko vez připomínek.
Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, č.j. MCBCHR/04333/20/Kaš, ze dne
29.10.2020
Podstata vyjádření - nesouhlasné stanovisko odůvodněné umístěním záměru v aktivní zóně záplavového
území Q100.
Ing. Karel Říha, ze dne 29.10.2020
Podstata vyjádření - nesouhlasné stanovisko se záměrem obsahující výhrady z hlediska vyhodnocení
kumulativních vlivů, obtěžování zápachem, povodňových rizik a změn klimatu, rozptylové studii, nakládání
s odpady, technickému řešení záměru, a umístěním záměru v prostoru kde docházelo k překročení limitní
imisní zátěže škodlivinou PM2,5.
Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, bez č.j., ze dne 29.10.2020
Podstata vyjádření - nesouhlasné stanovisko se záměrem (prakticky totožného textu jako vyjádření ing.
Říhy) obsahující výhrady z hlediska vyhodnocení kumulativních vlivů, obtěžování zápachem, povodňových
rizik, rozptylové studii, nakládání s odpady, technickému řešení záměru, a umístěním záměru v prostoru
kde docházelo k překročení limitní imisní zátěže škodlivinou PM2,5.
Česká inspekce životního prostředí, č.j. ČIŽP/47/2020/9770 ze dne 30.10.2020
Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko obsahující podmínky týkající se vodohospodářského zabezpečení
skladovaných látek a vybudování monitorovacího vrtu, dále obsahuje doporučení týkající se zabezpečení
proti emisi pachových látek.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského
55215/2020/BM/HOK ze dne 2.11.2020

kraje

se

sídlem

v

Brně,

č.j.

KHSJM

Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko bez připomínek.
Jihomoravský kraj, Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK, č.j. JMK 145387/2020 ze dne (nedatováno)
Podstata vyjádření - souhlasné stanovisko bez připomínek.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001
Sb.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.

Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s
ustanovením § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto
závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím
řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.
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Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku:

31.3.2019

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:
Ing. Pavel Cetl,
Demlova 24, 613 00 Brno,
tel.: 608 968 368
Číslo autorizace:

46325/ENV/06 (osvědčení č. 1713/209/OPVŽP/97)

Podpis zpracovatele posudku:

....................

Odborná spolupráce:
Ing. Václav Volejník
Mgr. Lubomír Dozbaba
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