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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Výstavba areálu komunální čistírny odpadních vod s kapacitou 34 266 EO.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obec:
katastrální území:

4.

Královéhradecký
Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem

Obchodní firma oznamovatele

Město Dvůr Králové nad Labem

5.

IČ oznamovatele

00 27 78 19

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

náměstí T.G.Masaryka č.p. 39
544 17 Dvůr Králové nad Labem
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
zpracoval Ing. Pavel Bartušek, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení 2015/308/OPV/93.
Dokumentace byla na základě vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne
14.6.2007 přepracována rovněž Ing. Pavlem Bartuškem.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy včetně výkresové části.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.
Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.
2.
Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.
Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení
Posouzení základních údajů
B.I.1. Název záměru
Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

B.I.2. Kapacita záměru
Výstavba areálu komunální čistírny odpadních vod s kapacitou 34 266 EO.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Trutnov

Město:

Dvůr Králové nad Labem

Území:

Lokalita mezi Labem a Hartským potokem dle územně plánovací
dokumentace města

Současné administrativní území města Dvůr Králové nad Labem je dáno hranicemi osmi
katastrálních území. Město odpovídá urbanisticky městské aglomeraci. Ve městě je
významně zastoupena průmyslová výroba a služby. Počet obyvatel v roce 2002 činil 16 356
osob.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Ve Dvoře Králové nad Labem je v současné době vybudována jednotná kanalizace, na
kterou navazuje stávající čistírna odpadních vod. Stávající čistírna je v majetku společnosti
EVORADO IMPORT a.s. a je provozována společností WWTP Trutnov. Kapacita stávající
čistírny je 75 400 EO.
Obsahem posuzovaného záměru je návrh na vybudování nové centrální čistírny odpadních
vod pro město Dvůr Králové nad Labem. Město přikročilo k investičnímu záměru vybudování
nové vlastní čistírny odpadních vod. Projekt navazuje na zpracovaný územní plán města a je
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, který zmiňuje
potřebu řešit vypouštění sloučenin dusíku. Je v souladu i s Usnesením vlády České republiky
ze dne 6 prosince 2006 č. 1391 o Aktualizaci strategie financování implementace směrnice
Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Vlastní záměr vybudování nové čistírny odpadních vod je veden snahou o minimalizaci
investičních nákladů za současného maximálního celkového zkvalitnění životního prostředí v
oblasti nakládání s produkovanými odpadními vodami. Stávající kanalizační sběrače budou
přepojeny na novou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna na levém břehu řeky Labe
u soutoku s Hartským potokem. Nová čistírna odpadních vod tedy bude umístěna naproti
stávající čistírně na druhém břehu Labe. Charakter záměru je nevýrobní, s minimálními
vstupy a výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. Jedná se o stavbu na ochranu
životního prostředí.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Oznamovatel - Město Dvůr Králové nad Labem - argumentuje při zdůvodnění potřeby
záměru a jeho umístění v oznámení ke zjišťovacímu řízení, cituji:
„Stávající čistírna odpadních vod je z hlediska technického stavu na hranici možnosti
provozování ve vazbě na stále se zpřísňující legislativu v oblasti životního prostředí a
nesplňuje parametry na odtoku z hlediska emisí celkového N a P. Náprava tohoto stavu je
podchycena v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizaci Královéhradeckého kraje. Stávající ČOV
je však zcela v soukromém vlastnictví. Jelikož spolufinancování rekonstrukce stávající ČOV
z veřejných prostředků komplikují vlastnické vztahy, Město Dvůr Králové nad Labem
přikročilo k investičnímu záměru vybudování vlastní (nové pozn. zpracovatele) městské
čistírny odpadních vod.“
S takovým zdůvodněním potřeby záměru nesouhlasí majitel stávající čistírny odpadních vod
ve svém nesouhlasném stanovisku pro zjišťovací řízení. Obě odlišná stanoviska jsou
vypořádána na příslušném místě dokumentace. (viz část F1)
Vlastníkem stávající čistírny odpadních vod je soukromý subjekt, město zde nemá ani
spoluvlastnický podíl, nemůže se podílet na přímém ovlivňování provozu ČOV ani při
povodních, ani na rozhodováni o vkládání prostředků na její připadnou modernizaci.
Vlastnictví soukromou firmou znemožňuje případné čerpáni financí ze strukturálních fondů
EU.
Nová čistírna odpadních vod bude umístěna na levém břehu řeky Labe naproti stávající
čistírně odpadních vod, na protějším břehu. Toto místo je výhodné zejména z toho důvodu,
že je sem přivedena stávající kanalizace, záměr si tedy nevyžádá přeložku stávající nebo
budování nové kanalizace. Z tohoto důvodu je lze označit za jediné možné. Stávající
kanalizační sběrače budou přepojeny na novou čistírnu odpadních vod. (viz příloha č.9 a 23)
Umístění je v souladu s platným Územním plánem města ve znění Změny č. 6, schválené
zastupitelstvem města dne 28.3.2006. Území se nachází přímo na soutoku mezi Labem a
Hartským potokem. Určený prostor pro výstavbu nové čistírny byl v rámci zpracování změny
č.6 Územního plánu vyhodnocen jako velmi výhodný z technicko-ekonomického hlediska a
přijatelný i z hlediska vlivů na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí se bude zabývat v
dalším textu i tato dokumentace.
Nová/navrhovaná čistírna odpadních vod bude zajišťovat čištění odpadních vod z města
(směsi splaškových, průmyslových a dešťových) přiváděných jednotnou, již vybudovanou
kanalizací. Jedná se o stavbu na ochranu životního prostředí. Bude splňovat směrnici Rady
ES pro čištění městských odpadních vod a požadavky Nařízení vlády č. 61/2003 ve znění
NV č. 229/2007 Sb. Deklarovaným cílem je zlepšení kvality vody v řece Labe pod výpustí
nové čistírny a současně maximální celkové zkvalitnění životního prostředí.
Hlavní a jedinou zvažovanou variantou k navrhovanému záměru je varianta nulová, tedy
novou čistírnu odpadních vod nebudovat a využít kapacity stávající čistírny odpadních vod.
Důvodem pro výběr této varianty jako alternativy k posuzovanému záměru je existence
stávající čistírny, její legální provoz podle současně platné environmentální legislativy a její
volná kapacita pro čištění dalších odpadních vod. Žádná jiná varianta nebyla k posuzování
předložena.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Předmětem záměru je vybudování nové čistírny odpadních vod pro město Dvůr Králové nad
Labem. Nová čistírna má být vybudována na levém břehu řeky Labe na území mezi
tenisovým areálem, městským útulkem pro psy, kynologickým cvičištěm, Labem a Hartským
potokem na jejich soutoku. (viz příloha č.23 a 24)
Odpadní vody jsou dnes přiváděny jednotnou kanalizací. Páteř stávající kanalizace tvoří
levobřežní a pravobřežní kmenové stoky A a B. Levobřežní sběrač prochází budoucím
areálem nové ČOV. Odpadní vody přiváděné levobřežním sběračem jsou dnes převáděny
na pravý břeh shybkou a svedeny přivaděčem na stávající ČOV.
Při výstavbě nové čistírny odpadních vod bude stávající pravobřežní sběrač přepojen, což
bude uskutečněno s využitím stávající shybky. Levobřežní sběrač bude na novou ČOV
napojen přes vloženou šachtu, kde bude pokračující současná trasa stoky na stávající ČOV
zaslepena. Přepojení sběračů bude provedeno ze železobetonových kruhových trub s
čedičovou výstelkou, která je velmi odolná proti abrazi a je odolná proti agresivnímu
působení odpadních vod.
Pro základní návrh parametrů technologie čištění se vycházelo z údajů územního plánu
města Dvora Králové nad Labem - změny č.6, z údajů uvedených v Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizaci Královéhradeckého kraje, z aktuálních údajů města a z usnesení vlády č.
1391/2006. Z těchto výchozích údajů byla nová čistírna navržena o kapacitě 34 266 EO.
Navrhovaná čistírna odpadních vod bude mechanicko-biologická se systémem oběhové
aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aktivace je nízko zatěžovaná s dlouhou dobou
zdržení a aerobní stabilizací kalu.
Odpadni voda bude přiváděna gravitačně z kmenových stok A a B. Odpadní voda bude
přitékat do objektu hrubého předčištění - lapáku štěrku a hrubých česlí, které jsou součástí
nátokového železobetonového žlabu. Shrabky s hrubých česlí a vytěžený materiál z lapáku
štěrku budou ukládány pomocí instalovaného drapáku do společného kontejneru, který bude
uložen na zpevněné ploše u objektu hrubého předčištění. Vytěžený materiál a shrabky
budou skládkovány.
Na objekt hrubého předčištění navazuje objekt vstupní čerpací stanice. Zde bude přiváděná
odpadni voda čerpána do železobetonového žlabu mechanického předčištění. Ve vstupní
čerpací stanici budou osazena kalová čerpadla jak pro splaškový přítok odpadních vod, tak
pro vody dešťové v sestavě 2 + 0 při skladové rezervě.
Ze vstupní čerpací stanice budou odpadní vody přiváděny pomocí železobetonového žlabu
do objektu česlovny. Objekt česlovny bude tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí s
výplněmi z cihelného zdiva. V objektu česlovny budou osazeny do žlabu mechanicky stírané
samočistící jemné česle v sestavě 1+1. Pomocí šnekového dopravníku s lisováním budou
zachycené shrabky dopravovány do kontejneru, který bude umístěn v objektu česlovny. V
objektu česlovny bude umístěn i automatický odběrák vzorků přitékající odpadní vody a
přitékající odpadní voda zde bude pomocí průtokoměru měřena. Dále bude v objektu
česlovny umístěno technologické zařízení lapáku písku. Jedná se o kompresor pro mamutku
na vytěžení lapáku písku a separátor vytěženého písku spolu s kontejnerem na písek.
Vytěžený písek a shrabky z jemných česlí budou skládkovány.
Z česlovny bude odpadní voda žlabem odváděna na dvojobjekt lapáku písku. Jsou navrženy
dva vírové lapáky písku s těžením písku pomocí mamutky.
Za objektem lapáku písku bude žlab ukončen a přejde do trubního vedení. Potrubím pak
bude odpadní voda vedena směrem na biologickou část čistírny odpadních vod. Před
napojením potrubí bude za dešťů odveden nadkapacitní objem vody do dešťové zdrže. Zde
bude přívalový objem akumulován a po odeznění bude zachycený objem přečerpán do
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aktivace. V případě překročení kapacity dešťové zdrže bude přitékající přívalová voda
přepadat do odtoku z čistírny. Tento podíl vypouštěné vody bude nejméně mechanicky
předčištěn, včetně sedimentace.
Pozorný čtenář jistě zaregistroval, že v sestavě mechanického předčištění není navržena
primární sedimentace.
Odpadni voda přiváděná na biologický stupeň bude zaústěna do mezičerpací stanice
umístěné v armaturní komoře mezi aktivačními nádržemi. Odtud bude odpadni voda
přečerpávána přes rozdělovací objekt do dvou samostatných provozních linek oběhových
aktivačních nádrží, kde bude odpadní voda čištěna aktivovaným kalem. Aktivačním nádržím
bude předřazen čtyřkomorový selektor. Jeho funkcí je prevence vláknitého bytnění kalu.
Aktivovaný kal je tvořen mikroorganismy, které v přírodních podmínkách způsobují
samočištění vody. V aktivační nádrži rozkládají za přítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku
přiváděné znečištění vody organickými látkami za vzniku oxidu uhličitého a vody. Přítomné
dusíkaté sloučeniny podléhají za těchto podmínek nitrifikaci, tzn. vznikají dusičnany. Tyto
pochody budou probíhat v nitrifikační sekci.
Mikroorganismy aktivovaného kalu pak mají schopnost za přítomnosti organického
znečištění, ale za nepřítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku využívat při rozkladu
organických látek alternativního zdroje kyslíku - dusičnany. Přitom je redukuji na molekulární
dusík. Tyto pochody probíhají v denitrifikační sekci. Střídáním aerobních a anoxických
podmínek lze z vody odstranit biologickými pochody znečištění sloučeninami dusíku.
Vlastni prostor aktivace bude rozdělen na sekci nitrifikační a denitrifikační. Nitrifikační sekce
bude provzdušňována elementy jemnobublinné aerace. Denitrifikační sekce bude osazena
pomaloběžnými ponornými míchadly.
V armaturním prostoru mezi aktivačními nádržemi budou umístěna dmychadla potřebná pro
aeraci nitrifikačního stupně, rozvody vzduchu, čerpadla mezičerpací stanice, kalová čerpadla
a rozvodná potrubí.
Z aktivačních nádrží bude voda odtékat přes přelivný žlab do rozdělovací komory nátoku
dosazovacích nádrží. Dosazovací nádrže jsou navrženy dvě, kruhové, železobetonové, o
průměru 20 m. Do těchto míst bude dávkován roztok přípravku PREFLOC za účelem
odstraňování fosforu chemickým srážením. Vzniklé nerozpustné sloučeniny fosforu se
odstraní ze systému spolu s odtahovaným nadbytečným biologickým kalem.
Dosazovací nádrže slouží k oddělení aktivovaného kalu z přiváděné aktivační směsi
sedimentaci. Ze dna dosazovací nádrže bude usazený kal stírán mostovým shrabovákem do
středu nádrže do kalové prohlubně. Odtud bude přepouštěn do akumulační jímky čerpací
stanice vratného kalu pomocí rozdílů hladin v obou nádržích. Vratný kal bude čerpán zpět do
aktivačních nádrží. Nadbytečný kal bude přečerpáván do jímky přebytečného kalu.
Na hladině dosazováků se bude oddělovat flotující kal, ten bude shrabován shrabovákem
hladiny do jímky plovoucího kalu a odtud do jímky nadbytečného kalu. Vyčištěná voda bude
odváděna z dosazovacích nádrží sběrným potrubím do odtokové šachty s přelivnou hranou.
Odtud bude vedena přes měrný objekt do recipientu, kterým je řeka Labe.
Při vyšších stavech vody v Labi bude vyčištěná voda přečerpávána do odtoku povodňovou
čerpací stanicí.
Přebytečný a plovoucí kal bude pomocí čerpací stanice přebytečného kalu přečerpáván do
dvou válcových uskladňovacích nádrží. Jedná se o 2 velké válcovité nadzemní otevřené
nádrže (rozm. ∅15,0 m, výška 14,0 m nad terénem), mezi kterými bude armaturní prostor, ve
kterém se nacházejí technologická zařízení. Zde bude přebytečný kal aerobně stabilizován a
uskladňován. V nádržích bude kal provzdušňován vzduchem a promícháván dvěma
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ponornými míchadly. Kalová voda bude z hladiny nádrže odváděna potrubím do vnitřní
kanalizace. Stabilizovaný, zahuštěný kal bude ze dna nádrže dopravován kalovými čerpadly
na odvodnění na odstředivce. Na potrubí výtlaku čerpadla bude vysazena potrubní přípojka
pro možný proplach potrubí.
Pro možnost dostatečné akumulace kalové vody bude vybudována akumulační jímka na
kalovou vodu z odvodnění kalu. Dále bude provedena výstavba samostatného betonového
základu pro instalaci technologického vybaveni sila Preflocu pro chemické srážení fosforu, s
jeho dávkováním do rozdělovacího objektu nátoku na aktivační nádrže, resp. do
rozdělovacího objektu nátoku na dosazovací nádrže. Kalová voda z jímky na kalovou vodu
bude pomocí ponorných čerpadel umístěných v jímce řízeně přečerpávána na přítok do
biologické části ČOV.
Budova kalového hospodářství - Jedná se o jednopodlažní nadzemní objekt (rozm. 14,5 x
14,5 m, výška 6,5 m nad terénem). Z hlediska technologie zde dochází ke zpracování kalu,
jeho odvodnění a následné ukládání do přepravních kontejnerů. Jsou zde umístěna
technologická zařízení odvodnění kalu, chemického hospodářství, dávkovací a podávací
čerpadla, dopravníky kalu, podružné el, rozvaděče a velín. Součástí objektu je také venkovní
silo na vápno pro hygienizaci odvodněného kalu. Budova kalového hospodářství je zděná,
strop je ze železobetonových stropních desek. Součástí objektu bude i výstavba
samostatného betonového základu pro instalaci technologického vybavení sila Preflocu s
jeho dávkováním do rozdělovacího objektu nátoku na aktivační nádrže, resp. do
rozdělovacího objektu nátoku na dosazovací nádrže.
Kal podávaný čerpadly z uskladňovacích nádrží na odstředivku bude po odvodnění
dopravován dopravníkem do kontejneru. Fugát z odstředivky bude veden do akumulační
jímky kalové vody a odtud řízeně pomocí čerpadla vracen zpět do procesu.
Pro možnost akumulace odvodněného kalu v kontejnerech bude součástí nové budovy
kalového hospodářství samostatná místnost pro kontejnery na odvodněný kal. Pro pojezd
kontejnerů budou do podlahy haly zakotveny pojezdové plechy tl. 20 mm, na konci opatřené
zarážkou. Plocha před vjezdem do haly pro kalové kontejnery je určená pro nakládku a
vykládku kontejnerů. Rovněž zde budou osazeny pojezdové plechy pro manipulaci s
kontejnery.
Pro možnost hygienizace odvodněného kalu před jeho dopravou do kontejnerů bude
součástí uzlu nového kalového hospodářství instalace vápenného sila včetně dávkovacího
šnekového dopravníku.
S ohledem na to, že se navrhuje po odvodnění kal hygienizovat vápněním je zvažována
varianta jeho aplikace v zemědělství nebo ke kompostování po provedení příslušných
rozborů. Je však třeba upozornit na skutečnost, že podle stávající legislativy jsou kaly z
čištění průmyslových odpadních vod klasifikovány jako nebezpečný odpad, pokud původce
neprokáže opak. Zda bude čistírna Dvůr Králové posuzována jako komunální nebo
průmyslová je otázka k diskusi. Tuto nejistotu zmiňuje i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje.
Provozní budova
Nedílnou součástí provozu čistírny odpadních vod je provozní budova.
Stavební objekt provozní budovy je navržen jako dvoupodlažní zděný objekt. Vnější
půdorysné rozměry jsou 27,75 x 12,90 m, světlá výška jednotlivých podlaží je 3,00 m.
Zastřešení objektu má tvar sedlové střechy. Stavební objekt bude založen na železobetonových základových pasech.
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Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany, boční pak ze strany jihozápadní. Z
venkovního prostoru se hlavními vstupními dveřmi vstupuje přes zádveří do schodišťového
prostoru. Odtud vedou dveře do chodby v 1.NP a dvouramenná schodiště do 2.NP.
V 1.NP je umístěno hygienické zařízení odděleně pro muže a ženy. Hygienické zařízení
obsahuje čisté a špinavé šatny, umývárny, sprchy, záchody, úklidovou místnost, místnost pro
mytí pracovní obuvi, prádelnu, sušárnu oděvů. Je zde vyčleněna i místnost pro technické
vybavení objektu (ohřev TUV, kotel pro ústřední vytápění a zařízení VZT). Jednotlivé
místnosti jsou přístupny z podélně situované chodby.
Ve 2. NP se nacházejí kanceláře, velín, kuchyňka, denní místnost a hygienické zařízení.
Kanceláře a sociální zařízení jsou přístupné z chodby.
Architektonické řešení
Objekt provozní budovy je součástí nově budovaného areálu ČOV. Po stránce architektonické bude tento objekt řešen v souladu s ostatními nadzemními objekty.
Vnější cihelné stěny budou opatřeny omítkou a fasádním nástřikem ve světlých pastelových
barvách. Sokl bude obložen keramickými obkladačkami, střešní krytina bude ze živičných
šablon.
Vnější výplně otvorů budou v barvě bílé, klempířské výrobky budou natřeny ve stejném
barevném odstínu jako fasádní nástřik.
Podrobné barevné řešení bude zpracováno v dalším stupni PD. Stavebně technické řešení
Obvodové zdivo tloušťky 450 mm a vnitřní stěna tl. 300 mm jsou navrženy z cihelných tvárnic
POROTHERM, příčky tl. 175 mm, 100 mm z tvárnic POROTHERM, zdivo bude vyzděno na
maltu MC5,0. Stropní konstrukce je navržená montovaná z keramobetonového systému
POROTHERM. Cihelné zdivo a keramické stropy budou zaomítány vápenocementovou
omítkou plstí hlazenou. Pod podlahové krytiny budou provedeny betonové mazaniny.
Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné příhradové vazníky sedlového tvaru.
Klempířské výrobky budou zhotoveny z plechu titan-zinek a budou provedeny dle ČSN 73
3610. Střešní krytina z asfaltových šablon bude položena na dřevěný záklop vazníků. Vnitřní
výplně otvorů budou dřevěné (dveře vnitřní plné nebo prosklené osazené do ocelových nebo
dřevěných zárubní). Venkovní výplně otvorů budou plastové (plastová okna, plastové dveře,
prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi). Keramické podlahy - keramické dlaždice rozm.
300x300 a 150x150 mm budou pokládány do vodě odolného tmelu. Ve všech místnostech
budou protiskluzné. V místnostech, kde nebudou na stěnách keramické obklady, budou
nalepeny na stěny soklíky ze stejných dlaždic jako na podlaze. Vnitřní obklady budou
keramické, lepené do tmele. Vnější keramické obklady budou mrazuvzdorné, lepené do
tmele. V kancelářích a ve velínu budou na cementové potěry nalepeny zátěžové koberce.
Truhlářské výrobky, zámečnické výrobky i klempířské výrobky budou natřeny syntetickými
barvami s emailováním. Stěny a stropy budou vymalovány disperzními barvami v odstínu
bílá. Vnější stěny budou nastříkány fasádní barvou. Plastová okna budou zasklena taženým
plochým sklem, prosklená stěna i vchodové dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem.
Zdravotně-technické instalace budou obsahovat vnitřní rozvody pitné vody studené a teplé
užitkové, vnitřní kanalizační rozvody a odvedení dešťových vod ze střechy. Vnitřní
kanalizace bude provedena z plastových trub a to jak svodné potrubí, tak i připojovací
potrubí. Odvětrání kanalizace bude pomocí větrací hlavic.
Vnitřní kanalizační rozvody budou napojeny na kanalizační sít' v areálu ČOV.
Vnitřní vodovod pro rozvod pitné vody jak studené tak i teplé bude z plastových trub
polypropylénových spojovaných svařováním. Polypropylénové potrubí bude izolováno
MIRALONEM. Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači.
Zařizovací předměty budou v běžném provedení (WC mísy, umyvadla, výlevky, apod.)
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Vytápění objektu bude ústřední s nuceným oběhem vody. Zdrojem tepla bude elektrokotel.
Otopná tělesa budou článková s termostatickými hlavicemi.
Pro krytí aspoň části požadovaného tepelného příkonu bude vzhledem k vysoké hladině
podzemní vody v dalším stupni dokumentace zvážena možnost odběru tepla z tohoto zdroje
(nutný podrobný hydrogeologický průzkum). Další možností je využití teplotního potenciálu
řeky nebo vyčištěné odpadní vody.
V objektu provozní budovy budou nuceně větrány veškeré místnosti hygienických zařízení
včetně kuchyňky. V prostorách velínu bude instalována klimatizace.
Stavební elektroinstalace bude obsahovat rozvody zásuvkových a světelných obvodů,
hromosvody, napojení zařízení zdravotně-technických instalací a vzduchotechnických
zařízení. Slaboproudé rozvody budou zahrnovat rozvody strukturované kabeláže.
V areálu ČOV jsou dále navrženy vozovky, manipulační plochy a chodníky kolem nádrží a
budov. Příjezdná vozovka navazuje na místní komunikaci, která je vedena k útulku pro psy.
Komunikace jsou navrženy jako jednopruhové komunikace bez zvýšených obrub s
asfaltobetonovým krytem. Pláň je navržena s jednostranným 3% příčným sklonem. Vozovka
je navržena s 2% příčným sklonem.
Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení V a návrhovou úrovní porušení
vozovky D2.
Konstrukce vozovky je v závislosti na dopravním významu a dopravním zatížení tvořena
několika vrstvami.
V areálu ČOV je dále navrženo venkovní osvětlení, tak aby byl umožněn bezpečný přístup k
jednotlivým objektům.
V rámci terénních a sadových úprav bude proveden zásyp stavebních jam pro výstavbu
jednotlivých objektů a dále bude proveden násyp areálu nové ČOV. Veškeré volné
nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 0,2 m a osety travní směsí. Ponechaná
vzrostlá zeleň bude v rámci areálu vhodně doplněna a to i s ohledem na objekty s otevřenou
hladinou. V areálu bude osazen keřový porost pro zvýšení retence území v rámci
kompenzace zpevněných ploch.
Celý prostor ČOV bude oplocen. Na příjezdné komunikaci budou osazeny dvě brány a
branka pro pěší.
Technologický proces ČOV bude přes jednotlivá měřicí čidla monitorován řídicím systémem.
Ten bude trvale zaznamenávat všechny důležité hodnoty a na základě vyhodnocení
okamžité situace a zadaných parametrů bude řídit technologický proces čištění. V rámci
měření a regulace budou v jednotlivých objektech instalována zařízení pro měření hladiny ve
zdržích. V obou aktivačních nádržích budou instalovány kyslíkové sondy. Před jemnými
česlemi bude na nátoku na ČOV osazena pH sonda. Do areálu ČOV bude přivedena
přípojka pitné vody a telefonní přípojka z ulice 17.listopadu. Areál ČOV bude napojen na
veřejnou elektrickou sít' přípojkou VN přes trafostanici.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

březen 2008

Dokončení stavby a zahájení zkušebního provozu:

2010

Délka zkušebního provozu:
Uvedení nové čistírny do trvalého provozu:

12 měsíců
2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
NUTS I

Česká republika

NUTS II

Severo – východ

NUTS III

Královéhradecký kraj

NUTS IV

okres Trutnov

NUTS V

Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Dvůr Králové nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
Do bodu B.I.1 nutno doplnit zařazení záměru dle přílohy č.1 a to následovně:
Záměr spadá dle Přílohy 1. zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení) jako položka 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do
100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo
průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.
Kapitolu B.I. je ještě nutno doplnit o bod B.I.9 následovně:

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Stavební povolení

Zákon
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
V kapitole se konstatuje, že předmětné území je součástí ZPF v třídě ochrany 1 s kódem
BPEJ 5.56.00. Zábor zemědělské půdy se navrhuje 1,8643 ha.

B.II.2 Voda
V kapitole je konstatováno, že vodou bude zásobováno pouze sociální zázemí a to
z veřejného vodovodu navrženou přípojkou z ul. 17 listopadu. Uvažováno je se spotřebou
40 m3/zaměstnanec/rok. Pro běžný provoz a údržbu je uvažováno se čtyřmi zaměstnanci.

B.II.3 Surovinové zdroje
V kapitole je konstatováno, že v období výstavby budou použity běžné stavební materiály.
Jedná se o materiál, který z hlediska vlivu provozované stavby na životní prostředí nemá
negativní účinky.
Větší množství zeminy bude potřeba pro vybudování násypu pro ochranu nové čistírny před
povodněmi. V projektové není zdroj zeminy specifikován, předpokládá se využití místních
zdrojů.
Dále jsou v kapitole uvedeny základní technické údaje týkající se dodávky potřebné
elektrické energie.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nepředpokládá se rozvoj navazující dopravní infrastruktury. Vybudována bude pouze
příjezdová komunikace v kategorii „účelová komunikace“. Jedná se o obousměrný jízdní
pruh široký min. 3,5 m s výhybnou.
Dále je konstatováno, že vybudování příjezdové komunikace k nové ČOV nevyvolá žádný
koncepční ani jiný zásah do dopravního řešení.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je konstatováno, že čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou 2000 EO a
větší jsou kategorizovány jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Dále je uvedeno, že
v podstatě jedinou látkou emitovanou do ovzduší z komunálních čistíren může být zápach.
Závěrem je konstatováno, že čistírny odpadních vod obecně nejsou považovány za zdroj
obtěžujícího zápachu, pokud jsou řádně provozovány.

B.III.2 Odpadní vody
Kapitola zpracovává podrobně navrženou kapacitu, technologii čištění, zbytkové znečištění
vypouštěných vod a účinnost čištění.

B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.
V rámci posudku navrhujeme následující opatření:
V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a
předpokládaný způsob odstranění.
V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
Smluvně zajistit využití, eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k
této činnosti.

B.III.4 Ostatní
V kapitole je konstatováno, že vliv hluku z provozu záměru na obyvatelstvo nebude
s ohledem na nízké hladiny hluku a vzdálenost obytné zástavby prakticky žádný. Obtěžování
obyvatelstva hlukem z výstavby opět s ohledem na vzdálenost obytné zástavby bude
zanedbatelné.

B.III.5 Doplňující údaje
V kapitole se konstatuje, že výstavba nové ČOV a zejména její ochrana před povodněmi si
vyžádá značné terénní úpravy. Záměr nepředpokládá kácení vzrostlé zeleně břehových
porostů.

B.III.6 Rizika havárií
V kapitole je konstatováno, že v nové ČOV bude nakládáno s látkami závadnými vodám ve
větším rozsahu, toto nakládání je spojeno se zvýšeným nebezpečím (čistírna se nachází
v CHOPAV) a vyžaduje zavedení opatření ve smyslu vyhlášky 450/2005 Sb.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Realizací záměru dojde ke změně v estetickém vnímání území. Nový bezprašný povrch
přístupové komunikace, výsadba a údržba zeleně na ochranném protipovodňovému násypu
a v areálu čistírny, podpora aktivit pro cyklostezku a stezku pro vyjížďky na koních s využitím
lávky přes řeku Labe podpoří a zkvalitní původní využívání území (tenisový areál, psí útulek,
chov koní, výcvik psů). Záměr výstavby nové čistírny odpadních vod by mohl mít ve svém
důsledku velmi příznivé dopady zejména na rekreační využití krajiny.
Ze sociálně ekonomického hlediska obyvatelé města očekávají, že veškeré aktivity, které
město bude vyvíjet v oblasti čištění odpadních vod, povedou ke snížení nebo alespoň ke
zpomalení rychlosti růstu poplatků za odvádění a čištění odpadních vod. Ty jsou ve městě
jedny z nejvyšších v České republice a jsou již vyšší než ve vyspělejších zemích Evropské
Unie.
Dvůr Králové, vodné + stočné 46,50 Kč : 28 = 1,66 €
od 1.3.2007 54,78 Kč : 28 = 1,96 € (viz příloha č. 21)
Itálie

∅ = 0,23 €

Belgie

∅ = 0,62 €

Německo

∅ = 1,5 €

Údaje převzaty z ekonomické části projektu Space2tex, kterého se účastnil i Inotex.

Stanovisko zpracovatele posudku:
V této kapitole chybí zmínka o možných vlivech na zdraví, věnuje se více sociálně
ekonomickým vlivům.

18

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V období výstavby nové čistírny odpadních vod dojde k ovlivnění ovzduší emisemi
výfukových plynů automobilů a jiné techniky používané při výstavbě a prachovými částicemi.
S ohledem na nedalekou průjezdní komunikaci městem, autobusové nádraží a parkoviště
obchodního centra Plus bude toto ovlivnění zanedbatelné.
Podle stávající legislativy (nařízení vlády 615/2006 Sb.) jsou čistírny odpadních vod s
projektovanou kapacitou vyšší než 2000 EO kategorizovány jako střední zdroje znečišťování
ovzduší, bez uvedení specifických emisních limitů a technických podmínek provozu. Podle
vyhlášky 362/2006 Sb. musí být do 1.8.2009 provedeno stanovení koncentrace pachových
látek.
V podstatě jedinou látkou emitovanou do ovzduší z komunálních čistíren může být zápach.
Zápach z odpadních vod se šíří převážně za podmínek, kdy ve vodě probíhají anaerobní
pochody. Potenciálně takovým místem, odkud se zápach může šířit, jsou objekty
mechanického předčištěni. Čerstvé splaškové vody ovšem intenzívně nepáchnou, protože v
nich anaerobní procesy ještě nemohly nastat a rozvinout se. V průběhu ostatních čisticích
operací bude voda ve stavu střídavě aerobním nebo anoxickém, kdy intenzívní zápach není
emitován. Čistírny odpadních vod obecně nejsou vnímány jako zdroj obtěžujícího zápachu,
pokud jsou řádně provozovány. Zpracovatel dokumentace prezentuje svůj názor, že zápach
nebude emitován, tak jako není emitován ze stávající čistírny odpadních vod, jak se každý
může přesvědčit její návštěvou, včetně prostoru jemných česlí, které jsou umístěny v
uzavřené budově. Ve srovnání s emisemi pocházejícími z chovu koní a psího útulku v
Těsném sousedství budou emise z nové čistírny naprosto zanedbatelné.
Celkové provedení stavby (technologie, dispozice, sadové úpravy) povede k minimalizaci
emisí pachových látek při provozu a případné pachové vjemy sníží i směr převládajících
větrů.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Lze souhlasit
se zpracovatelem dokumentace, že intenzivní zápach nebude emitován.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hlukové zatížení během stavby čistírny odpadních vod bude jistě vyšší, než je současný
stav.
Zdrojem hluku při provozu biologických čistíren odpadních vod je provoz čerpadel a
dmychadel. Emise hluku z provozu čerpadel jsou zanedbatelné. Dmychadla budou umístěna
v armaturním prostoru aktivačních nádrží, který bude hluk významně tlumit. Očekávané
emise hluku lze charakterizovat jako ustálený hluk o nízké hladině hluku. Protože obytná
zóna bude vzdálena nejméně 250 m, vliv hluku na obyvatelstvo nebude prakticky žádný.
Světelné znečištění ve smyslu zákona 86/2002 Sb se nepředpokládá.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Nová čistírna odpadních vod bude vybudována uvnitř ochranného pásma vodního zdroje
prvního stupně. Stejně je situována i současná ČOV. Ochranné pásmo I. stupně je
dostatečně vymezeno kolem zdroje HV-1 Hrubá Luka, který se nachází na opačném břehu
Hartského potoka. Vzhledem k oddělení navrhované ČOV a zdroje podzemní vody Hartským
potokem je možnost vlivu omezená. Přesto z toho vyplývá určité omezení využití pro
navrhovanou funkci ve smyslu ochrany vodního zdroje před znečištěním. Ochranu jímacího
zařízení před negativními zásahy a poškozením lze pokládat za zajištěnou. Ochranné pásmo
I. stupně se vymezuje k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího zařízení.
Celé území města a jeho okolí leží v oblasti, která byla vyhlášena Chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod Východočeská křída. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších zdrojů
kvalitní pitné vody ve východočeském regionu, který je označován pojmem Královédvorská
synklinála. Výstavbou nové čistírny odpadních vod nedojde k ovlivnění jakosti podzemní
vody v této CHOPAV. Nepředpokládají se žádné změny hydrogeologických charakteristik,
včetně ovlivnění zásob a jakosti podzemních vod.
Nová čistírna odpadních vod bude mít jen minimální vliv na odvodnění oblasti. Jisté ovlivnění
je třeba očekávat při velkých vodách a to v důsledku toho, že nová čistírna bude vybudována
na násypu nad úrovni 100-leté vody, čímž se nepatrně sníží průtočný profil. Dojde také k
nepatrnému zmenšení inundačního území (cca 1,9 ha). Jakost vody Labe se v posledním
desetiletí po uskutečnění rozsáhlé výstavby čistíren odpadních vod pro všechny rozhodující
zdroje znečištění podstatně zlepšila. Pokleslo hlavně organické znečištění vody, bakteriální
znečištění, snížil se obsah nutrientů a daří se omezovat také znečištění specifickými
organickými látkami se škodlivými účinky. Podle základní klasifikace má v současné době
Labe prakticky v celé své délce jakost vody na rozmezí II. až. III. třídy. Jakost vody III. třídy
odpovídá podle limnologického hodnocení jakosti vod β-mesosaprobnímu stupni.
β-mesosaprobní stupeň je v podmínkách České republiky rovnovážným stupněm jakosti
povrchových vod, na kterém by se udržovaly bez antropogenních zdrojů znečišťování.
Stavba čistírny odpadních vod je stavbou na ochranu vodního prostředí, konkrétně řeky
Labe, před vypouštěním nečištěných odpadních vod. Vypouštěné odpadní vody budou vyčištěny na maximální dosažitelný stupeň a ovlivnění jakosti vody v řece bude v souladu s
legislativou i výhledově platnou, tedy i akceptovatelné..
V následující tabulce je uveden výpočet ovlivnění jakosti vody v recipientu pro návrhové
množství vypouštěných odpadních vod a dosažitelnou jakost vyčištěné vody. Faktické
ovlivnění bude nižší, protože skutečně vypouštěné znečištění musí být nižší, aby
garantované hodnoty nebyly překročeny.
tok ∅

OV

ovlivnění

Ukazatel

mg/l

kg/d

+ kg/d

kg/d

+ mg/l

mg/l

BSK5

2,1

343

160

503

1,0

3,1

CHSKCr

12,3

2008

685,5

2893

5,4

17,7

N-NH4+

0,1

16

0

16

0

0,1

N celk

2,4

392

137

529

0,8

3,2

P celk

0,1

16

< 11,4

< 27,4

< 0,1

< 0,2

Vypouštěním vyčištěných odpadních vod nedojde k ovlivnění jakosti vody v toku nad imisní
standardy stanovené v příloze 3 k nařízení vlády 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb..
Tím, že technologie čištění zahrnuje denitrifikaci a srážení fosforu, dojde v těchto ukazatelích
ke zlepšení jakosti vody v Labi ve srovnání se současným stavem.
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Nepředpokládá se, že při výstavbě a následném provozu nové čistírny odpadních vod by
došlo ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod za předpokladu řádného provozu
čistírny a dodržování příslušných předpisů.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.5 Vlivy na půdu
Výstavba nové čistírny odpadních vod si vyžádá trvalé vynětí potřebné plochy ze
zemědělského půdního fondu v rozloze necelých 1,9 ha (18 634 m2 )
Při výstavbě a následném provozu je při dodržení požadavků všech předpisů pravděpodobnost znečištění kontaminanty až nulová.
Doporučená a požadovaná především biologická opatření a násyp na ochranu před
povodněmi budou mít do budoucna příznivý vliv na bezprostřední okolí nové čistírny
odpadních vod. Bude významně zvýšena stabilita půdy a erozní náchylnost omezena na
minimum. Možnost větrné eroze se nepředpokládá.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.5 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavba čistírny odpadních vod neovlivní horninové prostředí a přírodní zdroje. Při jejím
provozu nebudou těženy primární zdroje nerostných surovin. K provozu bude potřeba
elektrická energie, což ovšem s čerpáním přírodních zdrojů k její výrobě souvisí. Při výstavbě
budou čerpány přírodní zdroje pro výrobu stavebnin a provozu stavebních strojů.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
O výskytu organismů v zájmovém území pojednává samostatný biologický průzkum.
Dojde k vynětí zemědělské půdy s porosty kulturní vegetace a s ruderálními a
ruderalizovanými polopřirozenými společenstvy podél přístupových cest.
Předpokládá se, že posílením funkce regionálního biokoridoru by mohlo dojít ke zvýšení
biodiverzity (zvýší se druhová rozmanitost) (Musiol).
Stav vegetace a fauny odpovídá všeobecnému stavu krajiny v naší republice, která je
ovlivněna lidskou činností a je v relativně blízké vzdálenosti od městské zástavby. Plochy,
které nejsou obhospodařovány velkovýrobním zemědělským způsobem vykazují různý
stupeň sukcesních stádií a na řadě míst se zachovaly v návaznosti na pobřežní biotop řeky
Labe fragmenty ekosystémů s relativně zachovalou a bohatou biodiverzitou.
Pozitivní vliv bude mít výstavba nové čistírny odpadních vod na vodní ekosystém řeky Labe,
neboť jejím provozem dojde ke snížení jejího znečištění sloučeninami dusíku a fosforu v
porovnání se současným stavem.
Výstavba nové čistírny odpadních vod bude mít vliv na pobřežní ekosystémy. Jednak bude
současný ekosystém na v budoucnu zastavěné ploše nahrazen novým ekosystémem
zastavěné plochy se sadovými úpravami a novou výsadbou. Ovlivnění pobřežního
ekosystému bude malé a již je kompenzováno úpravou ploch vymezených pro regionální
USES. Postupně se bude příznivě projevovat vliv zlepšené kvality vody v Labi.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Na základě dopracovaného biologického
průzkumu lze doporučit následující podmínky:
Posunout obě navrhované výpusti vyčištěné vody do oblasti, v níž stávající kanalizace
podchází řeku Labe. V této oblasti byly vykáceny stromy kvůli výstavbě kanalizace nedávno,
nachází se zde pouze nová výsadba, již bude možno snadno přesadit. Zabrání se tím
zbytečnému kácení zdravých vzrostlých stromů tvořících břehový porost. Pokud by tento
návrh nebyl z technického hlediska uskutečnitelný, posunout obě výpustě o 5 až 6 metrů
směrem na západ (v obou případech bude nutné místo 3 vzrostlých stromů pokácet pouze
1).
Doplnit zpracovaný biologický průzkum o výsledky dalšího průzkumu v jarním a letním
období. Případné podmínky pro eliminaci vlivů na ohrožené druhy rostlin a živočichů
zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
Doporučení spojené s nálezem netopýra rezavého (Nyctatus noctula) v lokalitě záměru
výstavba ČOV Dvůr Králové.
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) je zařazen mezi druhy ohrožené a to zařazením ve
vyhlášce 175/2006, kterou se mění vyhláška 395/92 Sb.
Vzhledem k pozdnímu termínu výskytu (9.října), kdy byl druh na lokalitě zaznamenán, lze
očekávat, že se jednalo o jedince kteří byli mimo letní kolonii. Přítomnost letní kolonie
v území však nelze vyloučit. Proto doporučuji v následující vegetační sezóně provést
kontrolu v místě záměru případně v nejbližším okolí a identifikovat dutinu ve které se druh
vyskytuje v letní kolonii nebo zjistit typ kolonie (podzimní kolonie). Na základě tohoto
průzkumu upřesnit případné podmínky pro eliminaci vlivu.
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D.I.8 Vlivy na krajinu
Pozemky určené pro výstavbu nové čistírny odpadních vod leží na soutoku řeky Labe a
Hartského potoka v údolní nivě řeky Labe. Vodní toky a údolní nivy jsou ze zákona
významnými krajinnými prvky. Jako významné krajinné prvky mohou být zaregistrovány i
některé další přírodní objekty. V zájmovém území se však takové významné krajinné prvky
nevyskytují.
Plochy pro výstavbu a okolní území byly ponechávány jako občasně zaplavované. Přes
velmi dobrou úrodnost se zde udržoval drnový fond a bylo zde zázemí města (kdysi zde bylo
fotbalové hřiště), podobně je využíváno i na sousedících pozemcích. Charakter krajiny je
jednoznačně dán aluviem řeky Labe a jeho soutokem s Hartským potokem. Meandry řeky
Labe spolu s plochým reliéfem údolní nivy na levém břehu Labe - směrem na Žireč vytváří
velmi zajímavou scenerii a současně se tím i nabízí jako určité krajinné zázemí pro město a
jeho obyvatele. Krajině dominuji vzrostlé břehové a doprovodné porosty obou vodních toků,
které pohledově zakrývají objekty psího útulku, kynologického cvičiště, ustájení koní,
tenisového hřiště i vzdálenějších objektů průmyslových aktivit a služeb. Zdánlivě a
nenápadně tak krajina pozvolně přechází z volné zemědělské krajiny do zastavěného území
města.
Po vybudování nové čistírny odpadních vod zůstane tento vzhled krajiny zachován, nové
objekty budou i nadále opticky zakryty břehovými porosty, které zůstanou zachovány a nové
budou vysázeny.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.8 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Na pozemcích zvolených pro výstavbu nové čistírny odpadních vod se nenacházejí žádné
objekty, které by byly předmětem hmotného majetku. Tyto pozemky jsou z větší části v
majetku soukromých vlastníků; z části v majetku organizací, pozemkového fondu ČR a z
malé části v majetku města. Viz kapitola B.II.1.
Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji města, kde se kulturní ani jiné historické
památky nevyskytuji a není předpoklad, že by realizace záměru mohla jakékoli historické
nebo kulturní památky ovlivnit. Stejně tak se nepředpokládá, že by se na pozemcích
určených pro výstavbu mohly archeologické památky vyskytovat. To s ohledem na
skutečnost, že se trvalé osídlení soustředilo do nedaleké lokality, kde vyrostlo město Dvůr
Králové. Z dosavadních zjištění (průzkumy a rozbory k ÚPn města a pod.) nejsou v daném
území známy historické, kulturní ani archeologické nálezy. Jejich výskyt nebyl potvrzen ani
při hlubokých výkopech při zemních pracích pro kanalizační potrubí, které na pozemky pro
zastavění dosahuje. Při výstavbě budou respektovány požadavky na ochranu případných
archeologických nálezů.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předmětem záměru je výstavba areálu komunální čistírny odpadních vod s kapacitou 34 266
EO ve Dvoře Králové nad Labem. Ve Dvoře Králové nad Labem je v současné době
vybudována jednotná kanalizace, na kterou navazuje stávající čistírna odpadních vod.
Stávající čistírna je v majetku společnosti EVORADO IMPORT a.s. a je provozována
společností WWTP Trutnov. Kapacita stávající čistírny je 75 400 EO. Taková kapacita je v
aglomeraci Dvůr Králové nad Labem nevyužitelná. Město přikročilo k investičnímu záměru
vybudování nové vlastní čistírny odpadních vod. Projekt navazuje na zpracovaný územní
plán města a je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje,
který zmiňuje potřebu řešit vypouštění sloučenin dusíku a Usnesením vlády České republiky
ze dne 6 prosince 2006 č. 1391 o Aktualizaci strategie financování implementace směrnice
Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Nová/navrhovaná čistírna odpadních vod bude zajišťovat čištění odpadních vod z města
(směsi splaškových, průmyslových a dešťových) přiváděných jednotnou, již vybudovanou
kanalizací. Jedná se o stavbu na ochranu životního prostředí. Bude splňovat směrnici Rady
ES pro čištění městských odpadních vod a požadavky Nařízení vlády č. 61/2003 ve znění
NV 229/2007 Sb. Deklarovaným cílem je zlepšení kvality vody v řece Labe pod výpustí nové
čistírny a současně maximální celkové zkvalitnění životního prostředí. Charakter záměru je
nevýrobní, s minimálními vstupy a výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.
Stávající kanalizační sběrače budou přepojeny na novou čistírnu odpadních vod, která bude
umístěna na levém břehu řeky Labe u soutoku s Hartským potokem. Nová čistírna
odpadních vod tedy bude umístěna naproti stávající čistírně na druhém břehu Labe.
Území leží v inundaci (záplavovém území) Hartského potoka a Labe. Pro ochranu nové
čistírny odpadních vod před povodněmi bude její areál vybudován na násypu nad hladinou
100-leté vody. Násyp bude proveden tak, aby mezi stávající břehovou hranou a násypem
areálu byl zachován devítimetrový pruh. Zeleň, která se v tomto pásu nachází, bude
zachována.
Nová čistírna odpadních vod je navržena na kapacitu 34 266 EO v souladu s
předpokládaným počtem EO v aglomeraci Dvůr Králové nad Labem. Kapacita stávající
čistírny je 75 400 EO, s ohledem na předpokládaný počet EO aglomerace Dvůr Králové nad
Labem je nevyužitelná.
Nová čistírna odpadních vod je navržena na maximální denní přítok 11 425 m3 /d
Průměrný přítok na stávající čistírnu odpadních vod činil v roce 2006 12 914 m3 /d
Nová čistírna odpadních vod je navržena na kapacitu 34 266 EO
Skutečný přítok znečištění na stávající čistírnu odpadních vod v roce 2006 byl ekvivalentní
19 295 EO
Z uvedeného přehledu je patrná shoda mezi návrhem nové čistírny a skutečnostmi v roce
2006 co do množství přiváděných odpadních vod. Co do přiváděného znečištění je navržena
s významnou kapacitní rezervou do budoucna.
Nová čistírna je navržena jako mechanicko- biologická. Biologický stupeň tvoří oběhová
aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací. Jako prevence vláknitého bytnění je
předřazen selektor. Odstranění fosforu bude zajištěno jeho chemickým srážením. Vzniklé
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nerozpustné sloučeniny fosforu se odstraní ze systému spolu s odtahovaným nadbytečným
biologickým kalem.
Odstranění dusíku a fosforu je předností navrhovaného řešení. Navržená oběhová aktivace
samotná je vyjmenována mezi Nejlepšími dostupnými technikami čištění odpadních vod v
Metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb, umožňuje
biologické odstraňování fosforu a přispívá ke zlepšení separačních vlastností aktivovaného
kalu. Doplněná o chemické srážení fosforu zajistí další zvýšení účinnosti jeho odstranění.
Výstavba nové ČOV a zejména její ochrana před povodněmi si vyžádá značné terénní
úpravy. Území leží v inundaci obou toků, na jejichž soutoku je situována. Pro ochranu před
povodněmi bude areál nové čistírny vybudován na násypu nad hladinou stoleté vody. Násyp
bude proveden tak, aby mezi stávající břehovou hranou a násypem areálu ČOV byl
zachován devítimetrový pruh. Zeleň, která se v tomto pásu nachází, zůstane zachována.
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Realizací záměru dojde ke změně v estetickém vnímání území. Nový bezprašný povrch
přístupové komunikace, výsadba a údržba zeleně na ochranném protipovodňovému násypu
a v areálu čistírny, podpora aktivit pro cyklostezku a stezku pro vyjížďky na koních s využitím
lávky přes řeku Labe podpoří a zkvalitní původní využívání území (tenisový areál, psí útulek,
chov koní, výcvik psů). Záměr výstavby nové čistírny odpadních vod by mohl mít ve svém
důsledku velmi příznivé dopady zejména na rekreační využití krajiny.
Ze sociálně ekonomického hlediska obyvatelé města očekávají, že veškeré aktivity, které
město bude vyvíjet v oblasti čištění odpadních vod, povedou ke snížení nebo alespoň
zpomalení růstu poplatků za odvádění a čištění odpadních vod. Ty jsou ve městě jedny z
nejvyšších v České republice a jsou již vyšší než ve vyspělejších zemích Evropské Unie.
Vlivy na ovzduší a klima
V podstatě jedinou látkou emitovanou do ovzduší z komunálních čistíren může být zápach.
Zápach z odpadních vod se šíří převážně za podmínek, kdy ve vodě probíhají anaerobní
pochody. Potenciálně takovým místem, odkud se zápach může šířit, jsou objekty
mechanického předčištění. Čerstvé splaškové vody ovšem intenzívně nepáchnou, protože v
nich anaerobní procesy ještě nemohly nastat a rozvinout se. V průběhu ostatních čistících
operací je voda ve stavu střídavě aerobním nebo anoxickém, kdy intenzivní zápach není
emitován. Čistírny odpadních vod obecně nejsou zdrojem obtěžujícího zápachu, pokud jsou
řádně provozovány.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku při provozu biologických čistíren odpadních vod je provoz čerpadel a
dmychadel. Emise hluku z provozu čerpadel jsou zanedbatelné. Dmychadla budou umístěna
v armaturním prostoru aktivačních nádrží, který bude hluk významně tlumit. Protože obytná
zóna bude vzdálena nejméně 250 m, vliv hluku na obyvatelstvo nebude prakticky žádný.
Světelné znečištění ve smyslu zákona 86/2002 Sb se nepředpokládá.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Nová čistírna odpadních vod bude vybudována uvnitř ochranného pásma vodního zdroje
prvního stupně, stejně jako většina areálu stávající ČOV. Ochranné pásmo I stupně je
dostatečně vymezeno kolem zdroje HV-1 Hrubá Luka, který se nachází na opačném břehu
Hartského potoka. Vzhledem k oddělení navrhované ČOV a zdroje podzemní vody Hartským
potokem je možnost vlivu omezená.
Celé území města a jeho okolí leží v oblasti, která byla vyhlášena Chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod Východočeská křída.
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Jakost vody Labe se v posledním desetiletí po uskutečnění rozsáhlé výstavby čistíren
odpadních vod pro všechny rozhodující zdroje znečištěni podstatně zlepšila. Vypouštěné
odpadní vody budou vyčištěny na maximální dosažitelný stupeň a ovlivnění jakosti vody v
řece bude v souladu s legislativou i výhledově platnou, tedy i akceptovatelné. Tím, že
technologie čištění zahrnuje denitrifikaci a srážení fosforu, dojde v těchto ukazatelích ke
zlepšení jakosti vody v Labi ve srovnání se současným stavem. Viz E.III.2.6.
Vlivy na půdu
Výstavba nové čistírny odpadních vod si vyžádá trvalé vynětí potřebné plochy ze
zemědělského půdního fondu v rozloze necelých 1,9 ha (18 634 m2 )
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Stav vegetace a fauny odpovídá všeobecnému stavu krajiny v naší republice, která je
ovlivněna lidskou činností a je v relativně blízké vzdálenosti městské zástavby. Plochy, které
nejsou obhospodařovány velkovýrobním zemědělským způsobem, vykazují různý stupeň
sukcesních stádií a na řadě míst se zachovaly v návaznosti na pobřežní biotop řeky Labe
fragmenty ekosystémů s relativně zachovalou a bohatou biodiverzitou.
Pozitivní vliv bude mít výstavba nové čistírny odpadních vod na vodní ekosystém řeky Labe,
neboť jejím provozem dojde ke snížení jeho znečištění sloučeninami dusíku a fosforu v
porovnání se současným stavem.
Výstavba nové čistírny odpadních vod bude mít vliv na pobřežní ekosystémy. Jednak bude
současný ekosystém na v budoucnu zastavěné ploše nahrazen novým ekosystémem
zastavěné plochy se sadovými úpravami a novou výsadbou. Ovlivnění pobřežního
ekosystému bude malé a již je kompenzováno úpravou ploch vymezených pro regionální
ÚSES. Postupně se bude příznivě projevovat vliv zlepšené kvality vody v Labi.
Výstavba zasáhne do regionálního biokoridoru RK 741 a lokálního biocentra LBC č.03 jižně
od tenisových kurtů. Změnou územního plánu města č. 6 již došlo k úpravě ÚSES tak, aby
podstata funkce mokrého systému (vodního, pobřežního a navazujícího vlhkého
ekosystému) zůstala zachována a nebyla oslabena či narušena a nové aktivity spíše přispěly
k náhradě chybějící části lokálního biocentra č.3. Původně chybějící část LBC č.03 zahrnující
tenisový areál se vzrostlou zelení a mající velmi nízkou ekologickou stabilitu byla vyměněna
za území na levém břehu Hartského potoka. Naopak vyměněné území je v drnovém fondu
(trvalé travní porosty), je extenzivně obhospodařováno jako jednosečné louky a využíváno
pro pastvu koní. Touto změnou došlo k vymezení plochy LBC 03 na cca 8 ha, což jest
dostatečná velikost pro lokální biocentrum v regionálním biokoridoru. Lze předpokládat, že
očekávanou výsadbou dřevin odpovídající druhové skladby na pravém břehu Hartského
potoka v rámci úprav území na závěr výstavby dojde ke zvýšení stupně stability a ke zlepšení funkce regionálního biokoridoru RK 741 a posílí se funkčnost lokálního biocentra LBC
03. K tomu by měla přispět také očekávaná výsadba dřevin odpovídající přirozené druhové
skladbě na násypu nové čistírny odpadních vod a uvnitř jejího areálu. Tyto změny související
s výstavbou nové čistírny odpadních vod vyhovují
−

kritériu rozmanitosti potenciálních ekosystémů (reprezentativnosti),

−

kritériu prostorových vztahů potenciálních ekosystémů (kontinuitě ekosystému),

−

kritériu nezbytných (minimálních) prostorových parametrů,

−

kritériu aktuálního stavu krajiny (ekologické stabilitě území), i

−

kritériu společenských limitů a záměrů.

Vlivy na krajinu
Pozemky určené pro výstavbu nové čistírny odpadních vod leží na soutoku řeky Labe a
Hartského potoka v údolní nivě řeky Labe. Vodní toky a údolní nivy.jsou ze zákona
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významnými krajinnými prvky. Po vybudování nové čistírny odpadních vod zůstane tento
vzhled krajiny zachován, nové objekty budou i nadále opticky zakryty břehovými porosty,
které zůstanou zachovány a nové budou vysázeny. Významné krajinné prvky nebudou
ohroženy.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Na pozemcích zvolených pro výstavbu nové čistírny odpadních vod se nenacházejí žádné
objekty, které by byly předmětem hmotného majetku. Tyto pozemky jsou z větší části v
majetku soukromých vlastníků, z části v majetku organizací, pozemkového fondu ČR a z
malé části v majetku města.
Environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních stavech
Z popisu technického a technologického řešení záměru a popsaných možností havárií při
provozu nové čistírny odpadních vod lze identifikovat tři okruhy environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech. První je případ, kdy z nějakého důvodu
(porucha, výpadek elektřiny) nebude možno provozovat některý ze stupňů technologické
sestavy nové čistírny odpadních vod. Druhý je případ havarijního úniku chemických látek
používaných v technologii čištění. Třetím jsou povodně na Labi.
V případě poruchy bude čistírna zajišťovat provozem části zařízení alespoň částečné čištění.
Při jejím úplném výpadku bude znečištění Labe významné až do obnovení řádného provozu.
Neovládaný únik chemických látek používaných při provozu nové čistírny odpadních vod
pravděpodobně přímo neohrozí životní prostředí, ale může mít druhotný efekt ve snížené
účinnosti čištění po jistou omezenou dobu. Budou realizována preventivní opatření k
zachycení případných úniků.
Nová čistírna odpadních vod je dobře chráněna před povodněmi, bude vybudována na
násypu. Proto bude schopna provozu, tedy bude schopna čistit odpadní vody i za
povodňových stavů až do té doby, než dojde k vybřežení vody ve městě a zaplaveni
kanalizačních vpustí. V případě, kdy bude zaplaven kanalizační systém města, budou
odpadni vody vyplavovány do Labe bez čištění již před čistírnou. S ohledem na mimořádné
průtoky a znečištění jeho vody i z plošných zdrojů (splachy půdy aj.) odpadní vody samotné
nemohou významně ovlivnit kvalitu vody a vodní ekosystémy řeky Labe.
Z popisu v této kapitole uvedených vlivů na životní prostředí je zřetelné, že velikost a
intenzita vlivů na životní prostředí je v řadě zřetelů pozitivní, v některých momentech
negativní. Jejich intenzita je však pouze malá a dosah lokální. Soustřeďují se do vlastního
místa výstavby a jeho bezprostředního okolí.
Přeshraniční vliv lze vysledovat pouze v souvislosti s tokem Labe, které opouští naši
republiku a protéká dalšími zeměmi. Pozitivní vliv zlepšení kvality jeho vody v důsledku
snížení zatížení toku sloučeninami dusíku a fosforu ze Dvora Králové nad Labem se ovšem
nemůže na dolním toku významně projevit.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Z výše uvedeného popisu technického a technologického řešeni záměru (viz B.I.6) a
popsaných možností havárií (viz B.III.6) při provozu nové čistírny odpadních vod lze
identifikovat tři okruhy environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech. První je případ, kdy z nějakého důvodu (porucha, výpadek elektřiny) nebude možno
provozovat některý ze stupňů technologické sestavy nové čistírny odpadních vod. Druhý je
případ havarijního úniku chemických látek používaných v technologii čištění. Třetím jsou
povodně na Labi.
V případě poruchy bude čistírna zajišťovat provozem části zařízení alespoň částečné čištění.
Při jejím úplném výpadku bude znečištění Labe významné až do obnovení řádného provozu.
Neovládaný únik chemických látek používaných při provozu nové čistírny odpadních vod
pravděpodobně přímo neohrozí životní prostředí, ale může mít druhotný efekt ve snížené
účinnosti čištění po jistou omezenou dobu. Budou realizována preventivní opatření k
zachycení případných úniků.
Nová čistírna odpadních vod je dobře chráněna před povodněmi, bude vybudována na
násypu. Proto bude schopna provozu, tedy bude schopna čistit odpadní vody i za
povodňových stavů až do té doby, než dojde k vybřežení vody ve městě a zaplaveni
kanalizačních vpustí. V případě, kdy bude zaplaven kanalizační systém města, budou
odpadni vody vyplavovány do Labe bez čištění již před čistírnou. S ohledem na mimořádné
průtoky a znečištění jeho vody i z plošných zdrojů (splachy půdy aj.) odpadní vody samotné
nemohou významně ovlivnit kvalitu vody a vodní ekosystémy řeky Labe.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Dokumentace byla zpracována na základě zadávacích podkladů a postupně získávaných
údajů od zadavatele, projektantů, provozovatele stávající čistírny odpadních vod a na
základě vlastních znalostí o historii a provozování stávající čistírny odpadních vod a lokality.
Ke zpracování byly použity a na vhodných místech je z nich citováno:
Projektová dokumentace Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, AQUATIS
a.s. Brno, září 2006, přepracovaná v září 2007.
Oznámení ke zjišťovacímu řízení pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí záměru
Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, město Dvůr Králové nad Labem,
7.9.2006
SEA pro změnu č. 6 Územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, Ing. Pavel Musiol,
Velhartice, listopad 2005
Změna č. 6 Územního plánu města Dvůr Králové nad Labem 10/2005, revize 01 /2006
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Dvůr Králové nad Labem;
březen 2005
Kanalizační řád pro stokovou síť města Dvůr Králové nad Labem, říjen 1994

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace zde uvádí výčet podkladů. Při zpracování charakteristiky
některých vlivů (např. na ovzduší a hluku) bylo použito odborného odhadu, což lze vzhledem
k charakteru posuzovaného záměru považovat za dostatečné.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Hlavní a jedinou zvažovanou variantou k navrhovanému záměru je varianta nulová, tedy
novou čistírnu odpadních vod nebudovat a využít kapacity stávající čistírny odpadních vod.
Důvodem pro výběr této varianty jako alternativy k posuzovanému záměru je existence stávající čistírny, její legální provoz podle současně platné environmentální legislativy a její volná kapacita pro čištění dalších odpadních vod.
Z uvedeného vyplývá, že v dalším textu je srovnáván provoz nové / navrhované čistírny odpadních vod s provozem stávající čistírny odpadních vod, který odpovídá nulové variantě.
Žádná jiná varianta nebyla k posuzování předložena.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se na rozdíl od zpracovatel dokumentace domnívá, že náplní této
kapitoly má být stanovení pořadí vhodnosti aktivních variant (tedy těch variant, které
oznamovatel hodlá realizovat dle dikce zák. č. 100/2001 Sb.) z hlediska významnosti a
velikosti vlivů na životní prostředí.
Zpracovatel dokumentace zde srovnává „provoz“ nové (navrhované) čistírny odpadních vod
s provozem stávající čistírny odpadních vod, který odpovídá nulové variantě. Přesněji by
měly být porovnávány vlivy záměru v aktivních variantách a v nulové variantě. Přitom nulová
varianta by měla být použita pouze jako srovnávací nikoli jako aktivní (=ta, kterou
oznamovatel hodlá realizovat), alespoň předchozí kapitoly tomu nenasvědčují.
Dle celého obsahu dokumentace lze usuzovat, že předmětem posuzování je pouze jedna
aktivní varianta záměru – tedy nová čistírna odpadních vod, která bude umístěna na levém
břehu řeky Labe u soutoku s Hartským potokem.
Kapitola s názvem „Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí“ se v dokumentaci
věnuje novému posuzování obou variant, které mělo být přesněji provedeno u jednotlivých
vlivů a to s důrazem, že pokračování stávajícího stavu je pouze referenční varianta. V této
kapitole mělo být stanoveno pořadí jednotlivých aktivních variant, které může být poněkud
stručnější.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
Přeshraniční vliv lze vysledovat pouze v souvislosti s tokem Labe, které opouští naši
republiku a protéká dalšími zeměmi. Pozitivní vliv zlepšení kvality jeho vody v důsledku
snížení zatížení toku sloučeninami dusíku a fosforu ze Dvora Králové nad Labem se ovšem
nemůže na dolním toku významně projevit.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola zpracována dostatečně pro posuzování vlivů.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předmětem záměru je vybudování nové čistírny odpadních vod pro město Dvůr Králové nad
Labem. Nová čistírna má být vybudována na levém břehu řeky Labe na území mezi
tenisovým areálem, městským útulkem pro psy, kynologickým cvičištěm, Labem a Hartským
potokem na jejich soutoku.
Odpadní vody jsou dnes přiváděny jednotnou kanalizací. Páteř stávající kanalizace tvoří
levobřežní a pravobřežní kmenové stoky A a B. Levobřežní sběrač prochází budoucím
areálem nové ČOV. Odpadní vody přiváděné levobřežním sběračem jsou dnes převáděny
na pravý břeh shybkou a svedeny přivaděčem na stávající ČOV.
Při výstavbě nové čistírny odpadních vod bude stávající pravobřežní sběrač přepojen, což
bude uskutečněno s využitím stávající shybky. Levobřežní sběrač bude na novou ČOV
napojen přes vloženou šachtu, kde bude pokračující současná trasa stoky na stávající ČOV
zaslepena. Přepojení sběračů bude provedeno ze železobetonových kruhových trub s
čedičovou výstelkou, která je velmi odolná proti abrazi a je odolná proti agresivnímu
působení odpadních vod.
Pro základní návrh parametrů technologie čištění se vycházelo z údajů územního plánu
města Dvora Králové nad Labem - změny č.6, z údajů uvedených v Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizaci Královéhradeckého kraje, z aktuálních údajů města a z usnesení vlády č.
1391/2006. Z těchto výchozích údajů byla nová čistírna navržena o kapacitě 34 266 EO.
Navrhovaná čistírna odpadních vod bude mechanicko-biologická se systémem oběhové
aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aktivace je nízko zatěžovaná s dlouhou dobou
zdržení a aerobní stabilizací kalu.
Odpadni voda bude přiváděna gravitačně z kmenových stok A a B. Odpadní voda bude
přitékat do objektu hrubého předčištění - lapáku štěrku a hrubých česlí, které jsou součástí
nátokového železobetonového žlabu. Shrabky s hrubých česlí a vytěžený materiál z lapáku
štěrku budou ukládány pomocí instalovaného drapáku do společného kontejneru, který bude
uložen na zpevněné ploše u objektu hrubého předčištění. Vytěžený materiál a shrabky
budou skládkovány.
Na objekt hrubého předčištění navazuje objekt vstupní čerpací stanice. Zde bude přiváděná
odpadni voda čerpána do železobetonového žlabu mechanického předčištění. Ve vstupní
čerpací stanici budou osazena kalová čerpadla jak pro splaškový přítok odpadních vod, tak
pro vody dešťové v sestavě 2 + 0 při skladové rezervě.
Ze vstupní čerpací stanice budou odpadní vody přiváděny pomocí železobetonového žlabu
do objektu česlovny. Objekt česlovny bude tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí s
výplněmi z cihelného zdiva. V objektu česlovny budou osazeny do žlabu mechanicky stírané
samočistící jemné česle v sestavě 1+1. Pomocí šnekového dopravníku s lisováním budou
zachycené shrabky dopravovány do kontejneru, který bude umístěn v objektu česlovny. V
objektu česlovny bude umístěn i automatický odběrák vzorků přitékající odpadní vody a
přitékající odpadní voda zde bude pomocí průtokoměru měřena. Dále bude v objektu
česlovny umístěno technologické zařízení lapáku písku. Jedná se o kompresor pro mamutku
na vytěžení lapáku písku a separátor vytěženého písku spolu s kontejnerem na písek.
Vytěžený písek a shrabky z jemných česlí budou skládkovány.
Z česlovny bude odpadní voda žlabem odváděna na dvojobjekt lapáku písku. Jsou navrženy
dva vírové lapáky písku s těžením písku pomocí mamutky.
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Za objektem lapáku písku bude žlab ukončen a přejde do trubního vedení. Potrubím pak
bude odpadní voda vedena směrem na biologickou část čistírny odpadních vod. Před
napojením potrubí bude za dešťů odveden nadkapacitní objem vody do dešťové zdrže. Zde
bude přívalový objem akumulován a po odeznění bude zachycený objem přečerpán do
aktivace. V případě překročení kapacity dešťové zdrže bude přitékající přívalová voda
přepadat do odtoku z čistírny. Tento podíl vypouštěné vody bude nejméně mechanicky
předčištěn, včetně sedimentace.
Pozorný čtenář jistě zaregistroval, že v sestavě mechanického předčištění není navržena
primární sedimentace.
Odpadni voda přiváděná na biologický stupeň bude zaústěna do mezičerpací stanice
umístěné v armaturní komoře mezi aktivačními nádržemi. Odtud bude odpadni voda
přečerpávána přes rozdělovací objekt do dvou samostatných provozních linek oběhových
aktivačních nádrží, kde bude odpadní voda čištěna aktivovaným kalem. Aktivačním nádržím
bude předřazen čtyřkomorový selektor. Jeho funkcí je prevence vláknitého bytnění kalu.
Aktivovaný kal je tvořen mikroorganismy, které v přírodních podmínkách způsobují
samočištění vody. V aktivační nádrži rozkládají za přítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku
přiváděné znečištění vody organickými látkami za vzniku oxidu uhličitého a vody. Přítomné
dusíkaté sloučeniny podléhají za těchto podmínek nitrifikaci, tzn. vznikají dusičnany. Tyto
pochody budou probíhat v nitrifikační sekci.
Mikroorganismy aktivovaného kalu pak mají schopnost za přítomnosti organického
znečištění, ale za nepřítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku využívat při rozkladu
organických látek alternativního zdroje kyslíku - dusičnany. Přitom je redukuji na molekulární
dusík. Tyto pochody probíhají v denitrifikační sekci. Střídáním aerobních a anoxických
podmínek lze z vody odstranit biologickými pochody znečištění sloučeninami dusíku.
Vlastni prostor aktivace bude rozdělen na sekci nitrifikační a denitrifikační. Nitrifikační sekce
bude provzdušňována elementy jemnobublinné aerace. Denitrifikační sekce bude osazena
pomaloběžnými ponornými míchadly.
V armaturním prostoru mezi aktivačními nádržemi budou umístěna dmychadla potřebná pro
aeraci nitrifikačního stupně, rozvody vzduchu, čerpadla mezičerpací stanice, kalová čerpadla
a rozvodná potrubí.
Z aktivačních nádrží bude voda odtékat přes přelivný žlab do rozdělovací komory nátoku
dosazovacích nádrží. Dosazovací nádrže jsou navrženy dvě, kruhové, železobetonové, o
průměru 20 m. Do těchto míst bude dávkován roztok přípravku PREFLOC za účelem
odstraňování fosforu chemickým srážením. Vzniklé nerozpustné sloučeniny fosforu se
odstraní ze systému spolu s odtahovaným nadbytečným biologickým kalem.
Dosazovací nádrže slouží k oddělení aktivovaného kalu z přiváděné aktivační směsi
sedimentaci. Ze dna dosazovací nádrže bude usazený kal stírán mostovým shrabovákem do
středu nádrže do kalové prohlubně. Odtud bude přepouštěn do akumulační jímky čerpací
stanice vratného kalu pomocí rozdílů hladin v obou nádržích. Vratný kal bude čerpán zpět do
aktivačních nádrží. Nadbytečný kal bude přečerpáván do jímky přebytečného kalu.
Na hladině dosazováků se bude oddělovat flotující kal, ten bude shrabován shrabovákem
hladiny do jímky plovoucího kalu a odtud do jímky nadbytečného kalu. Vyčištěná voda bude
odváděna z dosazovacích nádrží sběrným potrubím do odtokové šachty s přelivnou hranou.
Odtud bude vedena přes měrný objekt do recipientu, kterým je řeka Labe.
Při vyšších stavech vody v Labi bude vyčištěná voda přečerpávána do odtoku povodňovou
čerpací stanicí.
Přebytečný a plovoucí kal bude pomocí čerpací stanice přebytečného kalu přečerpáván do
dvou válcových uskladňovacích nádrží. Jedná se o 2 velké válcovité nadzemní otevřené
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nádrže (rozm. ∅15,0 m, výška 14,0 m nad terénem), mezi kterými bude armaturní prostor, ve
kterém se nacházejí technologická zařízení. Zde bude přebytečný kal aerobně stabilizován a
uskladňován. V nádržích bude kal provzdušňován vzduchem a promícháván dvěma
ponornými míchadly. Kalová voda bude z hladiny nádrže odváděna potrubím do vnitřní
kanalizace. Stabilizovaný, zahuštěný kal bude ze dna nádrže dopravován kalovými čerpadly
na odvodnění na odstředivce. Na potrubí výtlaku čerpadla bude vysazena potrubní přípojka
pro možný proplach potrubí.
Pro možnost dostatečné akumulace kalové vody bude vybudována akumulační jímka na
kalovou vodu z odvodnění kalu. Dále bude provedena výstavba samostatného betonového
základu pro instalaci technologického vybaveni sila Preflocu pro chemické srážení fosforu, s
jeho dávkováním do rozdělovacího objektu nátoku na aktivační nádrže, resp. do
rozdělovacího objektu nátoku na dosazovací nádrže. Kalová voda z jímky na kalovou vodu
bude pomocí ponorných čerpadel umístěných v jímce řízeně přečerpávána na přítok do
biologické části ČOV.
Budova kalového hospodářství - Jedná se o jednopodlažní nadzemní objekt (rozm. 14,5 x
14,5 m, výška 6,5 m nad terénem). Z hlediska technologie zde dochází ke zpracování kalu,
jeho odvodnění a následné ukládání do přepravních kontejnerů. Jsou zde umístěna
technologická zařízení odvodnění kalu, chemického hospodářství, dávkovací a podávací
čerpadla, dopravníky kalu, podružné el, rozvaděče a velín. Součástí objektu je také venkovní
silo na vápno pro hygienizaci odvodněného kalu. Budova kalového hospodářství je zděná,
strop je ze železobetonových stropních desek. Součástí objektu bude i výstavba
samostatného betonového základu pro instalaci technologického vybavení sila Preflocu s
jeho dávkováním do rozdělovacího objektu nátoku na aktivační nádrže, resp. do
rozdělovacího objektu nátoku na dosazovací nádrže.
Kal podávaný čerpadly z uskladňovacích nádrží na odstředivku bude po odvodnění
dopravován dopravníkem do kontejneru. Fugát z odstředivky bude veden do akumulační
jímky kalové vody a odtud řízeně pomocí čerpadla vracen zpět do procesu.
Pro možnost akumulace odvodněného kalu v kontejnerech bude součástí nové budovy
kalového hospodářství samostatná místnost pro kontejnery na odvodněný kal. Pro pojezd
kontejnerů budou do podlahy haly zakotveny pojezdové plechy tl. 20 mm, na konci opatřené
zarážkou. Plocha před vjezdem do haly pro kalové kontejnery je určená pro nakládku a
vykládku kontejnerů. Rovněž zde budou osazeny pojezdové plechy pro manipulaci s
kontejnery.
Pro možnost hygienizace odvodněného kalu před jeho dopravou do kontejnerů bude
součástí uzlu nového kalového hospodářství instalace vápenného sila včetně dávkovacího
šnekového dopravníku.
S ohledem na to, že se navrhuje po odvodnění kal hygienizovat vápněním je zvažována
varianta jeho aplikace v zemědělství nebo ke kompostování po provedení příslušných
rozborů. Je však třeba upozornit na skutečnost, že podle stávající legislativy jsou kaly z
čištění průmyslových odpadních vod klasifikovány jako nebezpečný odpad, pokud původce
neprokáže opak. Zda bude čistírna Dvůr Králové posuzována jako komunální nebo
průmyslová je otázka k diskusi. Tuto nejistotu zmiňuje i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje.
Provozní budova
Nedílnou součástí provozu čistírny odpadních vod je provozní budova.
Stavební objekt provozní budovy je navržen jako dvoupodlažní zděný objekt. Vnější
půdorysné rozměry jsou 27,75 x 12,90 m, světlá výška jednotlivých podlaží je 3,00 m.
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Zastřešení objektu má tvar sedlové střechy. Stavební objekt bude založen na železobetonových základových pasech.
Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany, boční pak ze strany jihozápadní. Z
venkovního prostoru se hlavními vstupními dveřmi vstupuje přes zádveří do schodišťového
prostoru. Odtud vedou dveře do chodby v 1.NP a dvouramenná schodiště do 2.NP.
V 1.NP je umístěno hygienické zařízení odděleně pro muže a ženy. Hygienické zařízení
obsahuje čisté a špinavé šatny, umývárny, sprchy, záchody, úklidovou místnost, místnost pro
mytí pracovní obuvi, prádelnu, sušárnu oděvů. Je zde vyčleněna i místnost pro technické
vybavení objektu (ohřev TUV, kotel pro ústřední vytápění a zařízení VZT). Jednotlivé
místnosti jsou přístupny z podélně situované chodby.
Ve 2. NP se nacházejí kanceláře, velín, kuchyňka, denní místnost a hygienické zařízení.
Kanceláře a sociální zařízení jsou přístupné z chodby.
Architektonické řešení
Objekt provozní budovy je součástí nově budovaného areálu ČOV. Po stránce architektonické bude tento objekt řešen v souladu s ostatními nadzemními objekty.
Vnější cihelné stěny budou opatřeny omítkou a fasádním nástřikem ve světlých pastelových
barvách. Sokl bude obložen keramickými obkladačkami, střešní krytina bude ze živičných
šablon.
Vnější výplně otvorů budou v barvě bílé, klempířské výrobky budou natřeny ve stejném
barevném odstínu jako fasádní nástřik.
Podrobné barevné řešení bude zpracováno v dalším stupni PD. Stavebně technické řešení
Obvodové zdivo tloušťky 450 mm a vnitřní stěna tl. 300 mm jsou navrženy z cihelných tvárnic
POROTHERM, příčky tl. 175 mm, 100 mm z tvárnic POROTHERM, zdivo bude vyzděno na
maltu MC5,0. Stropní konstrukce je navržená montovaná z keramobetonového systému
POROTHERM. Cihelné zdivo a keramické stropy budou zaomítány vápenocementovou
omítkou plstí hlazenou. Pod podlahové krytiny budou provedeny betonové mazaniny.
Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné příhradové vazníky sedlového tvaru.
Klempířské výrobky budou zhotoveny z plechu titan-zinek a budou provedeny dle ČSN 73
3610. Střešní krytina z asfaltových šablon bude položena na dřevěný záklop vazníků. Vnitřní
výplně otvorů budou dřevěné (dveře vnitřní plné nebo prosklené osazené do ocelových nebo
dřevěných zárubní). Venkovní výplně otvorů budou plastové (plastová okna, plastové dveře,
prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi). Keramické podlahy - keramické dlaždice rozm.
300x300 a 150x150 mm budou pokládány do vodě odolného tmelu. Ve všech místnostech
budou protiskluzné. V místnostech, kde nebudou na stěnách keramické obklady, budou
nalepeny na stěny soklíky ze stejných dlaždic jako na podlaze. Vnitřní obklady budou
keramické, lepené do tmele. Vnější keramické obklady budou mrazuvzdorné, lepené do
tmele. V kancelářích a ve velínu budou na cementové potěry nalepeny zátěžové koberce.
Truhlářské výrobky, zámečnické výrobky i klempířské výrobky budou natřeny syntetickými
barvami s emailováním. Stěny a stropy budou vymalovány disperzními barvami v odstínu
bílá. Vnější stěny budou nastříkány fasádní barvou. Plastová okna budou zasklena taženým
plochým sklem, prosklená stěna i vchodové dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem.
Zdravotně-technické instalace budou obsahovat vnitřní rozvody pitné vody studené a teplé
užitkové, vnitřní kanalizační rozvody a odvedení dešťových vod ze střechy. Vnitřní
kanalizace bude provedena z plastových trub a to jak svodné potrubí, tak i připojovací
potrubí. Odvětrání kanalizace bude pomocí větrací hlavic.
Vnitřní kanalizační rozvody budou napojeny na kanalizační sít' v areálu ČOV.
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Vnitřní vodovod pro rozvod pitné vody jak studené tak i teplé bude z plastových trub
polypropylénových spojovaných svařováním. Polypropylénové potrubí bude izolováno
MIRALONEM. Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači.
Zařizovací předměty budou v běžném provedení (WC mísy, umyvadla, výlevky, apod.)
Vytápění objektu bude ústřední s nuceným oběhem vody. Zdrojem tepla bude elektrokotel.
Otopná tělesa budou článková s termostatickými hlavicemi.
Pro krytí aspoň části požadovaného tepelného příkonu bude vzhledem k vysoké hladině
podzemní vody v dalším stupni dokumentace zvážena možnost odběru tepla z tohoto zdroje
(nutný podrobný hydrogeologický průzkum). Další možností je využití teplotního potenciálu
řeky nebo vyčištěné odpadní vody.
V objektu provozní budovy budou nuceně větrány veškeré místnosti hygienických zařízení
včetně kuchyňky. V prostorách velínu bude instalována klimatizace.
Stavební elektroinstalace bude obsahovat rozvody zásuvkových a světelných obvodů,
hromosvody, napojení zařízení zdravotně-technických instalací a vzduchotechnických
zařízení. Slaboproudé rozvody budou zahrnovat rozvody strukturované kabeláže.
V areálu ČOV jsou dále navrženy vozovky, manipulační plochy a chodníky kolem nádrží a
budov. Příjezdná vozovka navazuje na místní komunikaci, která je vedena k útulku pro psy.
Komunikace jsou navrženy jako jednopruhové komunikace bez zvýšených obrub s
asfaltobetonovým krytem. Pláň je navržena s jednostranným 3% příčným sklonem. Vozovka
je navržena s 2% příčným sklonem.
Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení V a návrhovou úrovní porušení
vozovky D2.
Konstrukce vozovky je v závislosti na dopravním významu a dopravním zatížení tvořena
několika vrstvami.
V areálu ČOV je dále navrženo venkovní osvětlení, tak aby byl umožněn bezpečný přístup k
jednotlivým objektům.
V rámci terénních a sadových úprav bude proveden zásyp stavebních jam pro výstavbu
jednotlivých objektů a dále bude proveden násyp areálu nové ČOV. Veškeré volné
nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 0,2 m a osety travní směsí. Ponechaná
vzrostlá zeleň bude v rámci areálu vhodně doplněna a to i s ohledem na objekty s otevřenou
hladinou. V areálu bude osazen keřový porost pro zvýšení retence území v rámci
kompenzace zpevněných ploch.
Celý prostor ČOV bude oplocen. Na příjezdné komunikaci budou osazeny dvě brány a
branka pro pěší.
Technologický proces ČOV bude přes jednotlivá měřicí čidla monitorován řídicím systémem.
Ten bude trvale zaznamenávat všechny důležité hodnoty a na základě vyhodnocení
okamžité situace a zadaných parametrů bude řídit technologický proces čištění. V rámci
měření a regulace budou v jednotlivých objektech instalována zařízení pro měření hladiny ve
zdržích. V obou aktivačních nádržích budou instalovány kyslíkové sondy. Před jemnými
česlemi bude na nátoku na ČOV osazena pH sonda. Do areálu ČOV bude přivedena
přípojka pitné vody a telefonní přípojka z ulice 17.listopadu. Areál ČOV bude napojen na
veřejnou elektrickou sít' přípojkou VN přes trafostanici.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak je
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konstrukčně navržen ve shodě s moderními trendy technologií a vybavení těchto záměrů. Je
proto možné prohlásit, že navržená technologie odpovídá principům BAT.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena následující řada opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Řadu nutných a velmi nákladných opatření, vlivů na veřejné zdraví i životní prostředí by
vyvolal záměr postavit novou čistírnu odpadních vod na jiném místě než na zvolených
pozemcích (např. spojeném s nutností přeložky kanalizačních sběračů). Z tohoto pohledu je
zrcadlové umístění nové čistírny naproti stávající čistírně výhodné, neboť umožňuje využít
stávající kanalizační sít'. Již tímto návrhem umístění byly eliminovány některé negativní
dopady na veřejné zdraví a životní prostředí.
Plocha pro novou čistírnu odpadních vod leží v inundačním (záplavovém) území řeky Labe.
Opatřením pro prevenci jejího zaplavení v případě povodně je její vybudování na násypu na
niveletu nad hladinou 100-leté vody.
Pro případ velké vody, kdy hladina v obou tocích bude nad výpustí vyčištěné vody z nové
čistírny odpadních vod, je navržena povodňová čerpací stanice k přečerpání vyčištěné vody
do recipientu.
Výstavba zasáhne do regionálního biokoridoru RK 741 a lokálního biocentra LBC č.03 jižně
od tenisových kurtů. Změnou územního plánu města č. 6 již došlo k úpravě ÚSES tak, aby
podstata funkce mokrého systému (vodního, pobřežního a navazujícího vlhkého
ekosystému) zůstala zachována a nebyla oslabena či narušena a nové aktivity spíše přispěly
k náhradě chybějící části lokálního biocentra č.3. Původně chybějící část LBC č.03 zahrnující
tenisový areál se vzrostlou zeleni a mající velmi nízkou ekologickou stabilitu byla vyměněna
za území na levém břehu Hartského potoka. Plochy tenisového areálu (umělé trávníky,
vzrostlá zeleň uvnitř a na okrajích areálu bez interakce s jinými plochami vyšší ekologické
stability) jsou v systému hodnocení ekologické stability zařazeny do stupně 0 - 2 (0 - plochy
bez přirozených ekologických vazeb, 1 - plochy velmi málo stabilní, 2 - plocha málo stabilní).
Naopak vyměněné území je v drnovém fondu (trvalé travní porosty), je extenzívně obhospodařováno jako jednosečné louky a využíváno pro pastvu koní. Touto změnou došlo k
vymezení plochy LBC 03 na cca 8 ha, což jest dostatečná velikost pro lokální biocentrum v
regionálním biokoridoru. (Metodika MŽP pro zpracování dokumentace ÚSES stanovuje
minimální velikost lokálních biocenter pro kombinovaná společenstva (zde společenstva
mokré cesty - luhy, mokřady, vlhké louky) 3 ha). Lze předpokládat, že očekávanou výsadbou
dřevin odpovídající druhové skladby na pravém břehu Hartského potoka v rámci úprav území
na závěr výstavby dojde ke zvýšení stupně stability a ke zlepšení funkce regionálního
biokoridoru RK 741 a posílí se funkčnost lokálního biocentra LBC 03. K tomu by měla přispět
také očekávaná výsadba dřevin odpovídající přirozené druhové skladbě na násypu nové
čistírny odpadních vod a uvnitř jejího areálu. Tyto změny související s výstavbou nové
čistírny odpadních vod vyhovují
−

kritériu rozmanitosti potenciálních ekosystémů (reprezentativnosti),

−

kritériu prostorových vztahů potenciálních ekosystémů (kontinuitě ekosystému),

−

kritériu nezbytných (minimálních) prostorových parametrů,

−

kritériu aktuálního stavu krajiny (ekologické stabilitě území), i

−

kritériu společenských limitů a záměrů.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Některá výše uvedená opatření jsou spíše důkazy pro obhajobu realizace záměru než
potřebné podmínky, které by se měly stát podmínkami územního rozhodnutí, jak je v tomto
případě celý proces EIA myšlen.
Proto byly na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí, posouzení dokumentace a připomínek zjišťovacího řízení některá
opatření vypuštěna, některá upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření
jsou součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu
stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
EVORADO IMPORT, a.s.
V Praze dne 20. prosince 2007
Věc: Nesouhlasné vyjádření k dokumentaci „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad
Labem" " - kód záměru HKK192
Společnost EVORADO IMPORT, a.s. se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 1307/2,
PSČ 150 00, IČ 26891395 (dále jen „EVORADO") obdržela dne 10.12.2007 sdělení z
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství zn.č.
19520/ZP/2007-Pa o zveřejnění doplněné dokumentace vlivů záměru „Čistírna odpadních
vod ve Dvoře Králové nad Labem“ (dále jen „nová ČOV“) na životní prostředí.
K výše uvedené dokumentaci předkládá společnost EVORADO své
NESOUHLASNÉ VYJÁDRENÍ
a
POŽADAVEK NA DOPLNĚNÍ A PŘEPRACOVÁNÍ
v souladu s ustanovením §8 odst. 3 zák. 100/2001 Sb., o posuzování'vlivů;na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.
I.
Požadavky na doplnění a přepracování dokumentace
Společnost EVORADO předložila k předchozí dokumentaci o hodnocení vlivů na životní
prostředí nové ČOV z března 2007 nesouhlasné vyjádření včetně požadavků na
přepracování a doplnění ze dne 16.dubna 2007.
Stávající přepracovaná dokumentace záměru „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad
Labem" (dále jen „nová ČOV") řeší pouze část nedostatků předchozí dokumentace. Jedná
se především o kapacitu nové ČOV a výsledné hodnoty účinnosti nové čistírny odpadních
vod bez udání kompletního technologického a hydraulického výpočtu. Z důvodu místních
specifických podmínek, složení odpadních vod a zkušeností zaměstnanců stávající čistírny
odpadních vod (dále jen „stávající ČOV“) lze vyslovit řadu pochybností a nedostatků v
hodnocení záměru výstavby nové ČOV a její účinnosti v porovnání se stávající ČOV.
1. Společnost EVORADO opětovně požaduje, aby dokumentace obsahovala:
a) řádné zdůvodnění nezbytnosti zásahu do životního prostředí a značného záboru půdy
způsobené výstavbou nové ČOV i přes existenci stávající vyhovující ČOV, u níž proběhne do
31.12.2010 intenzifikace spočívající ve vybudování kaskádové aktivace ze stávajících
aktivačních nádrží (viz část II Zdůvodnění požadavků),
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b) úplné a nezaujaté posouzení dvou variant řešení záměru, kde první variantou bude
výstavba nové ČOV a druhou variantou stávající ČOV po realizaci záměru intenzifikace,
(hodnoty očekávané účinnosti uvedeny v části II Zdůvodnění požadavků).
Současná přepracovaná dokumentace hodnotí novou ČOV pouze ve srovnání k současné
ČOV bez vlivu intenzifikace. Srovnání by mělo být provedeno na základě všech vlivů na
životní prostředí a hodnotách zbytkového znečištění vyjádřených v absolutních číslech. V
případě, že stávající ČOV po intenzifikaci bude vykazovat minimálně srovnatelné hodnoty s
navrhovanou novou ČOV, nebude tím prokázán důvod nutnosti výstavby nové ČOV a
realizace záměru tak bude představovat nepřiměřený zásah do životního prostředí.
c) kompletní technologický a hydraulický výpočet nové ČOV, který objektivním způsobem
prokáže dostatečné parametry nové ČOV a vyšší účinnost v porovnání se stávající ČOV po
intenzifikaci, jejíž aktivace bude upravena na kaskádovou aktivaci R-D-N, která je v
současnosti nejnovější a nejúčinnější dostupnou a používanou technologií.
d) objektivní zhodnocení energetické náročnosti navrhované nové ČOV, neboť čistírny
odpadních vod s oběhovou aktivací jsou všeobecně považovány za energeticky náročnější v
důsledku vyšších objemových požadavků aktivačních a dosazovacích nádrží.
e) posouzení vlivu absence neutralizace odpadní vody. Stávající provoz ČOV vyžaduje
neutralizovat přiváděnou odpadní vodu v neutralizačních jímkách z důvodu vyššího pH.
Vzhledem k možnému předpokladu havárie nové ČOV v důsledku absence neutralizace,
požadujeme doplnit projekt o neutralizaci odpadních vod.
f) objektivní posouzení mechanického předčištění před biologickým stupněm nové ČOV a
stávající ČOV. Dokumentace porovnává na jedné straně hodnoty účinnosti mechanického
předčištění navrženého pro novou ČOV dle provozních zkušeností jiných ČOV a na druhé
straně hodnoty účinnosti mechanického předčištění stávající ČOV dle normy ČSN 75 6401.
Takové hodnocení je ze strany EVORADO nepřijatelné, neboť je neobjektivním způsobem
zkresleno porovnání účinnosti obou ČOV. Nutno poznamenat, že řešení dešťové zdrže není
navrženo v konečném provedení a dokumentace k ní neuvádí ani žádné bližší údaje.
2. Společnost EVORADO navrhuje:
a) vynechat v celé dokumentaci zmínku o nevyužitelnosti stávající ČOV vzhledem k
předpokládanému počtu EO aglomerace Dvůr Králové nad Labem. Dokumentace tímto
evidentně neobjektivně posuzuje a tím diskriminuje stávající ČOV, která disponuje značným
kapacitním potenciálem a umožní tak efektivně čistit výrazně zředěné odpadní vody.
b) vymazat z dokumentace v části E.I.2 text: „V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje je zmiňována potřeba rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod
z důvodu neplnění limitů obsahu dusíku ve vypouštěných odpadních vodách.“. Toto
vyhodnocení potřeby rekonstrukce stávající čistírny proběhlo v roce 2004. V současné době
jsou plněny i emisní limity stanovené nařízením vlády 61/2003 Sb., ve znění NV 229/2007
Sb.
II.
Zdůvodnění požadavků
Společnost EVORADO předkládá své pochybnosti k přepracované dokumentaci, která
prezentuje technologii oběhové aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací jako nejlepší
možnou technologii čištění odpadních vod. Společnost EVORADO nechala vypracovat
záměr intenzifikace stávající ČOV. Podstatou záměru je rekonstrukce aktivačních nádrží na
kaskádovou aktivaci R-D-N. Metodika pro nejlepší dostupné technologie zneškodňování

42

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

městských odpadních vod uvedena v příloze č. II Metodického pokynu odboru ochrany vod
MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. popisuje ve 4. kategorii, že pro ČOV 10 001 - 100 006
EO je nejnovější prosazovanou technologií v ČR aktivace s kaskádou nitrifikace a
denitrifikace, kde je eliminována nutnost interní recirkulace aktivační směsi. Systém kaskád
umožňuje efektivním způsobem kombinovat nitrifikační a denitrifikační části aktivace
současné ČOV s cílem zvýšit účinnost procesu čištění v ukazatelích dusíku a fosforu.
I přes vznesený požadavek společnosti EVORADO uvedený v nesouhlasném vyjádření ze
dne 16.dubna 2007, neobsahuje přepracovaná dokumentace srovnání dvou variant řešení
záměru, kde první variantou bude výstavba nové ČOV a druhou variantou stávající ČOV po
realizaci záměru intenzifikace, nýbrž srovnává novou ČOV pouze s parametry stávající ČOV.
Toto srovnání není objektivní vzhledem ke zcela odlišným výchozím hodnotám, na základě
kterých jsou vypočteny srovnávací kritéria. Své tvrzení dokládáme níže uvedenými
tabulkami.
Hodnoty nové ČOV
Očekávaná účinnost čištění nové ČOV vypočtená z přivedeného znečištění
Parametr

Jednotky

Přítok

Dosažitelné „p“
na odtoku

Očekávaná
účinnost v (%)

BSK5

mg/l

180

14

92,5

CHSK

mg/l

360

60

83,3

NL

mg/l

165

18

89

Ncelk

mg/l

33

12

63

Pcelk

mg/l

< 7,5

< 1,0

> 80

Hodnoty stávající ČOV
Současná účinnost čištění stávající ČOV vypočtená z přivedeného znečištění
Parametr

Jednotky

Přítok

Dosažitelné „p“
na odtoku

Očekávaná
účinnost v (%)

BSK5

mg/l

96,5

4,25

95,6

CHSK

mg/l

411

30,7

92,7

NL

mg/l

204

8,14

96

Ncelk

mg/l

24,6

14,75

40

Pcelk

mg/l

2,5

1,28

48,8

Ze srovnání výše uvedených výpočtů lze dovodit nižší účinnost stávající ČOV v ukazatelích
dusíku a fosforu. Nutno poznamenat, že nelze srovnávat tyto dvě varianty, neboť výpočet
nové ČOV vychází pouze ze znalostí zákonitostí biologického čištění odpadních vod a
hypotetické prognózy znečištění v budoucnu přiváděné odpadní vody městskou kanalizací.
Oproti tomu je porovnávána stávající ČOV na základě skutečných hodnot znečištění na
přítoku. Za účelem objektivního srovnání je nutné stanovit shodné podmínky, tj. přiváděné
znečištění odpadních vod, teplotu vody, která má významný vliv na proces čištění, apod.
Společnost EVORADO ve svém záměru intenzifikace stávající ČOV řeší zvýšení účinnosti
odstraňování dusíku a fosforu. Níže uvádíme grafické znázornění uspořádání kaskádové
aktivace a tabulku obsahující bilanci dusíku po intenzifikaci stávající ČOV.
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Současně s rekonstrukcí aktivačního systému na kaskádovou aktivaci jsou navržena další
technologická opatření, která zvýší účinnost čištění. Jsou to:
1. Prefermentace kalu. Pro optimální průběh denitrifikace bude maximálně využit organický
substrát z odpadní vody. Z toho důvodu bude provoz usazovacích nádrží doplněn o interní
recirkulaci, která umožní prefermentaci kalu v usazovacích nádržích. Z kalu se tak
hydrolýzou uvolní do odpadní vody mastné kyseliny, které podpoří následující průběh
denitrifikace.
2. Akumulace kalové vody. Aby se předešlo nárazovému přetížení biologického procesu
dusíkem a fosforem z kalové vody při zahušťování a odvodňování kalů, bude zajištěna
akumulace kalových vod a jejich rovnoměrné, či řízené vypouštění do biologického procesu
čištění v závislosti na aktuální hodnotě obsahu dusíku v odpadní vodě.
Zbytková koncentrace fosforu u stávající ČOV činí 1,28 mg/l. Tato hodnota zcela vyhovuje
emisnímu limitu stanovenému v nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV 229/2007 Sb. Za
účelem dalšího snížení obsahu fosforu je možné zavést dávkování přípravku Preflok, který
umožní snížit dosažitelnou „p“ hodnotu fosforu pod hodnotu 1.
Očekávaná účinnost čištění stávající ČOV vypočtená z přivedeného znečištění
Parametr

Jednotky

Přítok

Dosažitelné „p“
na odtoku

Očekávaná
účinnost v (%)

BSK5

mg/l

96,5

4,25

95,6

CHSK

mg/l

411

30,7

92,7

NL

mg/l

204

8,14

96

Ncelk

mg/l

24,6

8,4

66

Pcelk

mg/l

2,5

<1

> 60

Z výše uvedené tabulky očekávané účinnosti čištění stávající ČOV vzhledem k současnému
znečištění vyplývá, že stávající ČOV po intenzifikaci bude dosahovat vyšší účinnosti a
lepších hodnot zbytkového znečištění odpadních vod na odtoku za předpokladu
zachování/nezvyšování účinnosti ukazatelů BSK5, CHSK a NL. Za těchto předpokladů není
prokázán pozitivní přínos záměru výstavby nové ČOV, který tak představuje nepřiměřený
zásah do životního prostředí a značný zábor půdy vlivem výstavby.
Vzhledem k tomu, že srovnání obou výše zmíněných variant se zakládá na zcela odlišných
předpokladech a podmínkách, požadujeme srovnání obou variant za shodného výchozího
stavu, tj. shodného znečištění na přitoku do aktivace, teplotě vody a dalších podmínek
nutných pro technologický výpočet. Srovnání je možné provést dvěma způsoby takto:
a) porovnat účinnost oběhové aktivace nové ČOV a kaskádové aktivace stávající ČOV „po
intenzifikaci“ na základě znalostí zákonitostí biologického čištění odpadních vod obou variant
za podmínek použitých pro výpočet očekávané účinnosti nové ČOV,
b) porovnat účinnost oběhové aktivace nové ČOV a kaskádové aktivace stávající ČOV „po
intenzifikaci“ na základě znalostí zákonitostí biologického čištění odpadních vod obou variant
za podmínek použitých pro výpočet očekávané účinnosti stávající ČOV.
Pro porovnání obou variant požadujeme, aby byly stanoveny veškeré výchozí podmínky a
předpoklady, které budou předloženy společnosti EVORADO pro potřeby výpočtu hodnot
účinnosti kaskádové aktivace stávající ČOV po intenzifikaci. Konstatování zpracovatele
dokumentace, že nebyly předloženy žádné podklady k posouzení variant řešení, nelze ze
strany společnosti EVORADO akceptovat, neboť ji nebyly doručeny žádné údaje, na jejichž
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základě by byl proveden výpočet hodnot účinnosti pro účely objektivního srovnání obou
variant. V tomto případě měl být technologický výpočet varianty nové ČOV proveden za
shodných podmínek se stávající ČOV.
Zpracovatel dokumentace dále obhajuje vyšší energetickou náročnost čištění odpadních vod
v důsledku větší potřeby množství kyslíku při provzdušňování aktivační nádrže, jako
následku absence primární sedimentace, vyšší spotřebou množství kyslíku při
provzdušňování skladovacích nádrží na kal (tj. v případě stabilizace sedimentovaného
primárního kalu). Toto své tvrzení nepodložil řádným výpočtem spotřeby množství kyslíku v
aktivaci zatížené přítokem znečištění včetně NL. Vzhledem k tomu, že projekt nové ČOV
předpokládá aerobní stabilizaci kalu, přičemž stávající ČOV stabilizuje kal anaerobním
způsobem, je vyšší energetická náročnost nové ČOV prokazatelná. Vyšší energetickou
náročnost nové ČOV potvrzuje použití energeticky náročnějších odstředivek oproti pásovým
lisům stávající ČOV. Významným nedostatkem projektu nové ČOV je absence technologie
pro neutralizaci odpadních vod. Kyselé, alkalické vody, vody s vysokou solností nebo
toxickým znečištěním v odpadních vodách jsou zneškodňovány neutralizací, chemickými
postupy s konečnou úpravou solnosti. V případě absence této technologie může s vysokou
pravděpodobností dojít k havárii ČOV. Provoz stávající ČOV vyžaduje neutralizovat
přiváděnou odpadní vodu v neutralizačních jímkách. Navrhujeme doplnit projekt nové ČOV o
technologii neutralizace. Závažným nedostatkem přepracované dokumentace je absence
bližších údajů týkající se dešťové zdrže, u které jsou předpokládány hodnoty účinnosti
předčištění pouze na základě provozních zkušeností. Další vážný nedostatek spočívá v
chybně uvedených hodnotách účinnosti sestavy mechanického předčištění stávající ČOV.
Tyto hodnoty jsou zcela nesprávné. Zkušenosti z provozu stávající ČOV prokazují účinnost
mechanického předčištění (primární sedimentace) v rozmezí 30-45% pro BSK5, 30-45% pro
CHSK a 60-75% pro NL. Účinnost mechanického předčištění lze řídit v závislosti na kontrole
průtoku. Následující tabulka obsahuje údaje účinnosti samotných usazovacích nádrží
vycházející z tabulky č. 4 normy ČSN 75 6401.
Účinnost usazovacích nádrží dle dob zdržení
Účinnost čištění dle dob zdržení
0,5 – 1 h

1 – 1,5 h

≥ 1,5 h

BSK5

16,7%

25%

33,3%

CHSK

16,7%

25%

33,3%

NL

45,5%

50,9%

58,2%

Vzhledem k době zdržení odpadní vody v usazovacích nádržích stávající ČOV, která činí
4-6h, vyplývá z výše uvedené tabulky, že minimální účinnost čištění usazovacích nádrží je
33,3 % pro BSK5 i CHSK a 58,2 % pro NL. Je tedy zcela zřejmé zkreslení údajů
dokumentace a neobjektivní srovnávání variant řešení záměru.
III.
Závěr
Závěrem nutno konstatovat, že výše uvedené skutečnosti prokázaly vážné nedostatky
přepracované dokumentace záměru Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.
Za účelem řádného a objektivního posouzení záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, požaduje společnost EVORADO doplnit a přepracovat
dokumentaci v souladu se všemi výše uvedenými připomínkami a požadavky. Především je
požadováno uvést kompletní technologický a hydraulický výpočet nové ČOV pro potřeby
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objektivního srovnání s hodnotami účinnosti stávající ČOV po intenzifikaci jako alternativní
varianty.
V případě, že oznamovatel nevypracuje řádnou dokumentaci, která by objektivním
způsobem porovnala navrhované technologie nové a stávající ČOV a prokázala dosažení
vyšší účinnosti v čištění odpadních vod oběhovou aktivací nové ČOV ve srovnání ke
kaskádové aktivací stávající ČOV, navrhujeme správnímu orgánu pro tento záměr vydat:
NESOUHLASNÉ STANOVISKO
Žádáme o písemné sdělení jakékoliv změny nebo vývoje v řízení týkající se dokumentace o
hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad
Labem“ - kód záměru HKK192.
Ing. Lukáš Grunt
člen představenstva

Stanovisko zpracovatele posudku:
Celé vyjádření je založeno na nesplnění požadavku na posouzení dvou variant řešení
záměru, kde první variantou bude výstavba nové ČOV a druhou variantou stávající ČOV po
realizaci záměru intenzifikace.
Dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění „Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen
„oznamovatel“), je povinen předložit oznámení záměru (dále jen „oznámení“) příslušnému
úřadu.“ Z toho vyplývá, že posuzovány mohou být pouze záměry (včetně jejich variant), které
oznamovatel k posuzování předloží.
V závěru zjišťovacího řízení pak bylo stanoveno: „Porovnat s nulovou variantou … zejména
ve vztahu k imisním standardům…“, které bylo provedeno. Tento požadavek nelze
zaměňovat za požadavek na hodnocení další aktivní varianty (= varianty, kterou
oznamovatel hodlá provést).
Z tohoto je pak požadavek na posouzení další aktivní varianty irelevantní.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
nejsou

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
18.12.2007
Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - vyjádření odboru
životního prostředí a zemědělství k předložené doplněné dokumentaci záměru „Čistírna
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona, vykonávající státní správu v
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel doplněnou dokumentaci záměru
„Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“. Doplněná dokumentace byla
zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona,
kategorie II, bod 1.9.
K výše uvedenému záměru krajský úřad uvádí následující:
- Z hlediska oránu ochranu ovzduší: nemáme k doplněné dokumentaci záměru zásadní
námitky. Problematika ochrany ovzduší je v doplněné dokumentaci hodnocena v
odpovídajícím rozsahu. Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 17 odst. 1
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, tj. k umístění stavby, stavbě a k jejich
změnám a k uvedení do zkušebního i trvalého provozu zvláště velkých, velkých a středních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je nutné povolení orgánu ochrany ovzduší (tj.
krajského úřadu; součástí žádosti podle § 17 zákona o ochraně ovzduší je mimo jiné
odborný posudek a rozptylová studie).
- Z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: není k předložené
doplněné dokumentaci záměru zásadních připomínek.
- Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny: ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nemá krajský úřad k předložené doplněné dokumentaci námitky. Záměr svým umístěním
negativně neovlivní stávající zvláště chráněná území, územní systém ekologické stability
regionální úrovně, významné biotopy zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin a území
soustavy NATURA 2000 ve smyslu cit. zákona (evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: vzhledem k tomu že dotčené území je
součástí zemědělského půdního fondu, je pro realizaci ČOV nezbytný souhlas s trvalým
odnětím cca 1,9 ha zemědělské půdy.
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- Z hlediska ochrany vod: doplněná dokumentace obsahuje požadované vyhodnocení
ovlivnění toku Labe pod předpokládanou výpustí plánované ČOV. Předpokládané hodnoty
ovlivněného toku jsou BSK5 3,1 mg/l, CHSKCr 17,7 mg/l, N-NH4 0,1 mg/l, Ncelk 3,2 mg/l,
Pcelk < 0,2 mg/l, tzn. splňující NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č.
229/2007 Sb. jak z hlediska emisních limitů, tak i imisních standardů. Z hlediska ochrany vod
proto již nemá krajský úřad k doplněné dokumentaci připomínek.
RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro úplnost doporučujeme následující podmínku do stanoviska příslušného úřadu:
Pro umístění středního zdroje znečišťování ovzduší zajistit povolení orgánu ochrany ovzduší;
součástí žádosti podle § 17 zákona o ochraně ovzduší je mimo jiné rozptylová studie a
odborný posudek zpracovaný příslušně autorizovanou osobou.

49

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí
2.1.2008
Komplexní vyjádření
odboru životního prostředí městského úřadu obce s rozšířenou působností.
Věc: Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.
Popis: jedná se o posouzení doplněné dokumentace vlivů záměru „ČOV ve Dvoře Králové
nad Labem“ podle zákona č.100/2001 Sb..
Vodní hospodářství:
Bez připomínek.
Vyřizuje: Ing.Jitka Ottová
Ochrana ovzduší:
Bez připomínek.
Vyřizuje: Ing. Eva Šírková
Odpadové hospodářství:
Bez připomínek
Vyřizuje: Ing. Ivan Spielberger
Ochrana zemědělského půdního fondu:
Bez připomínek.
Vyřizuje: Bc. Anna Klustová
Lesní hospodářství:
Záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Navrátil
Ochrana krajiny a přírody:
K předložené dokumentaci nemáme připomínky.
Vyřizuje: Ing.Zdeněk Melša
Celkové zhodnocení:
K doplněné dokumentaci vlivů záměru „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad
Labem“ není ze strany dotčených orgánů připomínek.
Toto komplexní vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle
správního řádu.
Ing. Josef Pácalt
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
7.12.2007
Vyjádření k doplněné dokumentaci vlivů záměru „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové
nad Labem“ na životní prostředí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako
příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s ustanovením § 77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) posoudila jako dotčený správní orgán na základě požadavku Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 7. 12. 2007 číslo
jednací 19520/ZP/2007-Pa předložené dokumentaci.
Po zhodnocení dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se
vydává toto vyjádření:
S doplněnou dokumentací záměru „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“
zařazeného v kategorii II z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví
l z e s o u h l a s i t.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace záměru zpracovaná panem Ing. Pavlem Bartůškem, CSc. řeší
výstavbu nové čistírny odpadních vod s kapacitou 34 266 EO. Navrhovaná čistírna
odpadních vod na soutoku řeky Labe a Hartského potoka bude zajišťovat čištění
splaškových, průmyslových a dešťových vod přiváděných stávající jednotnou kanalizací.
V rámci posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno k oznámení souhlasné stanovisko
č j. 9363/06/HOK-HK/Pa dne 3. 10. 2006 a souhlasné stanovisko k dokumentaci dne
5.4.2007 pod č j. tu/3215/07/2/hok.tu/br.
Dle dokumentace budou zdrojem hluku při provozu čistírny čerpadla a dmýchadla. Emise
hluku z provozu čerpadel budou zanedbatelné. Dmýchadla budou umístěna v armaturním
prostoru aktivačních nádrží, který bude hluk významně tlumit. Protože obytná zóna bude
vzdálená nejméně 250 m, vliv hluku na obyvatelstvo nebude prakticky žádný.
Čistírny odpadních vod s kapacitou 2000 EO a větší jsou kategorizovány jako střední zdroj
znečišťování ovzduší. Dle dokumentace může být jedinou látkou emitovanou z komunálních
čistíren do ovzduší zápach. Ve srovnání s emisemi pocházejícími z chovu koní a psího
útulku v těsném sousedství budou emise zápachu z nové čistírny zanedbatelné.
Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví nepožadujeme záměr dále
posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
konzultace: MUDr. Monika Komárková
Ing. Pavel Černý
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové
7.1.2007
Věc: Stanovisko k doplněné dokumentaci vlivů záměru na ŽP
Akce: Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem
Místo: Dvůr Králové nad Labem
Oznamovatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Zpracovatel: Ing. Pavel Bartušek, CSc., osvědčení MŽP č j. 2015/308/OPV/93
Předmětem záměru je výstavba areálu komunální čistírny odpadních vod s kapacitou 34 266
EO. Umístění záměru je v lokalitě mezi Labem a Hartským potokem v k.ú. Dvůr Králové nad
Labem.
Oddělení ochrany ovzduší:
V provozu bude i stávající ČOV v majetku firmy Evorado Import a provozovaná firmou
WWTP Trutnov, která má kapacitu 75 400 EO. Majitel stávající ČOV zřejmě není ve shodě s
městem Dvůr Králové nad Labem.
Zprovoznění nové ČOV povede ke snížení zbytkové znečištění sloučeninami dusíku a
fosforu na zákonné parametry. Systém provozu obou ČOV bude pracovat se značným
množstvím balastních vod z důvodu provozu jednotné kanalizace.
Dle našich informací bude ve Dvoře Králové nad Labem v provozu ještě další ČOV
zoologické zahrady.
Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. části 6.9. bude zařízení nové ČOV středním zdrojem
znečišťování ovzduší.
Způsob stanovení koncentrace pachových látek se bude řídit ustanovením §2 odst. 2 písm.
a) vyhlášky MŽP ČR č. 362/2006 Sb.
K předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí nemáme z hlediska ochrany ovzduší
další připomínky.
Oddělení ochrany vod:
Doplněná dokumentace záměru „Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
zákonů řeší výstavbu nové mechanicko-biologické ČOV ve městě Dvůr Králové nad Labem
na levém břehu Labe. V současné době je na území města vybudována jednotná kanalizační
siť, na kterou navazuje stávající čistírna odpadních vod na pravém břehu Labe. Tato čistírna
je v majetku společnosti EVORADO IMPORT, a.s. a je provozována společností WWTP
DKNL s.r.o. se sídlem v Turnově (v dokumentaci chybně uveden provozovatel WWTP DKNL
Trutnov). Předložená dokumentace byla přepracovaná na základě vyjádření KÚ
Královéhradeckého kraje, OŽPZ č j. 5330/ZP/2007-Pa,Čr.
Dokumentace se zabývá technickým a technologickým řešením záměru. V části E
„Porovnání variant řešení záměru“ porovnává ovlivnění životního prostředí, ke kterému dojde
výstavbou nové ČOV s nulovou variantou, tj. využitím kapacit stávající ČOV a novou ČOV
nebudovat.
Nová čistírna je navržena jako mechanicko-biologická bez primární sedimentace. Biologický
stupeň tvoří oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací. Jako prevence
vláknitého bytnění kalu je předřazen selektor.
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Z pohledu emisí sloučenin dusíku a fosforu do toku lze očekávat, že provozováním
technologie nové ČOV dojde ke snížení zatížení recipientu těmito látkami a ke zlepšení
současného stavu, i když obě čistírny budou pravděpodobně plnit legislativní požadavky.
V přepracované dokumentaci byly zohledněny připomínky uvedené ve stanovisku ČIŽP č j.
45/ŘI/06/061292/06 ze dne 5.10.2006 k zahájení zjišťovacího řízení a stanovisku ČIŽP č j.
45/ŘI/031046/07 ze dne 7.5.2007. Kapacita ČOV, pokud jde o látkové zatížení, byla
navýšena na 34 266 EO a má dostatečnou rezervu. Pokud jde o množství v současnosti
přiváděných odpadních vod, nová ČOV je stále mírně poddimenzovaná.
Oddělení odpadového hospodářství:
Upozorňujeme, že u využitelných odpadů (např. odpadní obaly) je třeba přednostně zajistit
jejich využití před odstraněním v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
V případě, že předmětný záměr bude realizován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zejména jednotlivé druhy
odpadů (kategorie ostatní i nebezpečný odpad) vznikající ve fázi výstavby a následně při
vlastním provozu čistírny odpadních vod budou řádně tříděny, shromažďovány ve vhodných
shromažďovacích prostředcích a dále předávány k využití či odstranění osobám oprávněným
dle citovaného zákona, nemáme k jeho realizaci námitek.
Oddělení ochrany přírody
K předložené dokumentaci vlivu záměru výstavby čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové
nad Labem nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínky.
Oddělení ochrany lesa:
Uvedeným záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky ani ochranné pásmo lesa, proto
oddělení ochrany lesa nemá připomínek. Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, je stavební akce možná.
Ing. Radomír Hyšpler, CSc.
ředitel oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro úplnost doporučujeme následující podmínku do stanoviska příslušného úřadu:
V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a
předpokládaný způsob využití nebo odstranění.
V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
Smluvně zajistit využití, eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k
této činnosti.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek.
Realizací záměru dojde ke změně v estetickém vnímání území. Nový bezprašný povrch
přístupové komunikace, výsadba a údržba zeleně na ochranném protipovodňovému násypu
a v areálu čistírny, podpora aktivit pro cyklostezku a stezku pro vyjížďky na koních s využitím
lávky přes řeku Labe podpoří a zkvalitní původní využívání území (tenisový areál, psí útulek,
chov koní, výcvik psů). Záměr výstavby nové čistírny odpadních vod by mohl mít ve svém
důsledku velmi příznivé dopady zejména na rekreační využití krajiny.
Ze sociálně ekonomického hlediska obyvatelé města očekávají, že veškeré aktivity, které
město bude vyvíjet v oblasti čištění odpadních vod, povedou ke snížení nebo alespoň
zpomalení růstu poplatků za odvádění a čištění odpadních vod. Ty jsou ve městě jedny z
nejvyšších v České republice a jsou již vyšší než ve vyspělejších zemích Evropské Unie.
V podstatě jedinou látkou emitovanou do ovzduší z komunálních čistíren může být zápach.
Zápach z odpadních vod se šíří převážně za podmínek, kdy ve vodě probíhají anaerobní
pochody. Potenciálně takovým místem, odkud se zápach může šířit, jsou objekty
mechanického předčištění. Čerstvé splaškové vody ovšem intenzívně nepáchnou, protože v
nich anaerobní procesy ještě nemohly nastat a rozvinout se. V průběhu ostatních čistících
operací je voda ve stavu střídavě aerobním nebo anoxickém, kdy intenzivní zápach není
emitován. Čistírny odpadních vod obecně nejsou zdrojem obtěžujícího zápachu, pokud jsou
řádně provozovány.
Zdrojem hluku při provozu biologických čistíren odpadních vod je provoz čerpadel a
dmychadel. Emise hluku z provozu čerpadel jsou zanedbatelné. Dmychadla budou umístěna
v armaturním prostoru aktivačních nádrží, který bude hluk významně tlumit. Protože obytná
zóna bude vzdálena nejméně 250 m, vliv hluku na obyvatelstvo nebude prakticky žádný.
Světelné znečištění ve smyslu zákona 86/2002 Sb se nepředpokládá.
Nová čistírna odpadních vod bude vybudována uvnitř ochranného pásma vodního zdroje
prvního stupně, stejně jako většina areálu stávající ČOV. Ochranné pásmo I stupně je
dostatečně vymezeno kolem zdroje HV-1 Hrubá Luka, který se nachází na opačném břehu
Hartského potoka. Vzhledem k oddělení navrhované ČOV a zdroje podzemní vody Hartským
potokem je možnost vlivu omezená.
Celé území města a jeho okolí leží v oblasti, která byla vyhlášena Chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Jakost vody Labe se v posledním desetiletí po uskutečnění rozsáhlé výstavby čistíren
odpadních vod pro všechny rozhodující zdroje znečištěni podstatně zlepšila. Vypouštěné
odpadní vody budou vyčištěny na maximální dosažitelný stupeň a ovlivnění jakosti vody v
řece bude v souladu s legislativou i výhledově platnou, tedy i akceptovatelné. Tím, že
technologie čištění zahrnuje denitrifikaci a srážení fosforu, dojde v těchto ukazatelích ke
zlepšení jakosti vody v Labi ve srovnání se současným stavem. Viz E.III.2.6.
Výstavba nové čistírny odpadních vod si vyžádá trvalé vynětí potřebné plochy ze
zemědělského půdního fondu v rozloze necelých 1,9 ha (18 634 m2 )
Stav vegetace a fauny odpovídá všeobecnému stavu krajiny v naší republice, která je
ovlivněna lidskou činností a je v relativně blízké vzdálenosti městské zástavby. Plochy, které
nejsou obhospodařovány velkovýrobním zemědělským způsobem, vykazují různý stupeň
sukcesních stádií a na řadě míst se zachovaly v návaznosti na pobřežní biotop řeky Labe
fragmenty ekosystémů s relativně zachovalou a bohatou biodiverzitou.
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Pozitivní vliv bude mít výstavba nové čistírny odpadních vod na vodní ekosystém řeky Labe,
neboť jejím provozem dojde ke snížení jeho znečištění sloučeninami dusíku a fosforu v
porovnání se současným stavem.
Výstavba nové čistírny odpadních vod bude mít vliv na pobřežní ekosystémy. Jednak bude
současný ekosystém na v budoucnu zastavěné ploše nahrazen novým ekosystémem
zastavěné plochy se sadovými úpravami a novou výsadbou. Ovlivnění pobřežního
ekosystému bude malé a již je kompenzováno úpravou ploch vymezených pro regionální
ÚSES. Postupně se bude příznivě projevovat vliv zlepšené kvality vody v Labi.
Výstavba zasáhne do regionálního biokoridoru RK 741 a lokálního biocentra LBC č.03 jižně
od tenisových kurtů. Změnou územního plánu města č. 6 již došlo k úpravě ÚSES tak, aby
podstata funkce mokrého systému (vodního, pobřežního a navazujícího vlhkého
ekosystému) zůstala zachována a nebyla oslabena či narušena a nové aktivity spíše přispěly
k náhradě chybějící části lokálního biocentra č.3. Původně chybějící část LBC č.03 zahrnující
tenisový areál se vzrostlou zelení a mající velmi nízkou ekologickou stabilitu byla vyměněna
za území na levém břehu Hartského potoka. Naopak vyměněné území je v drnovém fondu
(trvalé travní porosty), je extenzivně obhospodařováno jako jednosečné louky a využíváno
pro pastvu koní. Touto změnou došlo k vymezení plochy LBC 03 na cca 8 ha, což jest
dostatečná velikost pro lokální biocentrum v regionálním biokoridoru. Lze předpokládat, že
očekávanou výsadbou dřevin odpovídající druhové skladby na pravém břehu Hartského
potoka v rámci úprav území na závěr výstavby dojde ke zvýšení stupně stability a ke zlepšení funkce regionálního biokoridoru RK 741 a posílí se funkčnost lokálního biocentra LBC
03. K tomu by měla přispět také očekávaná výsadba dřevin odpovídající přirozené druhové
skladbě na násypu nové čistírny odpadních vod a uvnitř jejího areálu. Tyto změny související
s výstavbou nové čistírny odpadních vod vyhovují
−

kritériu rozmanitosti potenciálních ekosystémů (reprezentativnosti),

−

kritériu prostorových vztahů potenciálních ekosystémů (kontinuitě ekosystému),

−

kritériu nezbytných (minimálních) prostorových parametrů,

−

kritériu aktuálního stavu krajiny (ekologické stabilitě území), i

−

kritériu společenských limitů a záměrů.

Pozemky určené pro výstavbu nové čistírny odpadních vod leží na soutoku řeky Labe a
Hartského potoka v údolní nivě řeky Labe. Vodní toky a údolní nivy.jsou ze zákona
významnými krajinnými prvky. Po vybudování nové čistírny odpadních vod zůstane tento
vzhled krajiny zachován, nové objekty budou i nadále opticky zakryty břehovými porosty,
které zůstanou zachovány a nové budou vysázeny. Významné krajinné prvky nebudou
ohroženy.
Na pozemcích zvolených pro výstavbu nové čistírny odpadních vod se nenacházejí žádné
objekty, které by byly předmětem hmotného majetku. Tyto pozemky jsou z větší části v
majetku soukromých vlastníků, z části v majetku organizací, pozemkového fondu ČR a z
malé části v majetku města.
Z popisu technického a technologického řešení záměru a popsaných možností havárií při
provozu nové čistírny odpadních vod lze identifikovat tři okruhy environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech. První je případ, kdy z nějakého důvodu
(porucha, výpadek elektřiny) nebude možno provozovat některý ze stupňů technologické
sestavy nové čistírny odpadních vod. Druhý je případ havarijního úniku chemických látek
používaných v technologii čištění. Třetím jsou povodně na Labi.
V případě poruchy bude čistírna zajišťovat provozem části zařízení alespoň částečné čištění.
Při jejím úplném výpadku bude znečištění Labe významné až do obnovení řádného provozu.
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Neovládaný únik chemických látek používaných při provozu nové čistírny odpadních vod
pravděpodobně přímo neohrozí životní prostředí, ale může mít druhotný efekt ve snížené
účinnosti čištění po jistou omezenou dobu. Budou realizována preventivní opatření k
zachycení případných úniků.
Nová čistírna odpadních vod je dobře chráněna před povodněmi, bude vybudována na
násypu. Proto bude schopna provozu, tedy bude schopna čistit odpadní vody i za
povodňových stavů až do té doby, než dojde k vybřežení vody ve městě a zaplaveni
kanalizačních vpustí. V případě, kdy bude zaplaven kanalizační systém města, budou
odpadni vody vyplavovány do Labe bez čištění již před čistírnou. S ohledem na mimořádné
průtoky a znečištění jeho vody i z plošných zdrojů (splachy půdy aj.) odpadní vody samotné
nemohou významně ovlivnit kvalitu vody a vodní ekosystémy řeky Labe.
Z popisu v této kapitole uvedených vlivů na životní prostředí je zřetelné, že velikost a
intenzita vlivů na životní prostředí je v řadě zřetelů pozitivní, v některých momentech
negativní. Jejich intenzita je však pouze malá a dosah lokální. Soustřeďují se do vlastního
místa výstavby a jeho bezprostředního okolí.
Přeshraniční vliv lze vysledovat pouze v souvislosti s tokem Labe, které opouští naši
republiku a protéká dalšími zeměmi. Pozitivní vliv zlepšení kvality jeho vody v důsledku
snížení zatížení toku sloučeninami dusíku a fosforu ze Dvora Králové nad Labem se ovšem
nemůže na dolním toku významně projevit.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Výstavba areálu komunální čistírny odpadních vod s kapacitou 34 266 EO.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obec:
katastrální území:

4.

Královéhradecký
Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem

Obchodní firma oznamovatele

Město Dvůr Králové nad Labem

5.

IČ oznamovatele

00 27 78 19

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

náměstí T.G.Masaryka č.p. 39
544 17 Dvůr Králové nad Labem
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PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Radmila Fiĺakovská, vedoucí odboru RAI MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Předloženo:

září 2006

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Pavel Bartušek, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
2015/308/OPV/93.

Předloženo:

březen 2007

Doplněná dokumentace předložena: listopad 2007

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

14.03.2008

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v září 2006.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 13.10.2006 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný orgán, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
k závěru, že záměr“Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“ může mít
významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzován podle zákona.
Dokumentace byla příslušnému správnímu úřadu předložena v březnu 2007.
Dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 14.6.2007 byla dokumentace vrácena oznamovateli k doplnění a
přepracování
Doplněná dokumentace byla zpracována v listopadu 2007.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 10.05.2007
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 15.01.2008
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 14.03.2008.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
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Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
EVORADO IMPORT, a.s., Praha
Vyjádření územních samosprávních celků:
nejsou
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

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

Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek.
Realizací záměru dojde ke změně v estetickém vnímání území. Nový bezprašný povrch
přístupové komunikace, výsadba a údržba zeleně na ochranném protipovodňovému násypu
a v areálu čistírny, podpora aktivit pro cyklostezku a stezku pro vyjížďky na koních s využitím
lávky přes řeku Labe podpoří a zkvalitní původní využívání území (tenisový areál, psí útulek,
chov koní, výcvik psů). Záměr výstavby nové čistírny odpadních vod by mohl mít ve svém
důsledku velmi příznivé dopady zejména na rekreační využití krajiny.
Ze sociálně ekonomického hlediska obyvatelé města očekávají, že veškeré aktivity, které
město bude vyvíjet v oblasti čištění odpadních vod, povedou ke snížení nebo alespoň
zpomalení růstu poplatků za odvádění a čištění odpadních vod. Ty jsou ve městě jedny z
nejvyšších v České republice a jsou již vyšší než ve vyspělejších zemích Evropské Unie.
V podstatě jedinou látkou emitovanou do ovzduší z komunálních čistíren může být zápach.
Zápach z odpadních vod se šíří převážně za podmínek, kdy ve vodě probíhají anaerobní
pochody. Potenciálně takovým místem, odkud se zápach může šířit, jsou objekty
mechanického předčištění. Čerstvé splaškové vody ovšem intenzívně nepáchnou, protože v
nich anaerobní procesy ještě nemohly nastat a rozvinout se. V průběhu ostatních čistících
operací je voda ve stavu střídavě aerobním nebo anoxickém, kdy intenzivní zápach není
emitován. Čistírny odpadních vod obecně nejsou zdrojem obtěžujícího zápachu, pokud jsou
řádně provozovány.
Zdrojem hluku při provozu biologických čistíren odpadních vod je provoz čerpadel a
dmychadel. Emise hluku z provozu čerpadel jsou zanedbatelné. Dmychadla budou umístěna
v armaturním prostoru aktivačních nádrží, který bude hluk významně tlumit. Protože obytná
zóna bude vzdálena nejméně 250 m, vliv hluku na obyvatelstvo nebude prakticky žádný.
Světelné znečištění ve smyslu zákona 86/2002 Sb se nepředpokládá.
Nová čistírna odpadních vod bude vybudována uvnitř ochranného pásma vodního zdroje
prvního stupně, stejně jako většina areálu stávající ČOV. Ochranné pásmo I stupně je
dostatečně vymezeno kolem zdroje HV-1 Hrubá Luka, který se nachází na opačném břehu
Hartského potoka. Vzhledem k oddělení navrhované ČOV a zdroje podzemní vody Hartským
potokem je možnost vlivu omezená.
Celé území města a jeho okolí leží v oblasti, která byla vyhlášena Chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Jakost vody Labe se v posledním desetiletí po uskutečnění rozsáhlé výstavby čistíren
odpadních vod pro všechny rozhodující zdroje znečištěni podstatně zlepšila. Vypouštěné
odpadní vody budou vyčištěny na maximální dosažitelný stupeň a ovlivnění jakosti vody v
řece bude v souladu s legislativou i výhledově platnou, tedy i akceptovatelné. Tím, že
technologie čištění zahrnuje denitrifikaci a srážení fosforu, dojde v těchto ukazatelích ke
zlepšení jakosti vody v Labi ve srovnání se současným stavem. Viz E.III.2.6.
Výstavba nové čistírny odpadních vod si vyžádá trvalé vynětí potřebné plochy ze
zemědělského půdního fondu v rozloze necelých 1,9 ha (18 634 m2 )
Stav vegetace a fauny odpovídá všeobecnému stavu krajiny v naší republice, která je
ovlivněna lidskou činností a je v relativně blízké vzdálenosti městské zástavby. Plochy, které
nejsou obhospodařovány velkovýrobním zemědělským způsobem, vykazují různý stupeň
sukcesních stádií a na řadě míst se zachovaly v návaznosti na pobřežní biotop řeky Labe
fragmenty ekosystémů s relativně zachovalou a bohatou biodiverzitou.
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Pozitivní vliv bude mít výstavba nové čistírny odpadních vod na vodní ekosystém řeky Labe,
neboť jejím provozem dojde ke snížení jeho znečištění sloučeninami dusíku a fosforu v
porovnání se současným stavem.
Výstavba nové čistírny odpadních vod bude mít vliv na pobřežní ekosystémy. Jednak bude
současný ekosystém na v budoucnu zastavěné ploše nahrazen novým ekosystémem
zastavěné plochy se sadovými úpravami a novou výsadbou. Ovlivnění pobřežního
ekosystému bude malé a již je kompenzováno úpravou ploch vymezených pro regionální
ÚSES. Postupně se bude příznivě projevovat vliv zlepšené kvality vody v Labi.
Výstavba zasáhne do regionálního biokoridoru RK 741 a lokálního biocentra LBC č.03 jižně
od tenisových kurtů. Změnou územního plánu města č. 6 již došlo k úpravě ÚSES tak, aby
podstata funkce mokrého systému (vodního, pobřežního a navazujícího vlhkého
ekosystému) zůstala zachována a nebyla oslabena či narušena a nové aktivity spíše přispěly
k náhradě chybějící části lokálního biocentra č.3. Původně chybějící část LBC č.03 zahrnující
tenisový areál se vzrostlou zelení a mající velmi nízkou ekologickou stabilitu byla vyměněna
za území na levém břehu Hartského potoka. Naopak vyměněné území je v drnovém fondu
(trvalé travní porosty), je extenzivně obhospodařováno jako jednosečné louky a využíváno
pro pastvu koní. Touto změnou došlo k vymezení plochy LBC 03 na cca 8 ha, což jest
dostatečná velikost pro lokální biocentrum v regionálním biokoridoru. Lze předpokládat, že
očekávanou výsadbou dřevin odpovídající druhové skladby na pravém břehu Hartského
potoka v rámci úprav území na závěr výstavby dojde ke zvýšení stupně stability a ke zlepšení funkce regionálního biokoridoru RK 741 a posílí se funkčnost lokálního biocentra LBC
03. K tomu by měla přispět také očekávaná výsadba dřevin odpovídající přirozené druhové
skladbě na násypu nové čistírny odpadních vod a uvnitř jejího areálu. Tyto změny související
s výstavbou nové čistírny odpadních vod vyhovují
−

kritériu rozmanitosti potenciálních ekosystémů (reprezentativnosti),

−

kritériu prostorových vztahů potenciálních ekosystémů (kontinuitě ekosystému),

−

kritériu nezbytných (minimálních) prostorových parametrů,

−

kritériu aktuálního stavu krajiny (ekologické stabilitě území), i

−

kritériu společenských limitů a záměrů.

Pozemky určené pro výstavbu nové čistírny odpadních vod leží na soutoku řeky Labe a
Hartského potoka v údolní nivě řeky Labe. Vodní toky a údolní nivy.jsou ze zákona
významnými krajinnými prvky. Po vybudování nové čistírny odpadních vod zůstane tento
vzhled krajiny zachován, nové objekty budou i nadále opticky zakryty břehovými porosty,
které zůstanou zachovány a nové budou vysázeny. Významné krajinné prvky nebudou
ohroženy.
Na pozemcích zvolených pro výstavbu nové čistírny odpadních vod se nenacházejí žádné
objekty, které by byly předmětem hmotného majetku. Tyto pozemky jsou z větší části v
majetku soukromých vlastníků, z části v majetku organizací, pozemkového fondu ČR a z
malé části v majetku města.
Z popisu technického a technologického řešení záměru a popsaných možností havárií při
provozu nové čistírny odpadních vod lze identifikovat tři okruhy environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech. První je případ, kdy z nějakého důvodu
(porucha, výpadek elektřiny) nebude možno provozovat některý ze stupňů technologické
sestavy nové čistírny odpadních vod. Druhý je případ havarijního úniku chemických látek
používaných v technologii čištění. Třetím jsou povodně na Labi.
V případě poruchy bude čistírna zajišťovat provozem části zařízení alespoň částečné čištění.
Při jejím úplném výpadku bude znečištění Labe významné až do obnovení řádného provozu.
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Neovládaný únik chemických látek používaných při provozu nové čistírny odpadních vod
pravděpodobně přímo neohrozí životní prostředí, ale může mít druhotný efekt ve snížené
účinnosti čištění po jistou omezenou dobu. Budou realizována preventivní opatření k
zachycení případných úniků.
Nová čistírna odpadních vod je dobře chráněna před povodněmi, bude vybudována na
násypu. Proto bude schopna provozu, tedy bude schopna čistit odpadní vody i za
povodňových stavů až do té doby, než dojde k vybřežení vody ve městě a zaplaveni
kanalizačních vpustí. V případě, kdy bude zaplaven kanalizační systém města, budou
odpadni vody vyplavovány do Labe bez čištění již před čistírnou. S ohledem na mimořádné
průtoky a znečištění jeho vody i z plošných zdrojů (splachy půdy aj.) odpadní vody samotné
nemohou významně ovlivnit kvalitu vody a vodní ekosystémy řeky Labe.
Z popisu v této kapitole uvedených vlivů na životní prostředí je zřetelné, že velikost a
intenzita vlivů na životní prostředí je v řadě zřetelů pozitivní, v některých momentech
negativní. Jejich intenzita je však pouze malá a dosah lokální. Soustřeďují se do vlastního
místa výstavby a jeho bezprostředního okolí.
Přeshraniční vliv lze vysledovat pouze v souvislosti s tokem Labe, které opouští naši
republiku a protéká dalšími zeměmi. Pozitivní vliv zlepšení kvality jeho vody v důsledku
snížení zatížení toku sloučeninami dusíku a fosforu ze Dvora Králové nad Labem se ovšem
nemůže na dolním toku významně projevit.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Předmětem záměru je vybudování nové čistírny odpadních vod pro město Dvůr Králové nad
Labem. Nová čistírna má být vybudována na levém břehu řeky Labe na území mezi
tenisovým areálem, městským útulkem pro psy, kynologickým cvičištěm, Labem a Hartským
potokem na jejich soutoku.
Odpadní vody jsou dnes přiváděny jednotnou kanalizací. Páteř stávající kanalizace tvoří
levobřežní a pravobřežní kmenové stoky A a B. Levobřežní sběrač prochází budoucím
areálem nové ČOV. Odpadní vody přiváděné levobřežním sběračem jsou dnes převáděny
na pravý břeh shybkou a svedeny přivaděčem na stávající ČOV.
Při výstavbě nové čistírny odpadních vod bude stávající pravobřežní sběrač přepojen, což
bude uskutečněno s využitím stávající shybky. Levobřežní sběrač bude na novou ČOV
napojen přes vloženou šachtu, kde bude pokračující současná trasa stoky na stávající ČOV
zaslepena. Přepojení sběračů bude provedeno ze železobetonových kruhových trub s
čedičovou výstelkou, která je velmi odolná proti abrazi a je odolná proti agresivnímu
působení odpadních vod.
Pro základní návrh parametrů technologie čištění se vycházelo z údajů územního plánu
města Dvora Králové nad Labem - změny č.6, z údajů uvedených v Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizaci Královéhradeckého kraje, z aktuálních údajů města a z usnesení vlády č.
1391/2006. Z těchto výchozích údajů byla nová čistírna navržena o kapacitě 34 266 EO.
Navrhovaná čistírna odpadních vod bude mechanicko-biologická se systémem oběhové
aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aktivace je nízko zatěžovaná s dlouhou dobou
zdržení a aerobní stabilizací kalu.
Odpadni voda bude přiváděna gravitačně z kmenových stok A a B. Odpadní voda bude
přitékat do objektu hrubého předčištění - lapáku štěrku a hrubých česlí, které jsou součástí
nátokového železobetonového žlabu. Shrabky s hrubých česlí a vytěžený materiál z lapáku
štěrku budou ukládány pomocí instalovaného drapáku do společného kontejneru, který bude
uložen na zpevněné ploše u objektu hrubého předčištění. Vytěžený materiál a shrabky
budou skládkovány.
Na objekt hrubého předčištění navazuje objekt vstupní čerpací stanice. Zde bude přiváděná
odpadni voda čerpána do železobetonového žlabu mechanického předčištění. Ve vstupní
čerpací stanici budou osazena kalová čerpadla jak pro splaškový přítok odpadních vod, tak
pro vody dešťové v sestavě 2 + 0 při skladové rezervě.
Ze vstupní čerpací stanice budou odpadní vody přiváděny pomocí železobetonového žlabu
do objektu česlovny. Objekt česlovny bude tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí s
výplněmi z cihelného zdiva. V objektu česlovny budou osazeny do žlabu mechanicky stírané
samočistící jemné česle v sestavě 1+1. Pomocí šnekového dopravníku s lisováním budou
zachycené shrabky dopravovány do kontejneru, který bude umístěn v objektu česlovny. V
objektu česlovny bude umístěn i automatický odběrák vzorků přitékající odpadní vody a
přitékající odpadní voda zde bude pomocí průtokoměru měřena. Dále bude v objektu
česlovny umístěno technologické zařízení lapáku písku. Jedná se o kompresor pro mamutku
na vytěžení lapáku písku a separátor vytěženého písku spolu s kontejnerem na písek.
Vytěžený písek a shrabky z jemných česlí budou skládkovány.
Z česlovny bude odpadní voda žlabem odváděna na dvojobjekt lapáku písku. Jsou navrženy
dva vírové lapáky písku s těžením písku pomocí mamutky.
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Za objektem lapáku písku bude žlab ukončen a přejde do trubního vedení. Potrubím pak
bude odpadní voda vedena směrem na biologickou část čistírny odpadních vod. Před
napojením potrubí bude za dešťů odveden nadkapacitní objem vody do dešťové zdrže. Zde
bude přívalový objem akumulován a po odeznění bude zachycený objem přečerpán do
aktivace. V případě překročení kapacity dešťové zdrže bude přitékající přívalová voda
přepadat do odtoku z čistírny. Tento podíl vypouštěné vody bude nejméně mechanicky
předčištěn, včetně sedimentace.
Pozorný čtenář jistě zaregistroval, že v sestavě mechanického předčištění není navržena
primární sedimentace.
Odpadni voda přiváděná na biologický stupeň bude zaústěna do mezičerpací stanice
umístěné v armaturní komoře mezi aktivačními nádržemi. Odtud bude odpadni voda
přečerpávána přes rozdělovací objekt do dvou samostatných provozních linek oběhových
aktivačních nádrží, kde bude odpadní voda čištěna aktivovaným kalem. Aktivačním nádržím
bude předřazen čtyřkomorový selektor. Jeho funkcí je prevence vláknitého bytnění kalu.
Aktivovaný kal je tvořen mikroorganismy, které v přírodních podmínkách způsobují
samočištění vody. V aktivační nádrži rozkládají za přítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku
přiváděné znečištění vody organickými látkami za vzniku oxidu uhličitého a vody. Přítomné
dusíkaté sloučeniny podléhají za těchto podmínek nitrifikaci, tzn. vznikají dusičnany. Tyto
pochody budou probíhat v nitrifikační sekci.
Mikroorganismy aktivovaného kalu pak mají schopnost za přítomnosti organického
znečištění, ale za nepřítomnosti ve vodě rozpuštěného kyslíku využívat při rozkladu
organických látek alternativního zdroje kyslíku - dusičnany. Přitom je redukuji na molekulární
dusík. Tyto pochody probíhají v denitrifikační sekci. Střídáním aerobních a anoxických
podmínek lze z vody odstranit biologickými pochody znečištění sloučeninami dusíku.
Vlastni prostor aktivace bude rozdělen na sekci nitrifikační a denitrifikační. Nitrifikační sekce
bude provzdušňována elementy jemnobublinné aerace. Denitrifikační sekce bude osazena
pomaloběžnými ponornými míchadly.
V armaturním prostoru mezi aktivačními nádržemi budou umístěna dmychadla potřebná pro
aeraci nitrifikačního stupně, rozvody vzduchu, čerpadla mezičerpací stanice, kalová čerpadla
a rozvodná potrubí.
Z aktivačních nádrží bude voda odtékat přes přelivný žlab do rozdělovací komory nátoku
dosazovacích nádrží. Dosazovací nádrže jsou navrženy dvě, kruhové, železobetonové, o
průměru 20 m. Do těchto míst bude dávkován roztok přípravku PREFLOC za účelem
odstraňování fosforu chemickým srážením. Vzniklé nerozpustné sloučeniny fosforu se
odstraní ze systému spolu s odtahovaným nadbytečným biologickým kalem.
Dosazovací nádrže slouží k oddělení aktivovaného kalu z přiváděné aktivační směsi
sedimentaci. Ze dna dosazovací nádrže bude usazený kal stírán mostovým shrabovákem do
středu nádrže do kalové prohlubně. Odtud bude přepouštěn do akumulační jímky čerpací
stanice vratného kalu pomocí rozdílů hladin v obou nádržích. Vratný kal bude čerpán zpět do
aktivačních nádrží. Nadbytečný kal bude přečerpáván do jímky přebytečného kalu.
Na hladině dosazováků se bude oddělovat flotující kal, ten bude shrabován shrabovákem
hladiny do jímky plovoucího kalu a odtud do jímky nadbytečného kalu. Vyčištěná voda bude
odváděna z dosazovacích nádrží sběrným potrubím do odtokové šachty s přelivnou hranou.
Odtud bude vedena přes měrný objekt do recipientu, kterým je řeka Labe.
Při vyšších stavech vody v Labi bude vyčištěná voda přečerpávána do odtoku povodňovou
čerpací stanicí.
Přebytečný a plovoucí kal bude pomocí čerpací stanice přebytečného kalu přečerpáván do
dvou válcových uskladňovacích nádrží. Jedná se o 2 velké válcovité nadzemní otevřené
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nádrže (rozm. ∅15,0 m, výška 14,0 m nad terénem), mezi kterými bude armaturní prostor, ve
kterém se nacházejí technologická zařízení. Zde bude přebytečný kal aerobně stabilizován a
uskladňován. V nádržích bude kal provzdušňován vzduchem a promícháván dvěma
ponornými míchadly. Kalová voda bude z hladiny nádrže odváděna potrubím do vnitřní
kanalizace. Stabilizovaný, zahuštěný kal bude ze dna nádrže dopravován kalovými čerpadly
na odvodnění na odstředivce. Na potrubí výtlaku čerpadla bude vysazena potrubní přípojka
pro možný proplach potrubí.
Pro možnost dostatečné akumulace kalové vody bude vybudována akumulační jímka na
kalovou vodu z odvodnění kalu. Dále bude provedena výstavba samostatného betonového
základu pro instalaci technologického vybaveni sila Preflocu pro chemické srážení fosforu, s
jeho dávkováním do rozdělovacího objektu nátoku na aktivační nádrže, resp. do
rozdělovacího objektu nátoku na dosazovací nádrže. Kalová voda z jímky na kalovou vodu
bude pomocí ponorných čerpadel umístěných v jímce řízeně přečerpávána na přítok do
biologické části ČOV.
Budova kalového hospodářství - Jedná se o jednopodlažní nadzemní objekt (rozm. 14,5 x
14,5 m, výška 6,5 m nad terénem). Z hlediska technologie zde dochází ke zpracování kalu,
jeho odvodnění a následné ukládání do přepravních kontejnerů. Jsou zde umístěna
technologická zařízení odvodnění kalu, chemického hospodářství, dávkovací a podávací
čerpadla, dopravníky kalu, podružné el, rozvaděče a velín. Součástí objektu je také venkovní
silo na vápno pro hygienizaci odvodněného kalu. Budova kalového hospodářství je zděná,
strop je ze železobetonových stropních desek. Součástí objektu bude i výstavba
samostatného betonového základu pro instalaci technologického vybavení sila Preflocu s
jeho dávkováním do rozdělovacího objektu nátoku na aktivační nádrže, resp. do
rozdělovacího objektu nátoku na dosazovací nádrže.
Kal podávaný čerpadly z uskladňovacích nádrží na odstředivku bude po odvodnění
dopravován dopravníkem do kontejneru. Fugát z odstředivky bude veden do akumulační
jímky kalové vody a odtud řízeně pomocí čerpadla vracen zpět do procesu.
Pro možnost akumulace odvodněného kalu v kontejnerech bude součástí nové budovy
kalového hospodářství samostatná místnost pro kontejnery na odvodněný kal. Pro pojezd
kontejnerů budou do podlahy haly zakotveny pojezdové plechy tl. 20 mm, na konci opatřené
zarážkou. Plocha před vjezdem do haly pro kalové kontejnery je určená pro nakládku a
vykládku kontejnerů. Rovněž zde budou osazeny pojezdové plechy pro manipulaci s
kontejnery.
Pro možnost hygienizace odvodněného kalu před jeho dopravou do kontejnerů bude
součástí uzlu nového kalového hospodářství instalace vápenného sila včetně dávkovacího
šnekového dopravníku.
S ohledem na to, že se navrhuje po odvodnění kal hygienizovat vápněním je zvažována
varianta jeho aplikace v zemědělství nebo ke kompostování po provedení příslušných
rozborů. Je však třeba upozornit na skutečnost, že podle stávající legislativy jsou kaly z
čištění průmyslových odpadních vod klasifikovány jako nebezpečný odpad, pokud původce
neprokáže opak. Zda bude čistírna Dvůr Králové posuzována jako komunální nebo
průmyslová je otázka k diskusi. Tuto nejistotu zmiňuje i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje.
Provozní budova
Nedílnou součástí provozu čistírny odpadních vod je provozní budova.
Stavební objekt provozní budovy je navržen jako dvoupodlažní zděný objekt. Vnější
půdorysné rozměry jsou 27,75 x 12,90 m, světlá výška jednotlivých podlaží je 3,00 m.
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Zastřešení objektu má tvar sedlové střechy. Stavební objekt bude založen na železobetonových základových pasech.
Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany, boční pak ze strany jihozápadní. Z
venkovního prostoru se hlavními vstupními dveřmi vstupuje přes zádveří do schodišťového
prostoru. Odtud vedou dveře do chodby v 1.NP a dvouramenná schodiště do 2.NP.
V 1.NP je umístěno hygienické zařízení odděleně pro muže a ženy. Hygienické zařízení
obsahuje čisté a špinavé šatny, umývárny, sprchy, záchody, úklidovou místnost, místnost pro
mytí pracovní obuvi, prádelnu, sušárnu oděvů. Je zde vyčleněna i místnost pro technické
vybavení objektu (ohřev TUV, kotel pro ústřední vytápění a zařízení VZT). Jednotlivé
místnosti jsou přístupny z podélně situované chodby.
Ve 2. NP se nacházejí kanceláře, velín, kuchyňka, denní místnost a hygienické zařízení.
Kanceláře a sociální zařízení jsou přístupné z chodby.
Architektonické řešení
Objekt provozní budovy je součástí nově budovaného areálu ČOV. Po stránce architektonické bude tento objekt řešen v souladu s ostatními nadzemními objekty.
Vnější cihelné stěny budou opatřeny omítkou a fasádním nástřikem ve světlých pastelových
barvách. Sokl bude obložen keramickými obkladačkami, střešní krytina bude ze živičných
šablon.
Vnější výplně otvorů budou v barvě bílé, klempířské výrobky budou natřeny ve stejném
barevném odstínu jako fasádní nástřik.
Podrobné barevné řešení bude zpracováno v dalším stupni PD. Stavebně technické řešení
Obvodové zdivo tloušťky 450 mm a vnitřní stěna tl. 300 mm jsou navrženy z cihelných tvárnic
POROTHERM, příčky tl. 175 mm, 100 mm z tvárnic POROTHERM, zdivo bude vyzděno na
maltu MC5,0. Stropní konstrukce je navržená montovaná z keramobetonového systému
POROTHERM. Cihelné zdivo a keramické stropy budou zaomítány vápenocementovou
omítkou plstí hlazenou. Pod podlahové krytiny budou provedeny betonové mazaniny.
Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné příhradové vazníky sedlového tvaru.
Klempířské výrobky budou zhotoveny z plechu titan-zinek a budou provedeny dle ČSN 73
3610. Střešní krytina z asfaltových šablon bude položena na dřevěný záklop vazníků. Vnitřní
výplně otvorů budou dřevěné (dveře vnitřní plné nebo prosklené osazené do ocelových nebo
dřevěných zárubní). Venkovní výplně otvorů budou plastové (plastová okna, plastové dveře,
prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi). Keramické podlahy - keramické dlaždice rozm.
300x300 a 150x150 mm budou pokládány do vodě odolného tmelu. Ve všech místnostech
budou protiskluzné. V místnostech, kde nebudou na stěnách keramické obklady, budou
nalepeny na stěny soklíky ze stejných dlaždic jako na podlaze. Vnitřní obklady budou
keramické, lepené do tmele. Vnější keramické obklady budou mrazuvzdorné, lepené do
tmele. V kancelářích a ve velínu budou na cementové potěry nalepeny zátěžové koberce.
Truhlářské výrobky, zámečnické výrobky i klempířské výrobky budou natřeny syntetickými
barvami s emailováním. Stěny a stropy budou vymalovány disperzními barvami v odstínu
bílá. Vnější stěny budou nastříkány fasádní barvou. Plastová okna budou zasklena taženým
plochým sklem, prosklená stěna i vchodové dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem.
Zdravotně-technické instalace budou obsahovat vnitřní rozvody pitné vody studené a teplé
užitkové, vnitřní kanalizační rozvody a odvedení dešťových vod ze střechy. Vnitřní
kanalizace bude provedena z plastových trub a to jak svodné potrubí, tak i připojovací
potrubí. Odvětrání kanalizace bude pomocí větrací hlavic.
Vnitřní kanalizační rozvody budou napojeny na kanalizační sít' v areálu ČOV.
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Vnitřní vodovod pro rozvod pitné vody jak studené tak i teplé bude z plastových trub
polypropylénových spojovaných svařováním. Polypropylénové potrubí bude izolováno
MIRALONEM. Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači.
Zařizovací předměty budou v běžném provedení (WC mísy, umyvadla, výlevky, apod.)
Vytápění objektu bude ústřední s nuceným oběhem vody. Zdrojem tepla bude elektrokotel.
Otopná tělesa budou článková s termostatickými hlavicemi.
Pro krytí aspoň části požadovaného tepelného příkonu bude vzhledem k vysoké hladině
podzemní vody v dalším stupni dokumentace zvážena možnost odběru tepla z tohoto zdroje
(nutný podrobný hydrogeologický průzkum). Další možností je využití teplotního potenciálu
řeky nebo vyčištěné odpadní vody.
V objektu provozní budovy budou nuceně větrány veškeré místnosti hygienických zařízení
včetně kuchyňky. V prostorách velínu bude instalována klimatizace.
Stavební elektroinstalace bude obsahovat rozvody zásuvkových a světelných obvodů,
hromosvody, napojení zařízení zdravotně-technických instalací a vzduchotechnických
zařízení. Slaboproudé rozvody budou zahrnovat rozvody strukturované kabeláže.
V areálu ČOV jsou dále navrženy vozovky, manipulační plochy a chodníky kolem nádrží a
budov. Příjezdná vozovka navazuje na místní komunikaci, která je vedena k útulku pro psy.
Komunikace jsou navrženy jako jednopruhové komunikace bez zvýšených obrub s
asfaltobetonovým krytem. Pláň je navržena s jednostranným 3% příčným sklonem. Vozovka
je navržena s 2% příčným sklonem.
Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení V a návrhovou úrovní porušení
vozovky D2.
Konstrukce vozovky je v závislosti na dopravním významu a dopravním zatížení tvořena
několika vrstvami.
V areálu ČOV je dále navrženo venkovní osvětlení, tak aby byl umožněn bezpečný přístup k
jednotlivým objektům.
V rámci terénních a sadových úprav bude proveden zásyp stavebních jam pro výstavbu
jednotlivých objektů a dále bude proveden násyp areálu nové ČOV. Veškeré volné
nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 0,2 m a osety travní směsí. Ponechaná
vzrostlá zeleň bude v rámci areálu vhodně doplněna a to i s ohledem na objekty s otevřenou
hladinou. V areálu bude osazen keřový porost pro zvýšení retence území v rámci
kompenzace zpevněných ploch.
Celý prostor ČOV bude oplocen. Na příjezdné komunikaci budou osazeny dvě brány a
branka pro pěší.
Technologický proces ČOV bude přes jednotlivá měřicí čidla monitorován řídicím systémem.
Ten bude trvale zaznamenávat všechny důležité hodnoty a na základě vyhodnocení
okamžité situace a zadaných parametrů bude řídit technologický proces čištění. V rámci
měření a regulace budou v jednotlivých objektech instalována zařízení pro měření hladiny ve
zdržích. V obou aktivačních nádržích budou instalovány kyslíkové sondy. Před jemnými
česlemi bude na nátoku na ČOV osazena pH sonda. Do areálu ČOV bude přivedena
přípojka pitné vody a telefonní přípojka z ulice 17.listopadu. Areál ČOV bude napojen na
veřejnou elektrickou sít' přípojkou VN přes trafostanici.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak je
konstrukčně navržen ve shodě s moderními trendy technologií a vybavení těchto záměrů. Je
proto možné prohlásit, že navržená technologie odpovídá principům BAT.
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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

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby jsou uvedena v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

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

Byla předložena pouze jedna aktivní varianta záměru.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti
EVORADO IMPORT
−

předkládá své nesouhlasné vyjádření a požaduje doplnění a přepracování dokumentace

Vypořádáno.
Vyjádření územních samosprávních celků:
nejsou
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého, odbor životního prostředí a zemědělství
bez připomínek
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí
bez připomínek
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
se záměrem lze souhlasit
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
bez připomínek
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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 oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí

souhlas né stano visko
k záměru:

„Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Pro fázi přípravy
• Zpracovat plán organizace výstavby (POV). V POV budou navržena opatření
k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a obyvatele během výstavby:
používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných
povrchů během výstavby. Součástí POV bude havarijní plán pro případ úniku ropných
látek na staveništi.
• Pro umístění středního zdroje znečišťování ovzduší zajistit povolení orgánu ochrany
ovzduší; součástí žádosti podle § 17 zákona o ochraně ovzduší je mimo jiné rozptylová
studie a odborný posudek zpracovaný příslušně autorizovanou osobou.
• Záměr navrhnout na násypu na niveletu nad hladinou 100-leté vody.
•

Pro případ velké vody, kdy hladina v obou tocích bude nad výpustí vyčištěné vody z nové
čistírny odpadních vod, řešit povodňovou čerpací stanici k přečerpání vyčištěné vody do
recipientu.

•

Posunout obě navrhované výpusti vyčištěné vody do oblasti, v níž stávající kanalizace
podchází řeku Labe. V této oblasti byly vykáceny stromy kvůli výstavbě kanalizace
nedávno, nachází se zde pouze nová výsadba, již bude možno snadno přesadit. Zabrání
se tím zbytečnému kácení zdravých vzrostlých stromů tvořících břehový porost. Pokud
by tento návrh nebyl z technického hlediska uskutečnitelný, posunout obě výpustě o 5 až
6 metrů směrem na západ (v obou případech bude nutné místo 3 vzrostlých stromů
pokácet pouze 1).

•

Doplnit zpracovaný biologický průzkum o výsledky dalšího průzkumu v jarním a letním
období. Případné podmínky pro eliminaci vlivů na ohrožené druhy rostlin a živočichů
zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí. Ve vegetační sezóně provést kontrolu
výskytu netopýra rezavého v místě záměru, případně v nejbližším okolí a identifikovat
dutinu ve které se druh vyskytuje v letní kolonii nebo zjistit typ kolonie (podzimní kolonie).
Na základě tohoto průzkumu upřesnit případné podmínky pro eliminaci vlivů.
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Zpracovat projekt ozelenění záměru, který bude zahrnovat výsadbu dřevin odpovídající
přirozené druhové skladbě na násypu nové čistírny odpadních vod a uvnitř jejího areálu.
V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a
předpokládaný způsob využití nebo odstranění.
Stanovit prostory pro shromažďování a skladování nebezpečných odpadů,
nebezpečných chemických látek a přípravků nebo látek škodlivých vodám včetně
průběžně skladovaných množství.

Pro fázi výstavby
• Stavební práce provádět podle plánu organizace výstavby (POV).
• Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu.
Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště předcházet haváriím způsobeným únikem
ropných látek.
• Realizovat stavbu s maximálním ohledem na okolí, vyloučit zásah do prostředí mimo
vlastní staveniště.
• V případě úniku ropných látek na staveništi postupovat v souladu s havarijním řádem,
sanace havárie svěřit odborné firmě.
• V případě odkrytí archeologických nálezů postupovat v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
• Výkopový materiál přednostně využít při terénních úprav v areálu ČOV.
• V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
• Smluvně zajistit využití, eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k
této činnosti.
Pro fázi provozu
• Před uvedením stavby do provozu zpracovat provozní řád. Součástí provozního řádu
bude řešení situací zvýšeného úniku pachových látek např. při výpadku
vzduchotechnického zařízení nebo hrubém porušení kanalizačního řádu. Provozní řád
musí ošetřovat též povinnosti obsluhy při kontrole funkčnosti zařízení.
•
•

Smluvně zajistit využití, eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k
této činnosti.
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů, nebezpečných chemických látek a
přípravků nebo látek škodlivých vodám provádět pouze ve stanovených prostorách
v souladu s platnými právními předpisy.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 14.03.2008
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 na
základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod
č.j. 5278/850/OPV/93 ze dne 22.02.1994.
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí
RNDr. Jiří Veselý – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci

72

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

73

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

74

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

75

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

76

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

77

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

78

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

79

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

80

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

81

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

82

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

83

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

84

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

85

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

86

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

87

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem

-

88

