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O Z N Á M E N Í    Z Á M Ě R U
podle § 4 odst. 1 písm. d)

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

v rozsahu přílohy č. 3

ZDROJ TEPLA NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Město Tišnov

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem

č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr patří mezi tzv. „podlimitní záměry“ podle § 4 odst.

1 písm. d) zákona, resp. do kategorie II přílohy č. 1 – bod 3.1 přílohy č. 1 zákona „Zařízení

ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“. Příslušným úřadem je

Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod

č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod

č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005)

Datum zpracování : září 2007
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

ASŘTP Automatizovaný systém řízení technologického procesu

CZT Centrální zdroj tepla

EVL Evropsky významná lokalita

č.p. Číslo popisné

ČGÚ Český geologický ústav

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČR Česká republika

ČSN Česká státní norma

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú. Katastrální území

MaR Měření a regulace

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MÚ Městský úřad

MVE Měrná výrobní emise

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MZem Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

OA Osobní automobil

OZE Obnovitelné zdroje energie

p.č. Parcelní číslo

PP Přírodní památka

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic

TNA Těžké nákladní vozidlo

ÚSES Územní systém ekologické stability

VKP Významný krajinný prvek

VZT Vzduchotechnika

ŽP Životní prostředí

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální

jednotky nebo ukazatele znečištění ovzduší.
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní předpisy :

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí

hluku

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, resp. nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

(účinné od 1.1.2008)

Nařízení vlády 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

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci

původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti

těchto vod

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška MZem č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně  ekologických

jednotek  a  postup  pro jejich vedení a aktualizaci

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob

provádění činností souvisejících se správou vodních toků
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Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity,

způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek,

tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace

osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich

uplatňování

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách

a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a

označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování

jejich škodlivých následků

Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry

obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

Všechny předpisy byly použity v platném znění k datu zpracování oznámení.
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL / INVESTOR

 Obchodní název : Město Tišnov

 Adresa sídla  : Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

 IČ : 00282707

Odpovědný zástupce : Ing. František Svoboda, starosta

tel. : 549 439 811

e-mail : frantisek.svoboda@tisnov-mesto.cz

PROJEKTANT

 Obchodní název : EVČ s.r.o.

 Adresa sídla  : Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

 IČ : 13582275

Odpovědný zástupce : Ing. Jiří Držmíšek, jednatel a ředitel

tel. : 466 053 511

e-mail : evc@evc.cz

PROVOZOVATEL

Obchodní název : TEPLO T s.r.o.

           Adresa sídla : Jungmannova 80, 666 01 Tišnov

         IČ : 25515926

Odpovědný zástupce : Ing. Josef Vrba, jednatel a ředitel

tel. : 549 410 646

e-mail : vrba@teplot.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

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

           „Zdroj tepla na spalování biomasy ve městě Tišnov“ –  § 4 odst. 1 písm. d)

B.I.2. Kapacita záměru

Záměrem je vybudování nové kotelny pro spalování biomasy, osazen bude

teplovodní kotel s instalovaným tepelným výkonem 3,0 MW.

Tabulka 1 : Kapacitní údaje

Parametr Hodnota

Celkový instalovaný tepelný výkon kotelny 3 MW

Parametry vyráběné tepelné energie výstupní topná voda 105/70°C, tlak 0,6 MPa

Roční dodávka tepla 28 097 GJ/rok

Hodiny využití - max. 2 115 hod./rok

Provozní hodiny 6 728 hod./rok (222 dní x 24 hod. + 143 dní x 16 hod.)

Spotřeba paliva 1 600 kg/hod., 3 385 t/rok

B.I.3. Umístění záměru

Kraj Jihomoravský, město Tišnov, k.ú. Tišnov

Prostor pro výstavbu je situován v severní okrajové části města, na pozemcích po

levé straně silnice III/373 3 ve směru na Lomnici u Tišnova.

Místem stavby je sídliště Pod Květnicí, Lomnická ulice, parcely p.č. 700/7, 664/4,

662/2, 660/1.
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Šipka označuje umístění plánované kotelny

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

Charakter záměru :

Plánovaná kotelna na biomasu je novostavbou o instalovaném tepelném výkonu

3 MW. Kotelna bude jedním ze zdrojů pro zásobování města Tišnov v rámci CZT.

Investice je v souladu s Územní energetickou koncepcí města Tišnov, zpracovanou

společností Krajská energetická agentura, s.r.o., Brno v lednu 2006.

Záměr lze charakterizovat jako ekologickou stavbu podporující výrobu tepla z

obnovitelných zdrojů energie.

Možnost kumulace vlivů :

Podle dostupných informací není v současné době v lokalitě připravován další

záměr, s kterým by mohlo docházet ke kumulaci vlivů na životní prostředí.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním

výběru

Potřeba záměru a zdůvodnění umístění :

 Stávající soustava CZT ve městě Tišnově je provozována na bázi spalování

zemního plynu. V rámci rekonstrukce provedené v roce 2004 bylo několik okrsků sídliště

„Pod Květnicí“ propojeno v jeden celek zásobovaný teplem jednou řídící a jednou špičkovou

plynovou kotelnou. Tím byl vytvořen předpoklad pro budoucí možnou diverzifikaci paliva.

Při rostoucích cenách zemního plynu a snaze o stabilizaci cen tepelné energie pro

konečného odběratele je cílem plánovaného projektu částečný přechod na obnovitelné

zdroje energie (OZE) při výrobě tepelné energie. Biomasa bude získávána z okolních

zdrojů, a to především ve formě štěpky s velkým podílem kůry.

             Akce "Modernizace soustavy CZT" provedená v roce 2004 řešila celkovou

modernizaci systému zásobování teplem v Tišnově. Cílem projektu bylo :

- minimalizovat náklady na palivo

- minimalizovat investiční a provozní náklady

- zvýšit účinnost zdrojů

- snížit ztráty při výrobě tepla

- zajistit ve výhledu možnost přechodu na jiné palivo event. možnost kombinované

výroby tepla a elektrické energie

- snížit ekologickou zátěž při výrobě tepla

       Z rámce výše uvedených požadavků tehdy vyplynulo, že je třeba zdroje tepla vybavit

technologií s vyšší účinnosti spalování a nižší produkcí emisí, dále je třeba provést

rekonstrukci rozvodů tepla z důvodu snížení ztrát a zvýšení provozní spolehlivosti a provést

centralizaci stávající roztříštěné soustavy propojením na větší okrsky.

           Jak již bylo výše uvedeno, předmětem modernizace v roce 2004 byla zejména

optimalizace počtu okrskových kotelen a okrsků. Z původních 9 okrsků byly propojením

novými rozvody tepla vytvořeny 3 nové okrsky :

A.  Okrsek   K 30 + K 28 „Pod Květnicí“

B. Okrsek K 07 + K 38 „Pod Klucaninou“

C.  Okrsek K 08 „U Humpolky“

V každém okrsku byla provedena komplexní rekonstrukce jedné z původních kotelen

na řídící kotelnu a dílčí úprava technologie druhé z původních kotelen na špičkovou kotelnu

(kromě okrsku kotelny K 08 sídliště U Humpolky, kde je pouze jeden zdroj).
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Zdůvodnění umístění stavby na pozemcích po levé straně silnice III/373 3 ve směru na

Lomnici u Tišnova :

- umístění zdroje je v souladu s územním plánem města Tišnova - pozemky jsou určeny

pro občanské dovybavení, v sousedství se uvažuje s výstavbou hromadných garáží

- umístění zdroje je v blízkosti odběrů tepla

- doprava paliva bude vedena mimo obytnou zástavbu

- zdroj zabezpečí dodávky tepla rovněž pro již realizovanou i výhledovou výstavbu bytů

v části „Hony za Kukýrnou“, nebude zde již nutné stavět další novou plynovou nebo

olejovou kotelnu

- umístění zdroje dává předpoklad pro nezvyšování hlukové zátěže v obytné zástavbě

Varianty :

Záměr není navrhován ve variantách, na příslušných místech je provedeno

porovnání se stávajícím stavem.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení

Celkový instalovaný tepelný výkon nové kotelny bude 3 MW. Parametry vyráběné

tepelné energie ve formě výstupní topné vody budou 105/70°C, tlak 0,6 MPa.

Roční dodávka tepla : 28 097 GJ/rok

Hodiny využití - max. : 2 115 hod./rok

Provozní hodiny : 6 728 hod./rok (222 dní x 24 hod. + 143 dní x 16 hod.)

Spotřeba paliva : 1 600 kg/hod., 3 385 t/rok

Základní údaje standardního paliva :

- biomasa (dřevní štěpka) 8 - 15 MJ/kg

- roční účinnost kotle pro výpočet 83 %

- ztráty ve venkovních rozvodech                                 7 %

- jmenovitý výkon kotelny 3 000 kW

- tepelná potřeba v palivu - kotelna na biomasu 33 852 GJ/rok

- celková spotřeba paliva v kotelně na biomasu 3 385 t/rok

Vzhledem k tomu, že dodávané palivo (biomasa) je možné spalovat s různou

vlhkostí v rozpětí 20 - 55 %, což má vazbu na účinnost a výkon kotle, použil projektant pro

výpočet celkové roční spotřeby paliva účinnost kotle 83 % a průměrnou výhřevnost

10 MJ/kg.
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Kotelna na spalování biomasy a sklad paliva

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST

Objekt kotelny na spalování biomasy a sklad paliva (palivo je dřevní štěpka) jsou

dispozičně navrženy jako kompaktní stavební objekt. Jedná se o sestavu dvou halových

objektů s bočními nízkými přístavbami. Je uvažováno s nosnou konstrukcí ocelových hal s

opláštěním skládaným pláštěm (lakovaný trapézový plech) s vloženou tepelnou izolací.

Hala kotelny je oddilatována od haly skladu paliva, oba stavební objekty na sebe

hmotově plynule navazují. V místě dilatace je uvažována dělící zděná stěna tloušťky 300

mm (šířka dilatace 500 mm).

Podlaha haly skladu paliva je osazena na úrovni + 1,00 m, podlaha v hale kotelny je

na úrovni ± 0,00 m. Toto výškové posunutí podlahových úrovní umožní zvýšit kapacitu

provozního zásobníku paliva (možnost naskladnit výšku paliva v zásobníku paliva na cca

3,00 m, při naskladňování čelním kolovým nakladačem).

Stavební objekty obou hal mají hřebeny sjednocené do stejné úrovně. Objekty obou

hal budou pohledově sjednoceny typem a barvou stěnového a střešního opláštění.

Dispoziční řešení objektů vychází z technologické sestavy kotlového zařízení (kotel

na spalování biomasy - výkon 3 MW, technologické zařízení odpopelování, doprava paliva

do kotle a provozní zásobník paliva). Je navržena sestava technologického zařízení s

důrazem na minimalizaci prostoru kotelny. Dispozice objektu je navržena s ohledem na co

nejjednodušší postup výstavby, zejména na průběh technologické montáže, montážní práce

se navzájem časově neovlivňují.

Hala kotelny je navržena v délce 2 x 6,50 m. Po obou stranách haly kotelny jsou

uvažovány nízké boční přístavby (výška u okapu 3,80 m, resp. výška u okapu 5,50 m). V

první přístavbě (3,80 m) je dispozičně umístěna elektrorozvodna, strojovna, strojovna

vzduchotechniky, prostor pro hydraulické lisy a sklad. V druhé (5,50 m) boční přístavbě je

umístěno sociální zázemí, denní místnost, ventilátorovna a prostor vyvážení popele

(umístění kontejneru). V této části objektu kotelny je navržen nosný mezistrop

(železobetonová monolitická deska do trapézových plechů). Plocha mezistropu bude

využita pro uložení ležatého tlumiče hluku a trasování kouřovodů, z úrovně mezistropu

budou přístupné kontrolní otvory na kouřovodu. Přístup na mezistrop je uvažován z prostoru

kotelny žebříkem s ochranným košem.
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Před štítovou stěnou kotelny je uvažován venkovní samonosný ocelový komín výšky

25,00 m. Centrální ocelová nosná trouba komína bude kotvena přes zabetonované kotevní

šrouby s kotevní hlavou do železobetonového základového bloku. Komín je umístěn mimo

prostor pro montážní práce na tělesu kotle a pro následné zasunutí kotle do kotelny.

Hala kotelny je navržena se zděným soklem výšky 2,00 m (umístění vstupních dveří,

vrat, oken a prostupů vzduchotechniky).

Na halu kotelny navazuje v podélné ose objektu hala skladu paliva. Pro

naskladňování paliva je hala navržena příčně průjezdná. Vlastní distribuci a manipulaci s

palivem bude zajišťovat čelní kolový nakladač.

V boční přístavbě haly skladu (výška okapu 2,80 m) je dispozičně umístěn sklad a

prostor pro hydraulické lisy. Hala skladu paliva je navržena v délce 6 x 6,50 m. Pro

skladování paliva jsou využity 3 zadní moduly haly, 2 moduly haly slouží jako manipulační

prostor pro čelní kolový nakladač a v prvním modulu haly je dispozičně umístěn

železobetonový monolitický provozní zásobník paliva (umístění příčně). V podélných

stěnách haly skladu paliva jsou navržena sekční vrata (rozměr vrat je uvažován 4,00 x 4,00

m). Pro možnost naskladnění paliva jsou v zadní části skladu (3 moduly) navrženy

monolitické železobetonové opěrné stěny (výška naskladnění paliva se předpokládá 3,00

m). Opěrné stěny staticky působí jako úhlové stěny. Využitelný objem skladu paliva je

maximálně 850 m3 +  100  m3 (provozní sklad paliva). Hala skladu paliva je navržena se

zděným soklem výšky 1,00 m, horní hrany soklů tedy probíhají v jedné pohledové linii.

Konstrukčně je uvažován ocelový atypický skelet (příčné nosné rámy v podélném

modulu 6,50 m). Konstrukce nosných sloupů rámového skeletu budou uloženy a kotveny na

železobetonové základové patky (je předpokládáno kloubové uložení). Pro zdivo soklů jsou

uvažovány základové betonové pasy.

Kotelna :

- šířka hlavní lodi 7 500 mm (pultová střecha)

- výška do hřebene 9 800 mm

- šířka boční přístavby (výška okapu 3 800 mm) 6 500 mm (pultová střecha)

- šířka boční přístavby (výška okapu 5 500 mm) 7 500 mm (pultová střecha)

- délka 2 x 6 500 = 13 000 mm

Sklad paliva :

- šířka haly 15 000 mm (sedlová střecha)

- výška do hřebene 8 800 mm

- šířka boční přístavby 6 500 mm (pultová střecha)

- délka 6 x 6 500 = 39 000 mm
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Hmotové řešení objektu (výška hal a bočních přístaveb) je podřízeno jednoznačně

uvažovanému technologickému zařízení a provozním potřebám.

Konstrukce kotle bude osazena na nosnou ocelovou konstrukci (výška nad podlahou

kotelny cca 1,00 m), ocelová konstrukce bude sloužit při montáži kotle jako zavážecí dráha.

Pro možnost čištění kotle je uvažováno ve střešním plášti střechy kotelny s montážním

otvorem (nízká nástavba, posuvné zastřešení).

Podlaha v kotelně je uvažována jako železobetonová podlahová deska, finální

úprava keramická dlažba. Na stěnách (zděný sokl) je uvažován v interiéru kotelny, strojovny

a v sociálním zázemí keramický obklad (výška obkladu je 2,00 m). Podlaha ve skladu paliva

je uvažována jako železobetonová zesílená podlahová deska (pojezd kolového čelního

nakladače).

Veškeré vnitřní nenosné vyzdívky (dělící příčky) jsou uvažovány z plynosilikátových

tvárnic. Provozní zásobník paliva je navržen jako železobetonová monolitická vana, výška

stěn zásobníku je uvažována 3,00 m. Snížená část pod kotlem (odpopelování) je

uvažována jako monolitická železobetonová vana (hloubka cca 1,00 m).

Komín, kouřovod, tlumič hluku

Před štítovou stěnou objektu kotelny je dispozičně umístěn samonosný ocelový

jednoprůduchový komín. Výška komína je uvažována 25,00 m. V patě komína je navrženo

kotvení skupinou předem zabetonovaných kotevních šroubů (skupina 8-mi kotevních

šroubů).

Pro kotvení komína je navržen monolitický základový železobetonový blok, beton

C25/30. Půdorysné rozměry základu jsou uvažovány 4,50 x 4,50 m. Při betonáži základu

budou osazeny do betonu kotevní šrouby. Základový blok bude betonován na podkladní

beton C12/15 (tloušťky 100 mm).

V nosné ocelové troubě samonosného komína bude osazen komínový průduch.

Komínový průduch bude vyroben z nerezového plechu tloušťky 1 mm, třída 17 240 a bude

opatřen tepelnou izolací.

Ve spodní části komínového průduchu bude umístěn kontrolní otvor a jímka

kondenzátu.

Spaliny kotle budou odvedeny pomocí kouřovodu, kouřovod bude vyroben z

nerezového plechu tloušťky 1 mm, třída 17 240, kouřovod bude opatřen tepelnou izolací.

Opláštění kouřovodu bude provedeno nerezovým plechem tloušťky 0,6 mm, třída 17 240

IIId. Do kouřové cesty bude osazen ležatý tlumič hluku, konstrukčně odpovídající

požadovanému útlumu.

Konstrukce ležatého tlumiče hluku bude osazena na nosnou konstrukci mezistropu.
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TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- sestava teplovodního kotelního zařízení VESKO - B 3 MW, souvisejícího zařízení a

pomocných konstrukcí pro spalování lesního dřeva (ČSN P CEN/TS 14961)

Technický popis a specifikace kotle a souvisejícího pomocného zařízení a pomocných

konstrukcí :

Kotel bude umístěn na ocelovém rámu, palivo bude dopravováno hydraulickým

podavačem Hv10 z provozního skladu paliva se dnem nad úrovní podlahy skladové haly.

Zásobování provozního skladu palivem se bude provádět čelním nakladačem. Z dopravníku

Hv10 palivo bude přepadávat do koryta zavážecího lisu Zl08, odtud bude biomasa

vytlačována hubicí na rošt. Pohon veškerých dopravních cest paliva včetně vyhrnování

popele zajistí hydraulické zdroje. Pro pohon roštů bude zdroj umístěn v prostoru před

kotlem, hydr. zdroj dopravy paliva bude mezi válci Hv10. Součástí hydr. zdrojů budou

záchytné vany.

Palivo bude před vstupem na spalovací rošt předsušováno - protlačováním

vyhřívaným tunelem (vyhřívání topnou vodou).

Spaliny z kotle budou odtahovány spalinovým ventilátorem. Vzduchové ventilátory

budou umístěny na horní plošině kotle s přístupem po žebříku.  Pro obsluhu budou kromě

horní plošiny připraveny obslužné lávky s přístupem po schodech, resp. po žebříku.

Multicyklon bude zavěšen na nosnících jednak opřených o úroveň +0,000 m, jednak budou

zavěšeny do horní plošiny kotle. Popel z kotle a odprášení spalin bude odváděn

dopravníkem do společného zásobníku - kontejneru, který bude umístěn v samostatné

místnosti.

Kotel je samonosný - celosvařované skříňové konstrukce. Spodní část kotle tvoří

ohniště se suvným šikmým roštem. Rošt je ovládán hydraulickým mechanismem, je

chlazený pásmovaným primárním vzduchem. Na ohništi je postaven tlakový díl. Kotel je

opatřen tepelnou izolací, krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem.
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Hlavní části kotle :

1 Vyhřívaný vstup paliva
2 Ohniště
3 Trysky sekundárního vzduchu
4 Vírová komora
5 Dohořívací komora
6 Třítahový trubkový výměník
7 Roštový popel
8 Úletový popel

Vzduchotechnická data

Pro výpočet větrání :

- množství spalovacího vzduchu 1,75 m3N.s-1

- maximální vysálaná energie 90 kW

Spaliny

Spaliny zchlazené ve výměníku kotle budou ocelovým izolovaným spalinovodem

obdélníkového průřezu vedeny do multicyklonu, dále ocelovým izolovaným spalinovodem

kruhového průřezu ke spalinovému ventilátoru umístěnému na úrovni +0,000 m. Na výstupu

z ventilátoru bude za kompenzátorem, před přírubou napojení pokračování kouřovodů,

proveden odběr spalin pro recirkulaci. Izolované ocelové potrubí převede část spalin přes

směšovací klapku nazpět do spalovacího prostoru.

MaR

Kotel bude osazen vlastním řídícím systémem Amit umístěným v rozvaděči kotle na

soklu v úrovni +0,1 m.

ASŘTP

- autonomní systém řízení sestavy kotelního zařízení (s časově omezenou archivací

vybraných provozních údajů)
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Technické údaje kotle VESKO-B 3,0 MW

- Typ kotle - teplovodní, nízkotlaký kotel nad 50 kW dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

- Konstrukční přetlak 0,6 MPa

- Nastavení pojistných ventilů 0,6 MPa

- Pracovní teplota vstupní vody 85 °C

- Pracovní teplota výstupní vody 105 °C

- Min. teplota vody vstupní 75 oC

- Maximální teplota výstupní vody 110 oC

- Nominální výkon kotle 3 000 kW

- Minimální výkon kotle 900  kW

- Spotřeba paliva (při nominálním výkonu)             1 600  kg/hod.

- Kvalita  vody dle ČSN 077401

- Průtok vody 35,15 kg/s

- Minimální průtok vody 11,6 kg/s

- Vodní objem kotle 20 m3

- Vlastní (suchá) hmotnost kotle 60 000 kg

- Provozní hmotnost 80 000 kg

- Množství spalovacího vzduchu 1,75 m3N.s-1

- Množství spalin 2,19  m3N.s-1

- Podtlak ve spalovací komoře 500 Pa

- Výstupní teplota spalin 180 oC

- Tepelná účinnost 85  %

- Hlučnost max. 1 m od zařízení 85 dB(A)

- Vibrace budou splněny dle vyhlášky

Rozměry

- Délka 7000 mm

- Šířka 2600 mm

- Výška 5370 mm
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Tlaková ztráta na straně vody

Tepelná účinnost při spalování paliva o výhřevnosti 8000 kJ/kg a teplotním spádu vody 80/105 oC

Spalování paliva s  energetickou vlhkostí (Wr = 35 ÷ 50 %) :

Tuhé biopalivo - nekontaminovaná dřevní hmota (dle ČSN P CEN/TS 14961, tab. 1,část

1. - 1.1 Lesní a plantážové dřevo) spalovaná samostatně nebo ve směsi :

a) Dřevní štěpka, velikost 30 ÷ 100 mm :

energetická vlhkost štěpky Wr = 35 ÷ 50 %

výhřevnost min. Qir  = 8 000 kJ/kg

popelnatost max. Ad = 1 – 5 % hmot.

b) Piliny spalované ve směsy se štěpkou (štěpka dle bodu 1), podíl pilin 50% hmotnostního

podílu, velikost pilin 1 až 10 mm :

energetická vlhkost pilin Wr = 35 ÷ 50 %

výhřevnost min. Qir  = 8 000 kJ/kg

popelnatost max. Ad = 1 – 5 % hmot.

c) Kůra :

energetická vlhkost kůry Wr = 35 ÷ 50 %

výhřevnost min. Qir  = 8 000 kJ/kg

popelnatost max. Ad  = 6 % hmot.
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Poznámky :

1. Systém dopravy paliva do spalovacího prostoru umožňuje transportovat a spalovací prostor spalovat i

ojedinělé kusy dřeva do průměru 100 mm a délky do 1000 mm.

2. Měrná hmotnost dopravovaného a spalovaného paliva se bude pohybovat v rozmezí 250 až 350 kg/m3.

3. Technologie dopravy a spalování umožní spalovat výše definovaná paliva až do energetické vlhkosti W =

55 %, popelnatost Admax.= 8 % hmot. s důsledkem snížení výkonu, přičemž ale výrobce garantuje životnost

a spolehlivost zařízení.

Schéma dispozičního uspořádání - půdorys

Legenda :

Ko00 Kotel VESKO-B 3,0 MW Hz01 Hydraulický zdroj kotle
Hz02 Hydraulický zdroj skladu paliva Řa03 Řídící automat
Sv04 Regulační ventil Oč05 Kotlové čerpadlo
Mc06 Multicyklon Sv07 Spalinový ventilátor
Zl08 Zavážecí lis Hn09 Hasící nádrž
Hv10 Vyhrnovač skladu paliva Hv11.1 Ventil hašení elektro
Hv11.2 Průtavný ventil hašení Oč112 Oběhové čerpadlo vstupu paliva
Kl13 Klapka primárního vzduchu VI14 Ventilátor primárního vzduchu
Kl15     Klapka sekundárního vzduchu                             VI16   Ventilátor sekundárního vzduchu
Ds20     Deblokační skříňka
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Počet pracovních sil :

Obsluha kotelny je uvažována v počtu 3 osoby na směnu. Předpokládá se

dvousměnný provoz.

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru

07/2007 – 02/2008 projektová příprava

04/2008 – 12/2008 vlastní výstavba

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Jihomoravský kraj

Město Tišnov

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které

budou tato rozhodnutí vydávat

· Územní rozhodnutí

· Stavební povolení

· Kolaudační rozhodnutí

Městský úřad - stavební úřad, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.  Půda

Záměr si vyžádá zábor zemědělského půdního fondu, nebudou však dotčeny

pozemky určené k plnění funkcí lesa a nebudou káceny dřeviny.

Tabulka 2 : Dotčené pozemky (pozemky pro výstavbu)

Parcelní číslo Výměra Druh pozemku Ochrana BPEJ

p.č. 700/7 1 527 m2 orná půda zemědělský půdní fond 32011

p.č. 664/4 368 m2 zahrada zemědělský půdní fond 30700

p.č. 662/2 562 m2 orná půda zemědělský půdní fond 32011

p.č. 660/1 1 058 m2 orná půda zemědělský půdní fond 32011
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Charakteristika hlavních půdních jednotek dotčených pozemků (podle přílohy č. 2 vyhlášky MZem

č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně  ekologických  jednotek  a  postup  pro

jejich vedení a aktualizaci, v platném znění) :

30 Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,

permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší

32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných,

minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké

lehčí s  vyšším  obsahem  grusu, vláhově  příznivější ve vlhčím klimatu

Umístění kotelny je v souladu s územním plánem města Tišnova – pozemky jsou

určeny pro občanské dovybavení, v sousedství se uvažuje s výstavbou hromadných garáží.

Územní plán města - barevně je zvýrazněna plocha pro výstavbu

Kotelna na spalování biomasy a sklad paliva jsou dispozičně navrženy jako

kompaktní stavební objekt, jedná se o sestavu dvou halových objektů s bočními

přístavbami. Staveniště je prostorem, které se mírně svažuje, výškové převýšení terénu od

polní cesty k místní komunikaci je cca 4,00 m (místní komunikace Tišnov - Lomnice), budou

tudíž realizovány dvě zemní terasy s výškovým posunem o 1,00 m.

Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v ploše staveniště, je předpokládána

vrstva humusu tloušťky cca 0,30 m. Veškerý humus bude převezen a uložen na skládku

(bude opětně použit v rámci konečných terénních úprav, tj. ohumusování území kolem

kotelny a skladu paliva). Tloušťka vrstvy ohumusování je uvažována 0,15 m, ohumusované

plochy budou osety travním semenem.
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Rozsah zpevněných ploch a komunikací bude cca 900 m2.

V  místě budoucí realizace zatím nebyl dokončen inženýrsko-geologický průzkum .

Přesné údaje o radonovém indexu také ještě nejsou k dispozici – podle orientačního

zjištění (mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 24 - 32 Brno) spadá zájmové území do

kategorie radonového rizika z geologického podloží - přechodné, kde realizace případných

staveb nevyžaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání půdního radonu

do projektované stavby. Nebudou budovány objekty pro obytné nebo kancelářské využití.

B.II.2. Voda

Výstavba

Množství vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních a

montážních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je standardně

uvažována ve výši 120 l.den-1 (s využitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění).

Výstavba bude probíhat po dobu cca 8 měsíců s průměrným počtem 60 pracovníků denně.

Předpokládá se využití staveništního zázemí napojeného na inženýrské sítě, příp. mobilního

zařízení. Výpočet očekávané spotřeby vody pro pracovníky během výstavby je následující :

Průměrný stav pracovníků výstavby 60

Denní spotřeba vody 7,2 m3

Celková spotřeba vody po dobu výstavby 1 280 m3

Během výstavby bude potřeba kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti, určité

množství vody bude potřebné pro vlastní stavební práce (přípravu stavebních hmot apod.),

případně čištění příjezdové komunikace – toto množství není vyčísleno, odběr se

neočekává významný.

Provoz

 K zásobování kotelny vodou bylo vydáno společností VAS, a.s. jako smluvním

provozovatelem vodovodů a kanalizací pro Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

předběžné stanovisko ze dne 18.6.2007. Podle vyjádření lze z vodovodní sítě bez problémů

zajistit potřebu vody pro obsluhu kotelny a realizovat přípojku DN 80. Požární vodu ve výši

9,5 l/s s min. tlakem 0,2 MPa nelze zajistit.

Zásobování kotelny vodou je možné rozdělit na vnitřní rozvod vody v objektu, kde

bude voda použita pro sociální a provozní účely a požární vodu pro vnitřní zajištění objektu

a dále na požární vodu pro vnější požární zajištění.
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Voda pro sociální účely :

Jedná se o relativně malou potřebu. Obsluha kotelny je uvažována v počtu 3 osob

na směnu, předpokládá se dvousměnný provoz. Potřeba pitné vody byla projektantem

vyčíslena na Qd = 3 os. x 140 l/os/sm. = 420 l/sm. x 2 sm. = 840 l/den.

Potřeba vody pro požární zabezpečení provozu kotle :

Požární voda je nutná k doplňování nádrže u kotle, která jistí případný vznik požáru.

V případě zvýšení teploty nad stanovenou mez, dochází ke skropení a ochlazení možného

zdroje požáru. Nádrž na vodu k požárním účelům je umístěna na horní plošině kotle,

doplňovaná přes plovákový ventil Æ ½“ s požadovaným tlakem ve vodovodní síti 0,4 až 0,6

MPa. Objem  nádrže činí 138 l. Po naplnění nádrže další pravidelný odběr není.

Vnitřní požární zajištění objektu :

Je uvažováno pomocí vnitřních hydrantových skříní s tvarově stálou hadicí D 25.

Předpokládá se součinnost dvou hydrantů s vydatností 2 x 0,3 l/s, tj. 0,6 l/s s min.

požadovaným tlakem 0,2 MPa. Tento požadavek byl projektantem dodatečně projednán

telefonicky s tím, že požadované množství a tlak je možné z vodovodní sítě zajistit.

Výše uvedené odběry vnitřního rozvodu je možné zajistit ze stávající vodovodní sítě

DN 80. Požadovaný tlak vody před požární nádrží kotle nelze dodržet. Kóta dna vodojemu

je 352,50 m n.m. Na uvažované lokalitě se hydrostatický tlak vody bude pohybovat kolem

0,37 MPa.

Venkovní požární zajištění objektu :

 Při napojení z vodovodní sítě bylo uvažováno se třemi nadzemními hydranty DN 80

s požadovaným množstvím požární vody ve výši 9,5 l/s a s min. hydrodynamickým tlakem

0,2 MPa. Toto množství vody a tlak nelze v současné době z vodovodu zajistit.  Výhledově

se uvažuje s výstavbou nového vodovodního řadu DN 300, který celou situaci v dané

lokalitě vyřeší. Termín výstavby není společnosti VAS, a.s. prozatím znám. Z uvedených

důvodů navrhuje projektant zřídit v areálu nádrž pro záchyt dešťových vod, kterou lze využít

jako nádrž požární. Měla by to být plastová nádrž s obetonováním (objem 35 m3, Ø nádrže

3 m, výška 5,5 m). Voda z nádrže bude podle potřeby využita pro zalévání zeleně v areálu.
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B.II.3. Energetické zdroje

Výstavba

Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii – pravděpodobně 0,4

kV s celkovým příkonem 1 000 kVA a tlakový vzduch 400 m3/hod.; odběr není zatím

vyčíslen, dostatečnost zdrojů v lokalitě není zpochybněna.

Dále budou používány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy

– benzín, nafta, oleje apod.; se standardní spotřebou.

Provoz

Elektroinstalace, hlavní parametry :

Provozní soustava : 3+PEN stř. 50 Hz 230/400V/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : samočinným odpojením od

zdroje, doplňkovým pospojením.

Pro technologii je nutné přivést jištěný přívod k rozvaděči umístěnému dle dispozice

za kotlem.

- instalovaný příkon el. zařízení 55 kW

z toho :

- příkon největšího spotřebiče spouštěného frekvenčním měničem    18,5 kW

- příkon největšího spotřebiče spouštěného bez frekvenčního měniče  11 kW

Vlastní příkon technologie se pohybuje podle druhu spalovaného paliva a procenta

výkonového využití v rozmezí 1,8 - 2,2 kWh/GJ vyrobené energie (větší hodnota je při

chodu zařízení na minimální výkon).

Vyvedení tepelného výkonu do soustavy CZT :

Z kotelny bude vyveden pouze jeden vývod regulované topné vody do společné

dvoutrubkové soustavy CZT. Bezkanálový rozvod DN 150 o délce cca  116 m bude veden

areálem kotelny na biomasu, dále pak polní cestou až k bytovému objektu č.p. 1671-2, kde

se napojí na navržený nový rozvod potrubí BVT DN 150 vedený ve stávající trase teplovodu

z kotelny K 30 až do lokality Hony za Kukýrnou. Společně s potrubím bezkanálového

rozvodu topné vody bude položen dispečerský kabel.
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B.II.4. Surovinové zdroje

Výstavba

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro

srovnatelné stavby, a to zejména :

- výkopová zemina ze základů pro vyrovnání terénu

- drcené kamenivo, štěrkopísek, dlažba, asfalt pro konstrukci vozovek a zpevněných

ploch

- kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce

- železobetonové konstrukce

- běžné stavební suroviny (cement, vápno, cihly, písek) a nátěrové hmoty

V rámci zemních prací se předpokládá vyrovnaná kubatura výkopových zemin –

s tím, že zemina bude využita v lokalitě. Dovoz kameniva, štěrku, betonu atd. bude zajištěn

z nejbližších možných lokalit, které budou upřesněny v projektové dokumentaci. Spotřeba

surovin také zatím není vyčíslena, bude standardní, není předpokládána ve významném

množství.

Provoz

Surovinou pro výrobu tepla v nové kotelně bude biomasa.

           Energii lze obecně získávat z biomasy termochemickou nebo biochemickou

přeměnou. Rozlišujeme biomasu „suchou“ (např. dřevo) a „mokrou“ (např. kejda). Od toho

se odvíjejí dvě základní technologie zpracování :

·  suché procesy - termochemická přeměna

- spalování

- zplyňování

- pyrolýza

·   mokré procesy - biochemická přeměna

- fermentace  (produkce etanolu)

- anaerobní vyhnívání (produkce bioplynu)

          Biomasa je produktem fotosyntézy rostlin, při které nabývá různých forem. Pro

energetické využití jsou vhodné hlavně dřevnaté a vláknité tkáně a obaly (dřevo, stonky,

listy). Emise z biomasy jsou výrazně nižší než u fosilních paliv. Obsah těžkých kovů

v palivech z biomasy je téměř nulový. Energie obsažená v biomase je 8 - 16 MJ/kg.

V současnosti je u nás nejlépe dosažitelná tzv. zbytková biomasa, což jsou sklizňové zbytky

v zemědělství a dřevní odpad v lesnictví.
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Biomasa je pro spalování upravována na různé typy biopaliva : štěpku, pelety,

brikety, balíky. Popel ze spalování biomasy je použitelný jako hnojivo.

Roční očekávaná spotřeba paliva v plánované kotelně :

Základní údaje standardního paliva :

- biomasa (dřevní štěpka) 8 - 15 MJ/kg

- roční účinnost kotle pro výpočet 83 %

- ztráty ve venkovních rozvodech                                 7 %

- jmenovitý výkon kotelny 3 000 kW

- tepelná potřeba v palivu - kotelna na biomasu 33 852 GJ/rok

- celková spotřeba paliva v kotelně na biomasu 3 385 t/rok

Vzhledem k tomu, že dodávané palivo (biomasa) je možné spalovat s různou

vlhkostí v rozpětí 20 - 55 %, což má vazbu na účinnost a výkon kotle, použil projektant pro

výpočet celkové roční spotřeby paliva účinnost kotle 83 % a průměrnou výhřevnost

10 MJ/kg.

SKLADOVÁNÍ

Popis skladu paliva je uveden v kapitole B.I.6. oznámení.

Chemikálie nebudou v kotelně používány (kromě obvyklých čistících prostředků pro

úklid) – nebude totiž potřebné provádět úpravu kotelní vody.

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu

Doprava :

Doprava v souvislosti s provozem kotelny bude zajišťována po silnici, a to zejména po

silnici III. třídy Tišnov – Lomnice. Dále mohou být využívány komunikace II. třídy v celém

území – II/377, 379, 385, 387.

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na zmíněné silnici III/373 3 do Lomnice u

Tišnova v úseku č. 6-7446 vyústění ze 377 v Tišnově - Tišnov konec zástavby jsou

následující :
T celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel 586 vozidel / 24 hod.

O celoroční průměrná intenzita osobních vozidel 3 268 vozidel / 24 hod.

M celoroční průměrná intenzita motocyklů 26  vozidel / 24 hod.

S celoroční průměrná intenzita všech vozidel 3 880 vozidel / 24 hod.
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Výstavba

Dopravní nároky budou srovnatelné s běžnými dopravními nároky podobných staveb

a nepřekročí průměrnou úroveň do cca 30 nákladních vozidel za den. Dopravní zátěže

budou omezeny na relativně krátké období dopravy stavebního materiálu a částí

technologie, příp. dočasného odvozu přebytečné zeminy.

Provoz

Při návrhu komunikačního řešení prostoru byly zohledněny místní dopravní poměry.

Jedná se o komunikační vazbu na stávající místní komunikaci (Tišnov - Lomnice), dopravní

navázání na místní komunikaci (nová výstavba bytových domů) a uvažovaný možný výhled

výstavby na území mezi navrhovanou kotelnou a stávajícími panelovými bytovými domy.

Výsledkem návrhu dopravního řešení je oboustranné kolmé odbočení z místní

komunikace (Tišnov - Lomnice).

Vzhledem k omezené šířce staveniště a požadavkům na přísun paliva do haly

skladu paliva je navržena živičná obslužná vozovka šířky 4,00 m. Komunikace je uvažována

jako jednosměrná s příčným průjezdem halou skladu paliva. Z obslužné komunikace je

řešeno dopravní napojení k objektu haly kotelny a přístup k sociální vestavbě s denní

místností (přístupový chodník, zámková dlažba).

Celková uvažovaná spotřeba paliva je 3 385 t/rok. Tato spotřeba představuje při

průměrném vytížení jednoho vozidla 20 t biomasy celkem 170 vozidel/rok. Navážení paliva

bude prováděno vždy na měsíc dopředu, lze proto očekávat maximální denní zátěž 15

těžkých nákladních vozidel. Je předpokládáno rovnoměrné rozložení dopravní zátěže na

celé město, neboť palivo bude zaváženo od různých dodavatelů.

Osobní doprava zaměstnanců bude zanedbatelná.

Inženýrská infrastruktura :

V lokalitě je infrastruktura vybudována, budou provedeny potřebné přípojky

inženýrských sítí.

Ostatní vyvolané investice :

Jiné investice v souvislosti s výstavbou kotelny na biomasu nejsou předpokládány.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Půda

Předmětnou výstavbou a provozovanou činností nebude zasažen zemědělský půdní

fond v okolí, pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani ostatní plochy – ovlivnění je možné

vzhledem k charakteru provozu v podstatě vyloučit. Zábor půdy bude relativně malý, rozsah

zpevněných ploch a komunikací bude cca 900 m2.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

V rámci terénních úprav kolem objektu kotelny bude provedeno vyrovnání terénu

využitím přebytečného výkopku ze stavební jámy a provedení povrchové úpravy

ohumusováním (v tloušťce 0,15 m) a osetím travou.

B.III.2. Voda

Výstavba

V tomto období by neměly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova

smyslu, ale možnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiálů a

pohybem stavebních mechanismů v prostoru výstavby.

Tato rizika lze rozdělit na rizika :

- provozního charakteru

- havarijního charakteru

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných

ploch úkapy ropných látek pocházející z netěsností motorů, převodových a rozvodových

skříní dopravních prostředků, strojů a zařízení. Kontaminace havarijního charakteru spočívá

ve znečištění vod v důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně

stavebního stroje či zařízení.

Ochrana podzemních a povrchových vod bude zajištěna zejména před havarijními

úniky ropných látek ze stavebních mechanismů a dopravních prostředků jejich vyhovujícím

technickým stavem a pravidelnou kontrolou. V případě havarijního úniku ropných látek

budou neprodleně provedena obvyklá příslušná opatření, např. odstranění kontaminované

zeminy v souladu s platnou legislativou, sanační čerpání podzemních vod apod.

Pracovníci budou pro sociální účely využívat vybudované zázemí staveniště.
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Provoz

Podle vyjádření VAS, a.s. je výstavba kotelny uvažována v lokalitě s plánovaným

oddílným kanalizačním systémem. V areálu je třeba řešit kanalizaci oddílnou s tím, že do

stávající kanalizace je možné napojit pouze vody splaškové. Dle vyjádření zmíněné

společnosti musí být dešťové vody jímány samostatně a zneškodněny mimo kanalizaci

města. Možnost výhledového napojení do dešťové kanalizace bude až po vybudování nové

dešťové kanalizace, realizované v rámci dostavby sídliště Hony za Kukýrnou.

K současnému řešení navrhují vybudování záchytné nádrže, kterou lze využít jako nádrž

požární.

 Z vyjádření je zřejmý bezproblémový odvod splaškových vod do stávající městské

kanalizace. Odvod dešťových vod z areálu není vyjasněn. Doporučované vybudování

záchytné nádrže vyžaduje řízený odtok dešťových vod, který je nutno napojit do otevřené

vodoteče nebo dešťové kanalizace. Ani jedna možnost se v blízkosti zájmového prostoru,

kde bude umístěna kotelna, nenachází.

  S odvedením dešťových vod bude nutné se dále zabývat. Lokalita je určená

k zástavbě a pokud nebude vybudována dešťová kanalizace, která bezpečně dešťové vody

odvede, problém s odvedením bude narůstat. Termín dokončení dešťové kanalizace není

z uvedeného vyjádření patrný.

V areálu se navrhuje osadit plastovou záchytnou / požární nádrž s obetonováním -

objem nádrže 35 m3, Ø nádrže 3 m, výška 5,5 m.

Od kotle bude odvedena pára a voda z pojistných ventilů na plošině kotle, bude

napojeno odkalení výměníků, bude odvedena možná požární voda z prostoru zavážecího

lisu, voda z podkotlí a údržbové vany na patě Zl08. Odvedení se předpokládá do splaškové

kanalizace.

B.III.3. Ovzduší

Výstavba

Při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným

působením o rozloze cca 10 000 m2. Množství emisí z plošných zdrojů znečišťování nelze v

současné době stanovit, neboť závisí na době výstavby a ročním období, povětrnostních

podmínkách apod. „Nejprašnějším“ obdobím bude etapa zemních prací.

Provoz stavebních mechanismů a nákladní dopravy bude dočasným liniovým

zdrojem znečištění ovzduší. Zvýšená prašnost bude po dobu zemních prací, tj. cca 1 - 2

měsíce, koncentraci však bude možné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním.

Příjezdová komunikace bude během výstavby čištěna dodavatelskou firmou.



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : Zdroj tepla na spalování biomasy ve městě Tišnov

31

Provoz

V nové kotelně bude osazen teplovodní kotel určený pro spalování biomasy

(instalovaný tepelný výkon 3,0 MW). Nová kotelna bude jedním ze zdrojů pro zásobování

města Tišnov v rámci CZT.

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o emisích znečišťujících látek z

nového spalovacího zdroje - jsou převzaty z rozptylové studie k záměru (SLABÝ 2007) :

Tabulka 3 : Emise škodlivin, očekávaný stav

Kotel na biomasu TZL SO2 NOx CO CxHy

garantovaná koncentrace
mg/m3

150 150 300 250 50

emisní tok kg/h 0,8 0,8 1,6 1,3 0,3

Tabulka 4 : Emise škodlivin, údaje pro porovnání a výpočet

Kotel na biomasu TZL SO2 NOx CO CxHy

jednotky pro emisní faktory kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t
emisní faktory 12,5 1 3 1 0,89

jednotky pro emise kg/r kg/r kg/r kg/r kg/r
spotřeba paliva 3 385 t/r, emise

v kg/r
42 313 3 385 10 155 3 385 3 013

podle MVE - MS Vimperk *)
MVE v kg/t 0.49 0 0.7 0.043 0.022

spotřeba paliva 3 385 t/r, emise
v kg/r 1659 0 2370 146 74

hodinová emise kg/h 0,8 0,8 1,6 1,3 0,3
podle provozních hodin
2 115 h/r, emise v kg/r 1 692 1 692 3 384 2 750 635

Kotel na biomasu TZL SO2 NOx CO CxHy

výpočtový emisní tok v g/s 0,222 0,222 0,444 0,361 0,083

*) Pro účely výpočtu emisí souvisejících s provozem zdroje byly použity protokoly o autorizovaném měření

emisí na podobné kotelně CZT Vimperk, kotelna ul. 1. Máje - kotelna s kotlem na spalování biomasy zajišťuje

výrobu tepla do soustavy centrálního zásobování teplem města, jm. tepelný výkon kotelny je 3000 kW

(rozptylová studie, SLABÝ 2007).

Z hlediska emisí se jeví významné emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého, emise

tuhých znečišťujících látek budou výrazně omezovány.
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Pozn. : Při spalování biomasy je stanovena hodnota emisí CO2 s dopadem na

klimatický systém Země jako nulová.

Pro výpočet předpokládaných emisí bylo čerpáno z garantovaných (očekávaných)

emisních koncentrací škodlivin podle výrobce kotle a dále z očekávaného průtoku spalin za

referenčních podmínek. Očekávané množství spalin při spalování biomasy : 5 300 Nm3/h

(11 % kyslíku), max. 7 884 Nm3/h.

ÚDAJE O ODVODU ODPADNÍCH PLYNŮ

Kotel bude vybaven cyklónovým odlučovačem pro záchyt tuhých znečišťujících

látek. V trase spalin pro odloučení TZL bude také umístěn tkaninový filtr s pulsním

proplachem filtračních hadic, s regenerací filtru dle tlakové ztráty a el. vytápěním výsypky

filtrační jednotky. Spaliny budou odváděny samonosným ocelovým jednoprůduchovým

komínem. Výška komína je uvažována 25 m nad terénem u kotelny a je ověřena

v rozptylové studii.

Posuzovaný projekt je plně srovnatelný s obdobnými projekty kotelen určených pro

spalování biomasy, zařízení kotle VESKO - B s odlučovači tuhých znečišťujících látek

(včetně II. stupně – textilního filtru) lze označit za nejlepší dostupnou techniku šetrnou k

životnímu prostředí. Výrobce zařízení poskytuje garanci na dosahované emisní parametry v

intencích nařízení vlády č. 352/2002 Sb., v platném znění.

Kategorizace zdroje znečišťování ovzduší :

Posuzovaná technologie spalování biomasy o jmenovitém tepelném výkonu 3 000

kW je  stacionárním spalovacím zdrojem znečišťování ovzduší (s bodovým únikem škodlivin

do ovzduší). Zdroj lze vzhledem k velikosti tepelného výkonu kategorizovat jako střední

zdroj znečišťování ovzduší.

Emisní limity jsou stanoveny podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb., v platném znění -

přílohy č. 4, bodu 1.1.2 „Spalovací zařízení spalující dřevo nebo biomasu (rovněž tak

nekontaminovaný dřevní odpad, kůru a podobné rostlinné látky)“, resp. podle přílohy č. 4

nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Liniovým zdrojem bude vyvolaná silniční doprava, údaje o potřebě zajišťovat

zejména dopravu štěpky jsou uvedeny v kapitole B.II.5. a byly vzaty v úvahu při výpočtu

rozptylové studie. Osobní doprava zaměstnanců bude zanedbatelná.
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Hlavními reprezentanty škodlivin emitovanými při provozu silničních motorových

vozidel jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku, suspendované částice PM10, benzen a

benzo(a)pyren. K výpočtu emisí do volného ovzduší produkovaných automobilovým

provozem byly použity jednotkové emisní faktory osobních automobilů (OA) a těžkých

nákladních vozidel (TNA, EURO 3) obsažené v databázi MEFA (MŽP ČR a ATEM). Přehled

těchto faktorů je uveden v následujících tabulkách (rozptylová studie, SLABÝ 2007) :

Tabulka 5 : Jednotkové emise v g/km/vozidlo, podélný sklon 0 %

Vozidlo CO [g/km/voz] NOx [g/km/voz] PM10 [g/km/voz] Benzen [g/km/voz]

OA 0,2970 0,2445 0,0011 0,0038

TNA 2,9813 4,8125 0,2627 0,0101

Tabulka 6 :  Jednotkové emise v g/km/vozidlo, podélný sklon 6 %

Vozidlo CO [g/km/voz] NOx [g/km/voz] PM10 [g/km/voz] Benzen [g/km/voz]

OA 1,6037 0,9810 0,0196 0,0166

TNA 5,1829 14,220 0,6087 0,0221

Posuzovaná kotelna nebude zdrojem emisí pachových látek s možností obtěžování

obyvatel.

B.III.4. Odpady

Výstavba

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,

v platném znění jsou uvedeny v tabulce :

Tabulka 7 : Odpady při výstavbě

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové
číslo

Způsob
nakládání

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 využití

Plastové obaly O / N 15 01 02 využití /

odstranění

Kovové obaly O / N 15 01 04 využití /

odstranění

Beton O 17 01 01 využití

Cihly O 17 01 02 využití

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06

O 17 01 07 využití
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Název druhu odpadu Kategorie Katalogové
číslo

Způsob
nakládání

Dřevo O 17 02 01 využití

Sklo O 17 02 02 využití

Plasty O 17 02 03 využití

Železo a ocel O 17 04 05 využití

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstranění

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 17 05 03 odstranění

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 17 05 04 využití

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem

17 08 01

O 17 08 02 odstranění

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

O 17 09 04 odstranění

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 odstranění

*) Resp. budou vznikat odpady z třídění využitelných složek z odpadu podobnému

komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou

předány k využití.

Při stavebních úpravách areálu budou vznikat běžné odpady související s touto

činností - výkopová zemina, neupotřebený stavební materiál, obaly apod., vše v omezeném

množství. Nebezpečnými odpady budou obaly od barev a dalších nátěrových hmot nebo

případně zemina kontaminovaná úkapy. Množství odpadů zatím není vyčísleno, největší

objem bude tvořit výkopový materiál – ten by však měl být kompletně využit v areálu.

Za využití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s požadavky zákona

č. 185/2001 Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy.

Provoz

Při provozu technologie kotelny na spalování biomasy budou produkovány

z pevných odpadů pouze popeloviny, tedy struska a popel.

Popeloviny vznikají jako vedlejší produkt při spalování pevných paliv. Některé

popeloviny zůstávají na roštech kotlů, další se zachycují v odlučovacích zařízeních spalin a

zbytek odchází do ovzduší. Celkové množství popelovin obsažených v roční očekávané

spotřebě paliva je cca 100 tun – při uvažované průměrné popelnatosti 3 % hm.

KATEGORIZACE ODPADU podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění :

Katalogové číslo : 10 01 03

Kategorie : ostatní „O“

Název : „Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva“
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Provozovatel kotelny bude plnit povinnosti původců podle § 16 zákona č. 185/2001

Sb., v platném znění :

- pro zajištění nakládání s odpadem komunálního charakteru bude provozovna napojena

na systém obce; jednotlivé využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) budou předávány

k využití; pro zářivky, elektroodpad apod. bude zajišťován zpětný odběr

- odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, musí být

ukládány do vyčleněných obalů na stanovených místech, na shromažďovacích

prostředcích s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list odpadu

- odpady budou shromažďovány na zabezpečených zpevněných plochách, chráněny

před povětrnostními vlivy

- přednostně bude zajišťováno využití odpadů

- odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí

- o produkci a předávání odpadů bude vedena evidence, každoročně bude zasíláno

„Hlášení o produkci odpadů a nakládání s odpady“ orgánu odpadového hospodářství

- povinnost zpracovat a nechat schválit Plán odpadového hospodářství původce odpadů

se nepředpokládá

Po dožití posuzovaného zařízení bude třeba odstranit nespotřebované palivo a

odpad, vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou využity nebo odstraněny

v souladu s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření

Výstavba

Na stavbě bude použita stavební technika různé velikostní kategorie. K těžení zemin

se počítá s rypadly a nakladači kolovými nebo pásovými, přesun zeminy bude zabezpečen

nákladními automobily. Navážení materiálu bude zajištěno přívěsovými a návěsovými

vozidly. Skládání a montáže materiálu budou prováděny pomocí autojeřábů a

vysokozdvižných vozíků. Dopravní zátěž během výstavby (průměrná) bude 30 nákladních

vozidel denně. Při výstavbě kotelny se počítá s využitím těžkých stavebních strojů, včetně

domíchávačů betonu. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i

emitovaná hlučnost.
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Tabulka 8 : Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě

Zdroj hluku
Hladina hluku LWA (dB)

(ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje)
Nákladní automobil 80

Pásové rypadlo 108

Mobilní rypadlo 96

Kolový kloubový nakladač 100

Autojeřáb 100

Vibrátor na beton 108

Mobilní kompresorová stanice 99

Finišer 104

V místě okraje nejbližší obytné zástavby (chráněného venkovního prostoru a

chráněného venkovního prostoru staveb) cca 80 m od staveniště není třeba očekávat

překročení limitních hodnot akustického tlaku podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,

obtěžování je však možné – zejména v souvislosti s dopravou při výstavbě.

Z hlediska vibrací se bude jednat o krátkodobé zvýšení stávajícího provozního

pozadí při některých stavebních pracích, které je těžko specifikovatelné. Vznik vibrací (s

dosahy max. v areálu či v těsném okolí příjezdové komunikace) může být také vyvolán

průjezdem nákladních automobilů zásobujících stavbu.

Zdroj elektromagnetického záření bude používán zejména v průběhu montážních

prací, kdy bude potřebné krátkodobě svařovat. Nebudou použity stavební materiály, u nichž

by se daly očekávat účinky radioaktivního záření.

Provoz

Zdrojem hluku při provozu bude samotná kotelna, resp. její zařízení (kotel,

vzduchotechnika, čerpadla) s tím, že do kouřové cesty bude osazen ležatý tlumič hluku.

Dalším uvažovaným zdrojem hluku je silniční doprava související s dopravou biomasy pro

kotelnu (viz kapitola B.II.5) a manipulace s palivem prostřednictvím čelního nakladače UNC.

Hlukové parametry technologie pro modelový výpočet v hlukové studii (SLABÝ 2007)

byly převzaty z výsledků akustického měření podobné kotelny na spalování biomasy ve

městě Vimperku (viz hluková studie). Akustické vlastnosti pláště navrhované kotelny budou

minimálně na stejné úrovni jako u měřené kotelny ve Vimperku.

Pro výpočet studie bylo dále použito modelového měření na ústí komínu spalovacího

zdroje a takto zjištěný akustický tlak byl použit pro výpočet akustického příspěvků od

komínu.



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : Zdroj tepla na spalování biomasy ve městě Tišnov

37

Provoz zdroje bude nepřetržitý, hlavní dopravní nároky (zásobování, servisní provoz

a doprava zaměstnanců) však budou realizovány výhradně v denní době.

Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován.

V objektu kotelny nebude umístěn žádný zdroj ionizujícího záření ani zde nebude

provozován zdroj elektromagnetického záření, jehož pole o hygienicky významných

intenzitách by ovlivňovalo životní prostředí.

B.III.6. Možná rizika havárií

Objekt / zařízení (kotelna na biomasu) nebude zařazeno do skupiny A ani B podle

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Provoz kotelny neovlivní

bezpečnostní situaci v zájmovém prostoru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Navrhovaná technologie nevykazuje významné riziko pro zaměstnance, obyvatele a

složky životního prostředí v okolí areálu.

Stavba kotelny bude umístěna na pozemku areálu se zabezpečením před vniknutím

nepovolaných osob a tím i zabránění jejich eventuálnímu úrazu. Ochrana před úrazem

elektrickým proudem bude zajištěna dle požadavků ČSN 33 2000-4-41. Provedení

elektroinstalace bude odpovídat vnějším vlivům stanoveným dle ČSN 33 2000-3. Stavební

objekty a venkovní zařízení budou chráněny proti účinkům atmosférické elektřiny podle

ČSN 34 1390. K zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu musí být prováděny

pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení jako nedílná součást preventivní

údržby.

Na pracovišti budou umístěny dokumenty :

- Návod k obsluze zařízení včetně provozně bezpečnostních podmínek

- Návod pro poskytnutí první pomoci s potřebnou lékárničkou

- Požární řád a poplachová směrnice
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Obsluha i údržba se budou řídit podmínkami bezpečnosti a hygieny práce

uvedenými v provozním řádu zařízení.

SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

Měření a regulace bude dodána v takovém rozsahu, aby zabezpečovala požadavky

MaR na provoz a řízení kotle a dále, aby splňovala a zabezpečovala veškeré potřebné

provozní, registrační a blokovací funkce a podmínky dané bezpečnostními předpisy a ČSN.

Všechny řídící, blokovací a regulační funkce chodu kotlů budou zabezpečovány

automatickým řídícím systémem.

Pro kontrolu provozu kotle v kotelně není uvažováno s umístěním kontinuálního

měření emisí.

Kotelna bude řízena vlastním systémem ASŘTP, včetně vizualizace provozních

stavů. Kotel bude osazen samostatným řídícím systémem který bude integrován do

vizualizace kotelny. Vizualizace bude zajišťovat řízení technologického procesu s možností

nastavování jednotlivých parametrů, vizualizace provozních stavů a naměřených hodnot,

archivace naměřených veličin a havarijních stavů. Alarmová hlášení mimo pracovní dobu

budou přenášena pomocí SMS na mobilní telefony (např. pracovníkům údržby).

Kabeláž ASŘTP bude provedena celoplastovými kabely s Cu jádry. Kabely

analogových signálů snímaných veličin budou stíněné. Kabeláž bude uložena v ocelových

kabelových žlabech odděleně od silnoproudých rozvodů.

Chod řídícího systému a dispečerského PC bude zálohován záložním zdrojem UPS

tak, aby v případě výpadku napájení bylo zaručeno bezpečné odstavení technologie a

monitoring.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Záměr je připravován v severní části města Tišnov – v severozápadní části okresu

Brno - venkov.

V širším území Tišnovska převažuje mozaikovitá krajina, ve které jsou poměrně

hojné lesní porosty střídány loukami a poli, místy i obytnou vesnickou zástavbou. Tomu

odpovídá i poměrně pestrá fauna s druhy jak typicky lesními, tak vázanými na otevřenou

krajinu či blízkost lidských obydlí.

Z hlediska kvality ovzduší je situace v konkrétním území vzhledem k menšímu

zatížení průmyslem a automobilovou dopravou příznivá, město Tišnov se nachází v oblasti

s relativně čistým ovzduším.

Zájmové území je přírodovědně cenné, je to především příznivá poloha, která

podmiňuje značné bohatství přírodních krás Tišnovska.

Území leží z hlediska horopisného na pomezí Českomoravské a Brněnské

vrchoviny. Českomoravská vrchovina je oddělena od Brněnské vrchoviny širokou

sníženinou Boskovické brázdy. Od severu k jihovýchodu protéká územím řeka Svratka.

Tišnovsko je význačným styčným územím i po stránce geologické. Severní a západní část

oblasti vyplňuje Českomoravská vrchovina, tvořená krystalickými břidlicemi a hlubinnými

vyvřelinami. Na východě ji permské usazeniny Boskovické brázdy oddělují od magmatitů

značně zvětralé Brněnské vrchoviny. Podobně se stýkají na Tišnovsku dvě oblasti

květenné. Ke specifikům druhové rozmanitosti území patří hojný výskyt vrápence malého

(Rhinolophus hipposideros) a několika druhů netopýrů (Myotis), kteří mají vhodná zimoviště

v podzemních prostorách krasových částí na Květnici.

Území není z environmentálního hlediska zatěžované nad míru únosného zatížení.

C.II. Stručná charakteristika složek ŽP v území, které budou

pravděpodobně významně ovlivněny
Významné ovlivnění složek životního prostředí provozem nové kotelny na biomasu v

Tišnově lze oprávněně vyloučit – přesto je stručná charakteristika životního prostředí

v zájmovém území uvedena.
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Geomorfologické a geologické poměry :

Severní a severozápadní část Jihomoravského kraje, do které je situováno zájmové

území, je charakteristická kopcovitým terénem. Rozkládá se tu východní část

Českomoravské vrchoviny s hlubokými údolími a Brněnská vrchovina známá především

Moravským krasem v Drahanské vrchovině, která je od Českomoravské vrchoviny

oddělena sníženinou Boskovické brázdy. Tato část regionu má velký podíl zalesněných

ploch s méně příznivými podmínkami pro intenzivní zemědělství, sídla jsou většinou malá.

Je zde typický terén pro pěší turistiku a cyklistiku, v Moravském krasu také pro lezení a

jeskyňářství.

Podle geomorfologického členění České republiky (CZUDEK et al. 1972) náleží území

následujícím morfologickým jednotkám :

- provincie Česká vysočina

- subprovincie Česko-moravská soustava

- oblast Brněnská vrchovina

- celek Boskovická brázda

- podcelek Oslavanská brázda

Brněnská vrchovina představuje území v okolí města Brna s členitým reliéfem složeným ze

sníženiny Boskovické brázdy a Bobravské a Drahanské vrchoviny. Jádro vrchoviny tvoří horniny brněnského

plutonu obklopené prvohorními horninami. Ve střední části se vyvinul reliéf hřbetů a sníženin, ve sníženinách

nalezneme neogenní a čtvrtohorní usazeniny. Východní část je masivní s plochým zvlněným povrchem

prořezaným hlubokými údolími.

Boskovická brázda je částí Brněnské vrchoviny. Jde o protáhlou 3 až 10 km širokou sníženinu

probíhající od JZ k SV, vyplněnou permokarbonskými a neogenními sedimenty s ostrůvky křídových usazenin,

tvořící pruh nezalesněného terénu mezi okolním vyšším a zalesněným terénem.

Oslavanská brázda je součástí Boskovické brázdy. Má podobu úzké a protáhlé sníženiny vyplněné

permokarbonskými a neogenními sedimenty. Střídají se zde kotliny oddělené vyššími pruhy terénu. V příčném

profilu je brázda nesouměmá, sklání se od Z k V. Napříč sníženinou probíhají údolí Jihlavy, Oslavy, Bobravy a

Svratky.

V dotčeném území se nevyskytují žádná poddolovaná území, sesuvná území ani

chráněná ložisková území či další ochranná pásma ložisek nerostných surovin.

Po stránce geologické je Tišnovsko význačným styčným územím. Severní a západní

část oblasti vyplňuje Českomoravská vrchovina, tvořená krystalickými břidlicemi a

hlubinnými vyvřelinami. Na východě ji permské usazeniny Boskovické brázdy oddělují od

magmatitů značně zvětralé Brněnské vrchoviny.
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Podle geologické mapy ČR se, v rámci zájmového území, v okolí Tišnova nachází

terciální horniny (písky a jíly), v Předklášteří a jeho blízkosti pak paleozoické horniny

zvrásněné a metamorfované (fylity a svory) a směrem к obcím Dolní Loučky, Újezd u

Tišnova až k obci Řikonín pak přechází v granitoidy assyntské (žuly, granodiority).

Kopec Květnice je významnou mineralogickou lokalitou. Květnice má v podloží

starohorní granity svrateckého masivu, které vystupují na jejích jihozápadních, západních

a severozápadních svazích. V nadloží svrateckých žul se střídají devonské vápence

vilémovské a křemenné slepence. Celá Květnice je prostoupena kalcito-barytovými žilami,

které se zde těžily v několikapatrové soustavě štol. Ze vzácných minerálů zde nalezneme

ametyst, citrín, záhnědu, malachit, azurit a křišťál. Ve vápencových částech jsou vyvinuty

různé formy krasových jevu. Svou krásou upoutají jeskyně a propasti, skalní sruby a

škrapy.

Půda :

Pedologické poměry jsou podstatnou měrou závislé na geologické stavbě území, tj.

na matečném substrátu. Značná členitost celého území se odrazila na prostorové

diferenciaci půdního pokryvu. Na zájmovém území převládají kyselé typické kambizemě.

V nivě Svratky a jejích přítoků jsou na nivních bezkarbonátových sedimentech

vyvinuty nivní půdy (fluvizemě typické), minerálně bohaté, většinou s hluboko položenou

hladinou podzemní vody. Pouze ojediněle v lokálních sníženinách nivy se zachovaly

ostrůvky zamokřených glejových půd. Na svazích jsou převládajícím půdním typem

kambizemě. Podle minerální zásobenosti je lze rozlišit na nejčastější mezotrofní, často se

vyskytují eutrofní a oligotrofní. Kolem skalních výchozů jsou kambizemě silně kamenité,

místy přecházejí v mělké rankery. Na podloží vápenců jsou vyvinuty mělké vysýchavé

rendziny. Rendziny jsou ostrůvkovitě zastoupeny i v částech území mimo údolí Svratky

(např. na vápencovém podloží Květnice). Na překryvech spraší a sprašových hlín se

vyskytují hluboké hnědozemě. V plochých sníženinách se vyvinuly primární pseudogleje.

Z hlediska využití půdy se v zájmovém území setkáme nejvíce s pozemky určenými

k plnění funkcí lesa, dále pak s pozemky orné půdy. V neposlední řadě zde nalezneme i

pozemky luk a pastvin, zejména v PP Květnice.

Území není významně náchylné k erozi.
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Povrchové a podzemní vody :

Zájmová lokalita spadá do části kraje odvodňované řekami povodí Dunaje do

Černého moře. Podle klasifikace území uváděné např. v základní vodohospodářské mapě

ČR v měřítku 1: 50 000 spadá zájmové území do povodí s hydrologickým pořadím

4-15-01, povodí řeky Svratky po Svitavu.

Územím protékají drobné vodní toky Libochůvka, Kozlí potok a Bobrůvka, která ve

svém dolním toku před ústím do Svratky nese jméno Loučka. Za vodohospodářsky

významné jsou považovány toky Bobrůvka a Svratka.

Řeka Svratka pramení v lesích v oblasti Žákovy hory, blízko hlavního evropského

rozvodí. Zhruba 170 km od svých pramenišť, o 600 m níže, se Svratka vlévá do střední

(Věstonické) nádrže vodního díla Nové Mlýny.

Tišnov leží zhruba uprostřed toku Svratky. Potok Lubě pod Tišnovem se do ní vlévá

na 83. km, Besének a Loučka na 79. km. Údolí Svratky je jedno z nejhlubších v rámci celé

Českomoravské vrchoviny. Od Štěpánovic se údolí Svratky rozevírá do Tišnovské kotliny.

Charakter nížinného toku řeka opět ztrácí hned pod Březinou a znovu se noří do

hlubokého údolí. Strmé skalnaté svahy Sokolí a Tichanova nad Veverskou Bítýškou jsou

porostlé zbytky starých listnatých lesů. Přes Brněnskou přehradu, Brno a polní krajinu se

zbytky lužních lesů míří řeka Svratka z Tišnovska k Pálavě, kde se vlévá do vodní nádrže

Nové Mlýny.

Problémem je čistota vodních toků - střední a dolní úseky Moravy, Svratky a Dyje

vykazují silné až velmi silné znečištění. Jednou z příčin je stále nedostačující intenzita

čištění odpadních vod. Přestože počet kanalizačních sítí s čistírnou odpadních vod se za

poslední roky zvýšil, patří další výstavba čistíren odpadních vod mezi priority

Jihomoravského kraje.

V oblasti Tišnovska je jedinou větší vodní plochou Níhovský rybník. V nedávné

době byl rekultivován a rozdělen na část rekreační a část klidovou, která by měla být

hnízdním biotopem vodního ptactva.

Z hlediska regionalizace povrchových vod České republiky (uvádí BOSÁK 2007

s odkazem na V. Vlčka 1971) patří zájmové území do nejméně vodné oblasti se

specifickým odtokem do 3 litrů za sekundu z km2. Retenční schopnost území je velmi malá,

odtok je však v průběhu roku vyrovnaný. Specifický odtok podzemních vod je zde velmi

nízký, do 0,3 litru z km2 za sekundu (uvádí BOSÁK 2007 s odkazem na H. Kříže 1971).

Záměr nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v

území se nevyskytují ani žádné zdroje minerálních vod, nevyskytuje se zde ochranné

pásmo vodního zdroje. Území neleží v záplavovém území Q100.
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Hydrogeologické údaje vycházejí z hydrogeologické mapy ČR - zájmová lokalita se

nachází v rajónu 224 Dyjskosvratecký úval, který je součástí skupiny hydrogeologických

rajónů neogenních sedimentů vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví.

Základní kvantitativní charakteristika zvodněného kolektoru je transmisivita

(průtočnost), která vyjadřuje schopnost zvodněného kolektoru propouštět určité množství

podzemní vody a přibližně také naznačuje jeho vodohospodářskou využitelnost.

V zájmovém území se vvskytují následující typy hydrogeologického prostředí (uvádí

BOSÁK 2007) :
Ortoruly bítýšské skupiny s hodnotou transmisivity 1,2 . 10-5 - 1,4 . 10-4 m2/s

Migmatity moldanubika s hodnotou transmisivity 1,5 . 10-5 - 2,5 . 10-4 m2/s

Ruly a pararuly bítešské skupiny s hodnotou transmisivity 1 . 10-5 - 1 . 10-4 m2/s

Holocenní a pleistocenní fluviální sedimenty Loučky a Svratky u Květnice s hodnotou

transmisivity 2,5 . 10-4 - 7,8 . 10-4 m2/s

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší :

Z klimatického hlediska náleží území do mírně teplé oblasti MT9 а МТ11 (Quitt

1971). Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8 až 8,5 °C. Nejteplejším měsícem je

červenec s průměrnou teplotou 18,5 oC, nejchladnějším je leden s průměrnou teplotou cca

–З oС. Roční úhrn srážek činí v průměru 550 mm, přičemž nejvíce srážek bývá obvykle v

červenci a nejméně v březnu.

Tabulka 9 : Charakteristiky klimatické oblasti MT 9 a MT11

Charakteristika MT9 MT11

Počet letních dnů 40-50 40-50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC а více 140-160 140-160

Počet mrazových dnů 110-130 110-130

Počet ledových dnů 30-40 30-40

Průměrná teplota v lednu [oC] -3 až -4 -2 až -3

Průměrná teplota v červenci [oC] 17-18 17-18

Průměrná teplota v dubnu [oC] 6-7 7-8

Průměrná teplota v říjnu [oC] 7-8 7-8

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 90-100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 50-60

Počet dnů zamračených 120-150 120-150

Počet dnů jasných 40-50 40-50
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MT9 (mírně teplá oblast) : dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s

mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním

sněhové pokrývky.

MT11 (mírně teplá oblast) : dlouhé léto, teplé, suché, přechodné období krátké, s mírně teplým jarem

a mírně teplým podzimem, zima krátká, mírně teplá a velmi suchá, krátké trvání sněhové pokrývky.

Větrná růžice s celkovým vyobrazením (SLABÝ 2007) :
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Větrná růžice: T i š n o v

 Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM
% 6.20 9.50 12.12 13.30 7.91 8.99 17.40 12.59 13.43
h/r 543 832 1062 1165 693 788 1524 1103 1176
h/< 12.1 18.5 23.6 25.9 15.4 17.5 33.9 24.5 26.1
m/s Celkem
1.7 10.71 8.00 6.91 9.51 9.39 8.26 8.72 7.82 69.31
5 2.98 2.17 1.27 5.89 2.79 1.22 2.73 7.86 26.91
11 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 2.00 3.78

Celkem 13.69 10.17 8.18 17.18 12.18 9.48 11.45 17.68 100.00

Převládajícími jsou v zájmové oblasti severozápadní a jihovýchodní směry větru.

Minimum v četnosti směrů větru leží ve směrech východních a jihozápadních. Bezvětří se

vyskytuje s četností 13,4 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je III. třída stability

ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 55,9 % časového fondu v roce.
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Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy

mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje,

lze v oblasti očekávat okolo 69,3 % časového fondu v roce.

Imisní situace v konkrétní lokalitě není sledována - nejbližší měřící stanice, jejíž

výsledky lze vzhledem k reprezentativnosti stanice použít, je ve Velkém Meziříčí.

Stanice Velké Meziříčí - ČHMÚ

- typ stanice : dopravní

- typ zóny : předměstská

- charakteristika zóny : obchodní

- umístění : 49° 21' 0,78 " sš ; 16° 1' 15,31 " vd

- nadmořská výška : 452 m

- terén : dno sevřeného, špatně provětrávaného údolí

- krajina : zástavba admin., obchod. a bytovými objekty

- reprezentativnost : oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)

Výsledky měření imisí základních látek – oxidu siřičitého a oxidu dusičitého

v uplynulém roce (2006) jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní koncentrace dalších

relevantních látek (např. organických polutantů) nejsou na stanici měřeny, také výsledky

PM10 nejsou dlouhodobě k dispozici. Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na

internetových stránkách.

Tabulka 10 : Imisní situace

IMISNÍ SITUACE 2006

koncentrace [µg.m-3]

čtvrtletní
Stanice Látka

I.Q II.Q III.Q IV.Q

roční

průměr

hodinové maximum

(datum)

denní maximum

(datum)

SO2 11,0 2,6  5,4 - 5,7 - 38,0 (28.1.2006)1326

Velké Meziříčí NO2 49,1 23,5 28,4 22,2 30,5 - 137,0 (14.2.2006)

Stanice ve Velkém Meziříčí je umístěna v průmyslové zástavbě, u frekventované

silnice (50 m), dá se tedy předpokládat, že imisní situace v Tišnově je vzhledem k menšímu

zatížení průmyslem a automobilovou dopravou pravděpodobně příznivější než ve Velkém

Meziříčí, i když ani zde nejsou překračovány limitní hodnoty měřených látek ani se zjištěné

hodnoty k limitům nepřibližují. Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 (údaje pro r. 2006

nejsou zatím k dispozici) leží město Tišnov v území s průměrnou roční koncentrací PM10

pod 30 µg.m-3 (odečty jsou však nepřesné).
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Jiným zdrojem informací o stávající imisní situaci na Tišnovsku je rozptylová studie

(SLABÝ 2007), resp. v ní uvedené mapy, na kterých je provedeno zjištění stávající imisní

situace dané dopravní obslužností města Tišnov podle sčítání z roku 2005 a také vlivem

bodových středních spalovacích zdrojů podle parametrů těchto zdrojů dle evidence z roku

2006. Výsledky imisní situace podle tohoto zdroje informací jsou výrazně příznivější než

údaje z měření na stanici Velké Meziříčí a odečty ČHMÚ - a jistě také přesnější.

Z uvedených podkladů lze konstatovat, že zájmový prostor Tišnova je oblastí

s relativně čistým ovzduším.

Fauna a flóra, zvláště chráněné části přírody :

Prostor pro výstavbu kotelny se nachází v severní okrajové části města Tišnov – ráz

krajiny v okolí utváří zalesněná oblast Květnice (PP, EVL); pozemky v širším území jsou ze

značné části využívány pro zemědělství.

V širším zájmovém prostoru je možné očekávat výskyt většinově běžných druhů

entomofauny či obratlovců vázaných na pěstované plodiny a tím i na zemědělsky

využívanou půdu, remízky, ale také na prostředí lesních porostů, luk a údolních niv. Vlastní

prostředí výstavby v blízkosti sídliště a komunikace není vhodnou plochou pro možný trvalý

výskyt významnějších populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve smyslu

vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění – jejich přítomnost je vázána zejména na

vyhlášená chráněná území, prvky ÚSES a VKP.

Záměr při výstavbě ani při provozu neohrozí žádné zvláště chráněné území přírody

ve smyslu kategorií podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, významný krajinný

prvek ani chráněné území ve smyslu ochrany památek, případně území chráněné podle

horního zákona. V oblasti není zřízen přírodní park. Z nejbližších zvláště chráněných území

přírody se v území nachází výše zmíněná přírodní památka Květnice - ostrovní hora nad

soutokem řek Svratky, Loučky a Lomničky na severozápadním okraji Tišnova.

Přírodní památka Květnice dosahuje nadmořské výšky 470 m a nalezneme ji při

severozápadním okraji města Tišnova. Oba její vrcholy s prudkými svahy oddělené

širokým sedlem jsou v současné době zalesněny, z dobových fotografií je ale patrné, že

svahy Květnice před více jak 100 lety nebyly pokryty souvislým porostem a ještě v 30.

letech 20. století se na nich rozkládala rozsáhlá skalní step a lesostep.
Květnice je jedinečná druhovým bohatstvím rostlin a na ně vázaných živočichů. Neobyčejná

rozmanitost druhů a jejich společenstev je podmíněna její ostrovní polohou na rozhraní Boskovické brázdy a

Českomoravské vrchoviny, velmi členitým reliéfem a pestrou geologickou stavbou. Roste zde celkem 350

druhů vyšších rostlin, z nichž 55 je zařazeno mezi ohrožené druhy flóry České republiky. Na Květnici bylo

zjištěno 250 druhů motýlů, 31 druhů plžů a 46 druhů ptáků.
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V širším území Tišnovska se nacházejí dva biogeografické regiony (1.51 - Sýkořský

bioregion a 1.24 - Brněnský bioregion), které jsou od sebe odděleny nevýraznou hranicí.

Sýkořský bioregion

Bioregion leží v severní části jižní Moravy, zabírá geomorfologický podcelek Nedvědická vrchovina a

východní okraj Křižanovské vrchoviny v okolí údolí Libochůvky. Bioregion zabírá plochu 607 km2 a je tvořen

homatinou se sítí hlubokých skalnatých údolí Svratky a jejích přítoků. V pestré horninové stavbě nalezneme i

mramory. Pro tuto oblast je typické střídání bioty 4. a 5. vegetačního stupně Českomoravské vrchoviny a

teplejších údolí s panonským vlivem, náležících až k 2. bukovodubovému vegetačnímu stupni. Potenciální

vegetaci tvoří květnaté  bučiny,  v údolích  pak dubohabrové  háje a acidofilní doubravy.

V bioregionu panuje velká biodiverzita, daná údolními fenomény, se zastoupením velmi rozmanitých

fytochorů. Netypické části bioregionu jsou tvořeny zbytky plochých zarovnaných povrchů.

V převažujících kulturních smrčinách jsou dosud hojné menší celky bučin a suťových lesů, typická

jsou travnatá lada.

Brněnský bioregion

Brněnský bioregion je tvořen okrajovou vrchovinou Hercynika. Rozkládá se na geomorfologických

celcích Bobravská vrchovina, střední část Boskovické brázdy, západní okraj Drahanské vrchoviny a východní

okraj Křižanovské vrchoviny. Bioregion zabírá plochu 812 km2.

Bioregion je tvořen soustavou granodioritových hřbetů a prolomů se sprašemi. V průlomových údolích

řek se nachází stanovištní mozaika se segmenty teplomilnými i podhorskými. V území převažuje 3. dubovo-

bukový vegetační stupeň, významně je zastoupen i 2. bukovo-dobový vegetační stupeň, ostrůvkovitě pak 4.

bukový stupeň. Do netypické části bioregionu patří vyšší Hořická vrchovina s květnatými bučinami. Ta je velmi

blízká charakteru Drahanské vrchoviny. Další atypickou částí jsou okrajové svahy Českomoravské vrchoviny,

které tvoří přechod do Velkomeziříčského a Sýkořského bioregionu.

Bioregion leží na rozhraní termofytika a mezofytika. Rekonstrukčně odpovídají nižší polohy

hercynským dubohabřinám, ve východní části i karpatským. Řídce jsou zastoupeny teplomilné doubravy. Ve

vyšších polohách jsou hojnější bučiny. Podél větších toků jsou olšiny s vegetací svazu Phalaridion

arundinaceae. Primární bezlesí je velmi vzácné.

Prolomy s úrodnými půdami byly osídleny už v průběhu neolitu, hřbety a vyšší polohy byly odlesněny

až počátkem středověku. Přirozené lesní porosty zabírají v současné době značnou část plochy, zvláště v

údolí Svitavy. Na ostatním území jsou přirozené lesy často nahrazeny lignikulturami, ale i fragmenty

přirozených lesů jsou dosud hojné. V bezlesí převládají pole.

Podobně se stýkají na Tišnovsku dvě oblasti květenné.

Ze severu a severozápadu sem zasahuje lesní květena oblasti hercynsko-sudetské,

kdežto z jihu teplomilná a stepní květena oblasti ponticko-panonské. Významnými

migračními cestami rostlin i živočichů jsou na tomto území hluboká údolí Svratky a jejích

přítoků a Boskovická brázda. Tudy putovaly v době poledové od jihu směrem na sever

teplomilné a stepní druhy rostlin a živočichů. Jejich domovem se staly k jihu obrácené svahy

místních kopců. Tak na slunných svazích Květnice mají své nejsevernější útočiště v povodí

Svratky např. kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), žluťucha
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menší (Thalictrum minus), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), zvonek boloňský

(Campanula bononiensis) a dub pýřitý (Quercus pubescens). Význačnou teplomilnou

rostlinou je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), rostoucí na vápencových kopečcích

mezi Kuřimí a Tišnovem.

Z teplomilných živočichů je třeba na prvním místě jmenovat kudlanku nábožnou

(Mantis religiosa), která byla na Tišnovsku poprvé zjištěna začátkem 90. let. Na teplé polohy

jsou dále vázáni např. ptáci bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) a žluva hajní

(Oriolus oriolus). Jiné druhy se rozšířily z hor do údolí řek a mezi stinné skály obrácené k

severu. K těmto druhům patří z rostlin např. plavuň pučivá (Lycopodium annotinum),

měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), devětsil bílý (Petasites albus), žluťucha orlíčkolistá

(Thalictrum aquilegiifolium), hadí kořen větší (Polygonum bistorta), prvosenka vyšší (Primula

elatior) a růže alpská (Rosa pendulina). K typickým živočichům chladných a vyšších poloh

patří horský pták ořešník kropenatý ( Nucifraga caryocatactes).

Ke specifikům druhové rozmanitosti území patří hojný výskyt vrápence malého

(Rhinolophus hipposideros) a několika druhů netopýrů (Myotis), kteří mají vhodná zimoviště

v podzemních prostorách krasových částí na Květnici.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti :

V zájmové lokalitě je evidována evropsky významná lokalita podle § 45 písm. a – c)

zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění – „KVĚTNICE“, která je zahrnuta do národního

seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Zájmové území záměru však není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí

na území ČR podle § 45 písm. e) uvedeného zákona ve smyslu některého z vydaných

nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky.

CZ0624065 - KVĚTNICE

- hranice tohoto území je ve vzdálenosti cca  350 m od prostoru záměru

Rozloha 127.5069 ha

Navrhovaná kategorie ochrany PP přírodní památka

Biogeografická oblast Kontinentální

Souřadnice středu 16°24'57'' v.d., 49°21'26'' s.š.

Nadmořská výška 256 - 468 m n. m.
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Ekotop :

Geologie : Geologická stavba je poměrně složitá. Nejstaršími horninami jsou aplitické granity, které tvoří spodní

až střední části svahů. Na tyto granity nasedá sedimentární pokryv devonského stáří, ve kterém se střídají

vápence s kyselými klastiky (kvarcity, křemenné slepence a arkózové pískovce), východní a jihozápadní úpatí je

překryto sprašemi, svahové sníženiny vyplňují deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty.

Geomorfologie : Květnice je významným bodem Pernštejnské vrchoviny. Jedná se o pruh vrchovinného terénu

protaženého od S k J podél hlubokého údolí Svratky.

Reliéf : Převládajícím typem reliéfu jsou strmé svahy se sklonem 20° a více, ve vrcholové části se nachází

mírnější reliéf široce klenutých hřbetů s mělkými sedly. Na svazích i hřbetech jsou časté skalní výchozy, strmé

svahy jsou často pokryty kamenitou až balvanitou sutí. Ve vápencích se vyskytuje několik menších krasových

jeskyň a puklin. Na ně navazuje systém štol a krasových jevů - jeskyní a propasti - přístupný díky ukončené

těžbě barytu. Celková délka Královy jeskyně, Květnické propasti, jeskyně Pod Křížem a dalších bočních chodeb

a systému několika pater štol je až 2 km.

Pedologie : V půdním pokryvu převládají kambizemě (modální var.mesobazická, dystrická), na vápencích pak

rendzina. V místech sprašových překryvů vznikají černozemě.

Biota :

Většina území je zalesněna. Vegetační pokryv je vzhledem k různorodým abiotickým podmínkám tvořen celou

škálou lesních společenstev. Na jižních svazích na vápencovém podloží se vyskytují perialpidské bazifilní

teplomilné doubravy, které ve vyšších polohách a na svazích se západní a východní orientací přecházejí v

hercynské dubohabřiny. Na západních strmých svazích na kyselém podloží převažují acidofilní doubravy, které

jsou ve vyšších nadmořských výškách nahrazovány acidofilními bučinami. Severní svahy s vápencovým

podkladem pak poskytují stanoviště vápnomilným bučinám. Suťové lesy jsou vázány na nejstrmější svahy a

vyskytují se ostrůvkovitě po celém území. Na skalních výchozech se vyvíjí štěrbinová vegetace vápnitých skal a

drolin spolu s fragmenty pěchavových trávníků. Na odlesněných místech převládají ovsíkové louky,

subpanonské stepní trávníky a vegetace křovin a lesních lemů. V území se vyskytuje řada ohrožených rostlin

jako Saxifraga paniculata, Saxifraga tridactylites, Stipa pulcherrima, Cephalanthera damasonium a řada dalších

vzácných rostlin. V podzemních prostorách se vyskytuje několik druhů letounů, mimo jiné i zimující kolonie

vrápence malého.

Kvalita a význam :

V území se vyskytuje celá řada ochranářsky cenných společenstev vázaných na různé typy stanovišť. Mezi

nejvýznamnější patří vápnomilné bučiny (L5.3), bazifilní teplomilné doubravy (L6.1), suťové lesy (L4),

hercynské dubohabřiny (L3.1) a subpanonské stepní trávníky (T3.3A). V podzemních prostorách bylo zjištěno

12 druhů netopýrů a vrápenců. Lokalita je významným zimovištěm vrápence malého s největším výskytem v

Květnické propasti (cca 100 jedinců). Vzhledem ke své poloze, složité geologické stavbě, vertikální členitosti

reliéfu a různým mezoklimatickým podmínkám na různě exponovaných svazích se v území vyskytuje velké

množství rostlinných a živočišných druhů, z nichž nejvýznamnější je skupina xerotermních druhů, které se zde

zachytily během migrace v ranném postglaciálu. Řada z nich zde má severní hranici výskytu (Linaria

genistifolia, Euphorbia polychroma, Inula ensifolia, Inula oculus-christi). Na Květnici byly zjištěny i vzácné

teplomilné houby (Amanita caesarea a Boletus regius), z živočichů lze zmínit plže Pupilla triplicata a populaci

kudlanky nábožné. Na stinných severních svazích se na vápencových skalách vyskytují izolované populace

některých dealpínských a perialpidských druhů (Saxifraga paniculata, Saxifraga tridactylites, Sesleria albicans a

další) a submontánní Rosa pendulina. Území je cennou mineralogickou lokalitou ve vrstvách křemenných

slepenců a arkózových pískovců se nacházejí dutiny vyplněné drúzami ametystu, křišťálu a záhněd.



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : Zdroj tepla na spalování biomasy ve městě Tišnov

50

Územní systém ekologické stability :

Základem ÚSES v řešeném území je nadregionální biokoridor К 128 (Údolí

Hodonínky - Podkomorské lesy) s osami reprezentující mezofilní hájová společenstva a

mezofilní bučinná společenstva. Mezofilní hájová osa prochází přes k.ú. Dolní Loučky do

regionálního biocentra Květnice v k.ú. Tišnov, dále pak jižním směrem přes Kozí bradu a

Výrovku. Větev reprezentující společenstva mezofilní bučinná zasahuje do severozápadní

části k.ú. Dolní Loučky. Obecně je nadregionální biokoridor dán osou, ve které je proložen

biokoridor v šíři 50 m a ochrannou zónou o šíři 2 km na obě strany od osy biokoridoru. V

této zóně je zahuštěna síť lokálních biocenter.

Ve složitých přírodních poměrech řešeného území je nutno respektovat, že zde

dochází ke kontaktu společenstev teplomilných, mezofilních a vlhkomilných. Údolí Svratky

plní funkci nadregionálního biokoridoru všech tří ekocenotických skupin druhů. Z toho

důvodu je nivou řeky veden biokoridor regionálních parametrů s vloženými lokálními

biocentry. Územím prochází i regionální biokoridory Vrbka - Loučky a Loučky - Květnice.

Významné krajinné prvky :

Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ jsou v širší oblasti vodní toky - v zájmové

lokalitě jsou hlavními vodními toky Svratka a Bobrůvka (Loučka), které patří mezi významné

vodní toky podle vyhlášky MZem č. 470/2001 Sb., v platném znění a dále drobný tok

Libochůvka; údolní nivy - vytvořeny podél vodních toků, a lesy - lesní porosty s jejich

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.

V konkrétní lokalitě výstavby  se nevyskytují registrované VKP.

Krajinný ráz :

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a

způsobů využití krajiny.

V širším území Tišnovska převažuje mozaikovitá krajina, ve které jsou poměrně

hojné lesní porosty střídány loukami a poli, místy i obytnou vesnickou zástavbou. Tomu

odpovídá i poměrně pestrá fauna s druhy jak typicky lesními, tak vázanými na otevřenou

krajinu či blízkost lidských obydlí.

Město s osmi tisíci obyvateli je rozloženo v široké kotlině, obklopené zalesněnými

kopci.

V Tišnově se nikdy významněji nerozvinul průmysl. I proto si jeho bezprostřední okolí

zachovalo ráz harmonické zemědělsko-lesní krajiny s řadou cenných lokalit jen málo

narušené přírody.
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Architektonické a jiné kulturní památky :

Město s osmi tisíci obyvateli je rozloženo v široké kotlině, obklopené zalesněnými

kopci. První písemná zmínka o vsi Ťušnovice, předchůdkyni dnešního Tišnova, je z r. 1233

v souvislosti se založením kláštera Porta coeli v její blízkosti. Historie osídlení Tišnovské

kotliny je však podstatně starší, první lidé sem pronikali podle dostupných podkladů již před

čtyřiceti tisíci lety.

Ve městě je řada stavebních památek – farní kostel sv. Václava s 51 m vysokou

pozdně gotickou věží, radnice na náměstí v romantickém historizujícím slohu, pískovcový

mariánský sloup Panny Marie na dolním konci náměstí, budova nemocnice, několik

barokních domů, z moderních staveb pak funkcionalistická budova spořitelny (dnes

Komerční banka) z roku 1933 postavená podle projektu architektů Bohuslava Fuchse a

Jindřicha Kumpošta, a další stavby.
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a

významnosti

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- nulový vliv

- zanedbatelný vliv

- malý vliv

- střední vliv

- velký vliv

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- významný pozitivní vliv

- mírně pozitivní vliv

- nevýznamný vliv

- mírně negativní vliv

- významně negativní vliv

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ :

a) Zdravotní rizika

Výstavba

Příprava prostoru pro výstavbu, poté samotné stavební práce a související doprava

se samozřejmě neobejdou bez určitého ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Tyto vlivy se

mohou dotknout obyvatel, avšak vzhledem k nevelkému rozsahu stavby lze konstatovat, že

toto působení nebude významně negativní.

 Rizika možného vlivu na zdraví lze účinně zmírnit opatřeními v technologii prací a ve

způsobu nakládání se stavebními materiály a odpady. Důležité je udržovat všechny

mechanismy pohybující se na staveništi v řádném technickém stavu. Při obezřetné práci

v souladu se standardními postupy stavební činnosti je reálné omezit případné nežádoucí

účinky na obyvatele v okolí areálu na míru nezbytně nutnou a nepoškozující jejich zdraví.

Organizačně bude zajištěno neprovádění stavebních prací v noci a ve dnech pracovního

klidu.

Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně střední a mírně negativní

s tím, že zátěž obyvatel bude dočasná.
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Provoz

S ohledem na charakter záměru není třeba předpokládat negativní ovlivnění

veřejného zdraví.

Při posuzování vlivů na zdraví obyvatel byla věnována pozornost zejména

případnému ovlivnění imisní a hlukové situace v okolí nové kotelny. Podkladem pro

posouzení byla rozptylová a hluková studie, které prokázaly, že příspěvky záměru k imisní a

akustické situaci budou malé a nevýznamné.

Provoz kotelny na biomasu ve městě Tišnov se neprojeví negativním vlivem na

veřejné zdraví - záměr nemůže ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolní obytné

zástavbě.

b) Sociální a ekonomické důsledky

Pozitivním jevem bude možné poskytnutí pracovní příležitosti místním firmám v době

výstavby (i když jen na přechodnou dobu), také pro zajištění provozu budou přijímáni noví

pracovníci - takže záměr bude mít relevantní sociální a ekonomické důsledky pro

zaměstnance a jejich rodiny.

c) Začlenění stavby, faktory pohody

Kotelna je jednoznačně účelovým zařízením – dispoziční řešení objektu vychází z

technologické sestavy kotlového zařízení.

Objekt kotelny na spalování biomasy a sklad paliva jsou dispozičně navrženy jako

kompaktní stavební objekt. Jedná se o sestavu dvou halových objektů s bočními nízkými

přístavbami. Oba stavební objekty na sebe hmotově plynule navazují, hřebeny mají

sjednocené do stejné úrovně, pohledově budou sjednoceny typem a barvou stěnového a

střešního opláštění. Prostor kolem kotelny bude v rámci konečných terénních úprav patřičně

ohumusován a oset travním semenem.

Předmětný záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších

pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :

· Nevznikne nová charakteristika území - objekt relativně malého rozsahu bude

umístěn na okraji sídliště, v urbanizovaném prostředí.

· Nebude narušen stávající poměr krajinných složek - bude sice vybudován nový

objekt doplněný potřebnými zpevněnými plochami, avšak budou provedeny

příslušné terénní úpravy okolí, včetně ohumusování a zatravnění.
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· Nedojde k narušení vizuálních vjemů - záměr nebude vytvářet novou určující

pohledovou dominantu (vzhledem k max. výšce objektu 9,80 m nad terénem a

relativní subtilnosti komína). Charakter území zůstane zachován.

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat.

Posuzovaná kotelna nebude zdrojem emisí pachových látek s možností obtěžování

obyvatel.

VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ :

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY :

Výstavba

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro sociální účely, počítá se

s využitím staveništního zázemí. Voda pro stavební činnosti bude potřebná ve standardním

množství, v některých obdobích (v závislosti na počasí) však bude potřebné skrápění

stavebních ploch nebo čištění příjezdové vozovky.

Největší případné riziko pro kvalitu podzemní vody představují úkapy nebo úniky

ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při provozu stavební

mechanizace.

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti

práce, požární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na

zařízeních staveniště, budou v odpovídajícím technickém stavu. Bude nutné je kontrolovat

zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, kontrola bude prováděna pravidelně,

vždy před zahájením prací v těchto prostorech. Pro parkování a případné opravy stavebních

mechanismů budou využity stávající či nově zbudované zpevněné manipulační plochy.

Při nakládání s odpady a látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost

vod, budou bezpodmínečně respektovány požadavky na ochranu jakosti povrchových a

podzemních vod. Specifikace množství, příp. upřesnění druhů odpadů, shromažďovacích

míst bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace, kdy budou konkretizovány i

použité stavební materiály. Ve této fázi přípravy lze konstatovat, že s ohledem na charakter

stavby nebude nakládáno s nebezpečnými odpady v míře ohrožující životní prostředí.

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina

neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na skládce určené k těmto účelům.

Při respektování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy

na vody v době výstavby nulové.
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Provoz

Množství splaškových vod při provozu kotelny bude odpovídat počtu pracovníků

(3 osoby/směnu), splaškové vody budou odváděny do stávající městské kanalizace.

Od kotle bude odvedena pára a voda z pojistných ventilů na plošině kotle, bude

napojeno odkalení výměníků, bude odvedena možná požární voda z prostoru zavážecího

lisu, voda z podkotlí a údržbové vany na patě Zl08. Odvedení se předpokládá také do

splaškové kanalizace (bude se jednat o minimální množství bez uvažované kontaminace).

Velikost odtokových ploch dešťových vod se záměrem významně nenavýší, avšak

odvod těchto vod z areálu není zatím vyjasněn. Doporučované vybudování záchytné nádrže

vyžaduje řízený odtok dešťových vod, který je nutno napojit do otevřené vodoteče nebo

dešťové kanalizace. Ani jedna možnost se v blízkosti zájmového prostoru, kde bude

umístěna kotelna, nenachází.

S odvedením dešťových vod bude nutné se dále zabývat v rámci řízení podle

stavebního zákona.

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody při provozu kotelny se nepředpokládá

– nebude nakládáno se závadnými látkami (nebezpečnými chemikáliemi a kapalnými

odpady kategorie „N“), které by mohly způsobit havárii či jinou mimořádnou situaci a tedy

ohrozit jakost podzemní či povrchové vody. Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění

oblasti, neovlivní režim podzemních ani povrchových vod. Nedotkne se pramenných oblastí.

Vliv záměru na vody je možné označit jako zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ :

Výstavba

Emitování látek při stavební činnosti bude spojeno se zemními pracemi, betonáží,

také se silniční dopravou - během období realizace stavby vzniknou nároky na odvoz

odpadů a přivezení stavebního materiálu, budou dopravováni pracovníci.

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat několik měsíců v počáteční fázi výstavby, kdy

budou prováděny zejména zemní práce.

Výstavba bude z hlediska ovzduší velikostně střední a mírně negativní zátěží.

Provoz

Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová

studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, září 2007.

Cílem studie bylo posouzení záměru výstavby kotelny určené ke spalování biomasy

ve městě Tišnov, a to z hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný rozptyl znečišťujících

látek.
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Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky :

· oxid dusičitý

· oxid uhelnatý

· oxid siřičitý

· tuhé znečišťující látky

· benzen

V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži

související s realizací předkládaného záměru. Vedle posuzované kotelny na biomasu je

druhým uvažovaným zdrojem emisí silniční doprava související s dopravou biomasy pro

kotelnu.

Pro výpočet studie byl použit program SYMOS’97, v. 2003 - programový systém pro

modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající

legislativou v oblasti ochrany ovzduší.

KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE :

Výpočet byl proveden pro významné a evidované zdroje ve městě podle dostupných

údajů poskytnutých MÚ Tišnov, odborem životního prostředí a firmou Teplo T s.r.o., Tišnov.

Výpočet nezahrnuje tzv. malé spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu menším než

200 kW. Vypočtené výsledky původní imisní situace proto úplně neodpovídají skutečné

situaci, ale mají pouze informativní charakter. Spalovací zdroje ve městě jsou téměř

výhradně plynové s jmenovitými tepelnými výkony 0,25 - 4,1 MW (Teplo T – plynová kotelna

Horova 954), ve městě je v rámci středních zdrojů znečišťování ovzduší evidována pouze

jedna uhelná kotelna firmy In Eko Team, Trnec 1734.

Jednotlivé výpočty byly pro imisní příspěvky provedeny izolovaně v jednotlivých

zadáních původní dopravy ve městě, původních bodových spalovacích zdrojů, vlivu

posuzovaného záměru spalovacího zdroje a dopravy.

Pro jednotlivá zadání výpočtu rozptylové studie byly zjištěny tyto výsledky imisních

koncentrací ve výpočetní síti, dopravní zdroje ve městě : maximální imisní koncentrace lze

očekávat v okolí komunikace č. 385 s celkovou průjezdností až 10 675 vozidel/den (dle

sčítání ŘSD 2005), nejvýznamnějšími emisemi se jeví oxidy dusíku a následné imisní

zatížení imisemi oxidu dusičitého - maximální hodinové imisní koncentrace zde dosahují dle

výpočtu až 90 µg/m3. Průměrné roční imisní koncentrace téže škodliviny dosahují až 1,4

µg/m3. Platný imisní limit činí 40 µg/m3 pro průměrnou roční imisní koncentraci, resp. 200

µg/m3 pro maximální hodinovou imisních koncentraci.
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Vypočtené imisní koncentrace stávajících bodových zdrojů zatěžují město

průměrnými imisními koncentracemi oxidu dusičitého v rozmezí 0,01 - 0,07 µg/m3, oxidu

siřičitého v rozmezí 0,05 - 0,55 µg/m3 (s maximem v okolí místní části Trnec) a

suspendovanými částicemi v rozmezí 0,005 - 0,055 µg/m3  (opět Trnec, plynové spalovací

zdroje prakticky tyto částice neemitují). Uvažované bodové zdroje emitují také oxid uhelnatý

(CO), 8-hod. imisní koncentrace této znečišťující látky dosahují hodnot 10 - 100 µg/m3, což

se při imisním limitu 10 000 µg/m3 nezdá významné.

Navrhovaný spalovací zdroj na spalování biomasy s garantovanými emisními

parametry bude emitovat oxid uhelnatý, oxidy dusíku, suspendované částice a v menší míře

také oxid siřičitý. Díky své navrhované lokalizaci bude imisně ovlivňovat část města –

sídliště Pod Květnicí a Díly k Železnému, podružné imisní působení lze očekávat v místní

části Klucanina.

Vypočtené imisní příspěvky nového zdroje dosahují průměrných imisních

koncentrací oxidu dusičitého v rozmezí 0,01 - 0,04 µg/m3, oxidu siřičitého v rozmezí 0,03 -

0,18 µg/m3 a suspendovaných částic v rozmezí 0,004 - 0,02 µg/m3. Zdroj také emituje oxid

uhelnatý (CO). Opět oxid uhelnatý nebude patřit k významným znečišťujícím látkám,

protože dosahované imisní koncentrace pro 8-hod. vzorkování se pohybují mezi 10 - 90

µg/m3, v obytné zástavbě okolo 10 µg/m3.

Doprava vyvolaná zavážením paliva do kotelny nebude významným zdrojem emisí.

Nejvyšších imisních příspěvků je dosahováno pro oxid dusičitý okolo 0,01 µg/m3  (hodinová

maximální imisní koncentrace v obytné zástavbě) a pro oxid uhelnatý 0,061 µg/m3.

Tabulka 11 : Souhrn výsledků očekávané imisní situace – fáze provozu záměru, nejbližší zástavba

v Tišnově vzhledem k posuzované kotelně v porovnání s imisními limity

Imisní limit Maximum v nejbližší
zástavbě

Znečišťující
látka

Vzorkovací
doba

Koncentrace
[µg.m-3]

Četnost
překročení

imisního limitu
[hod.]

Koncentrace
[µg.m-3]

Četnost
překročení

imisního limitu
[hod.]

den 50 35 5,8 0Suspendované
částice rok 40 0 0,1 0

hodina 350 24 25 0
den 125 3 25 0Oxid siřičitý
rok 20 0 0,1 0

hodina 200 18 13 0Oxid dusičitý rok 40 0 0,22 0
Oxid uhelnatý osm hodin 10000 0 35 0
Benzen rok 5 - 0,05 0
Benzo(a)pyren rok 0,001 - 0,00001 0

Jak vyplývá z uvedené tabulky provedenými výpočty nebylo prokázáno překračování

imisních limitů.
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Nejvyšší imisní koncentrace škodlivin lze očekávat u nejbližších a nejvýše

položených referenčních bodů zejména ve IV. a V. třídě stability v první třídě rychlosti větru

za podmínek příznivých pro rozptyl škodlivin, ale nepříznivých pro jejich transport, u

referenčních bodů vzdálenějších zdroji znečišťování je dosahováno imisních maxim při

stabilních atmosférických podmínkách, tj. při podmínkách příznivých pro transport škodlivin

a nepříznivých pro jejich rozptyl. V posuzovaném případě nového zdroje – kotelny je

maximálních imisních koncentrací dosahováno v I. třídě stability. Při započtení ostatních

zdrojů lze imisní maxima očekávat ve III. třídě stability.

Imisní limity podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. jsou uvedeny na str. 15 - 16

rozptylové studie.

Na základě výše uvedených výsledků lze vyslovit závěr, že vliv záměru na kvalitu

ovzduší v okolí bude zanedbatelný a nevýznamný.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZÁŘENÍ :

Výstavba

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do

ovzduší – totiž, že nejhlučnější období bude spojeno zejména se zemními pracemi, příp. s

betonáží a dopravou, a že toto působení na obyvatele v okolí areálu bude dočasné.

Nadměrné zatížení okolí hlučností není předpokládáno.

Případný vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy a přenos do nejbližších

objektů se nepředpokládá. Používání vibrujících nástrojů nebo doprava těžkými nákladními

auty bude omezená a bude prováděna pouze v denní době.

Ani vliv záření není důvod zvažovat.

Provoz

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci je hluková studie

- Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, září 2007.

Cílem hlukové studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě,

zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.

Uvažovanými zdroji hluku při provozu bude samotná kotelna, resp. její zařízení, dále

silniční doprava související s dopravou biomasy pro kotelnu a manipulace s palivem. Provoz

zdroje bude nepřetržitý, hlavní dopravní nároky (zásobování, servisní provoz a doprava

zaměstnanců) však budou realizovány výhradně v denní době.

Zdrojem informací pro výpočet bylo mj. měření akustického tlaku na podobné

kotelně ve městě Vimperk (kotelna na biomasu SO-02) provedené v lednu 2007.
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Měření provedlo akreditované pracoviště Studio D – akustika s.r.o., České

Budějovice, laboratoř pro měření hluku a vibrací. Protokol o zkoušce č. L10/2158/2007 a

Hodnocení k protokolu o zkoušce je přílohou hlukové studie.

Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu

HLUK+ pro Windows, verze 7.67, jehož autory je RNDr. Liberko a Mgr. Polášek, a to pro

konečnou akustickou situaci v době denní. Přestože je program schváleným výpočtovým

prostředkem pro výpočet hluku z dopravy podle novely metodiky pro výpočet hluku ze

silniční dopravy (Příloha zpravodaje MŽP č. 3, březen 1996), umožňuje i výpočet hladin

akustického tlaku od stacionárních zdrojů.

Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost

provozu všech uvažovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od

fasády). Chyba výpočtu je 2 dB(A), chyba měření hluku byla 1,8 dB(A).

KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY HLUKOVÉ STUDIE :

Tabulka 12 : Výsledky výpočtů, varianta č. 0, terén pohltivý, rok 2007

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )

LAeq (dB)

Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření

1 3.0 177.2;  105.5 55.8 55.8

2 3.0 184.9;  109.7 55.1 55.1

3 3.0 152.0;  104.3 55.3 55.3

4 3.0 134.8;  116.8 51.4 51.4

5 3.0 117.6;  128.0 48.6 48.6

6 12.0 184.9;  105.5 41.9 41.9

7 12.0 176.6;  101.4 44.1 44.1

8 12.0 152.0;  101.1 43.6 43.6

9 12.0 133.0;  113.8 41.8 41.8

10 12.0 115.8;  123.6 40.5 40.5

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )

LAeq (dB)

Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření

1 3.0 177.2;  105.5 48.1 48.1

2 3.0 184.9;  109.7 47.4 47.4

3 3.0 152.0;  104.3 47.6 47.6

4 3.0 134.8;  116.8 43.7 43.7

5 3.0 117.6;  128.0 40.9 40.9

6 12.0 184.9;  105.5 34.2 34.2

7 12.0 176.6;  101.4 36.3 36.3

8 12.0 152.0;  101.1 35.8 35.8

9 12.0 133.0;  113.8 34.1 34.1

10 12.0 115.8;  123.6 32.8 32.8
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Tabulka 13 : Výsledky výpočtů, varianta č. 1, terén pohltivý, rok 2008

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )

LAeq (dB)

Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření

1 3.0 177.2;  105.5 55.8 28.2 55.8

2 3.0 184.9;  109.7 55.8 29.4 55.8

3 3.0 152.0;  104.3 55.6 31.0 55.6

4 3.0 134.8;  116.8 51.6 32.8 51.6

5 3.0 117.6;  128.0 48.9 32.8 48.9

6 12.0 184.9;  105.5 42.3 21.8 42.3

7 12.0 176.6;  101.4 44.7 21.6 44.7

8 12.0 152.0;  101.1 43.9 22.3 43.9

9 12.0 133.0;  113.8 41.8 23.7 41.8

10 12.0 115.8;  123.6 40.5 22.6 40.5

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )

LAeq (dB)

Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření

1 3.0 177.2;  105.5 49.0 25.1 49.0

2 3.0 184.9;  109.7 48.0 25.0 48.0

3 3.0 152.0;  104.3 47.8 26.1 47.8

4 3.0 134.8;  116.8 43.7 26.6 43.7

5 3.0 117.6;  128.0 40.9 25.5 40.9

6 12.0 184.9;  105.5 34.5 20.3 34.5

7 12.0 176.6;  101.4 36.9 20.2 36.9

8 12.0 152.0;  101.1 35.8 20.7 35.8

9 12.0 133.0;  113.8 34.1 21.6 34.1

10 12.0 115.8;  123.6 32.8 20.8 32.8

Tabulka 14 : výsledky výpočtů, varianta č. 1 vč. zamýšlené výstavby, terén pohltivý, rok 2008

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )
LAeq (dB)

Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření
1 3.0 177.2;  105.5 55.8 28.2 55.8

2 3.0 184.9;  109.7 55.8 29.4 55.8

3 3.0 152.0;  104.3 55.6 31.0 55.6

4 3.0 134.8;  116.8 51.6 32.8 51.6

5 3.0 117.6;  128.0 48.9 32.8 48.9

6 12.0 184.9;  105.5 42.3 21.8 42.3

7 12.0 176.6;  101.4 44.7 21.6 44.7

8 12.0 152.0;  101.1 43.9 22.3 43.9

9 12.0 133.0;  113.8 41.8 23.7 41.8

10 12.0 115.8;  123.6 40.5 22.6 40.5

11 3.0 130.1;  150.8 36.6 37.1 37.1

12 3.0 133.6;  158.0 37.8 37.6 37.8

13 3.0 137.5;  167.4 37.7 36.5 37.7

14 3.0 179.8;  148.8 37.9 32.7 37.9
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T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )
LAeq (dB)

Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření
1 3.0 177.2;  105.5 49.0 25.1 49.0

2 3.0 184.9;  109.7 48.0 25.0 48.0

3 3.0 152.0;  104.3 47.8 26.1 47.8

4 3.0 134.8;  116.8 43.7 26.6 43.7

5 3.0 117.6;  128.0 40.9 25.5 40.9

6 12.0 184.9;  105.5 34.5 20.3 34.5

7 12.0 176.6;  101.4 36.9 20.2 36.9

8 12.0 152.0;  101.1 35.8 20.7 35.8

9 12.0 133.0;  113.8 34.1 21.6 34.1

10 12.0 115.8;  123.6 35.0 22.6 35.0

11 3.0 130.1;  150.8 36.6 37.1 37.1

12 3.0 133.6;  158.0 37.8 37.6 37.8

13 3.0 137.5;  167.4 37.7 36.5 37.7

14 3.0 179.8;  148.8 37.9 32.7 37.9

Závěr výpočtu :

V závěrečných tabulkách je uvedeno shrnutí vypočtených hodnot akustického tlaku

ve variantě č. 1 a srovnání vypočtených hladin akustického tlaku před a po realizaci záměru

(porovnání variant).

Tabulka 15 : Souhrn výsledků aktivní varianty

Doprava Doprava Průmysl Průmysl Celkem Celkem

Č.
dB – den dB – noc dB – den dB – noc dB – den dB – noc

1 55.8 48.1 28.2 25.1 55.8 48.1

2 55.8 48.0 29.4 25.0 55.8 48.0

3 55.6 47.8 31.0 26.1 55.6 47.8

4 51.6 43.7 32.8 26.6 51.6 43.7

5 48.9 40.9 32.8 25.5 48.9 40.9

6 42.3 34.5 21.8 20.3 42.3 34.5

7 44.7 36.9 21.6 20.2 44.7 36.9

8 43.9 35.8 22.3 20.7 43.9 35.8

9 41.8 34.1 23.7 21.6 41.8 34.1

10 40.5 33.0 22.6 22.6 40.5 33.0

11 36.6 36.6 37.1 37.1 37.1 37.1

12 37.8 37.8 37.6 37.6 37.8 37.8

13 37.7 37.7 36.5 36.5 37.7 37.7

14 37.9 37.9 32.7 32.7 37.9 37.9
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Tabulka 16 : Porovnání variant

Varianta č. 1 Nulová varianta Změna
Den Noc Den Noc Den Noc

1 55.8 48.1 55.8 48.1 0.0 0.0
2 55.8 48.0 55.1 47.4 0.7 0.6
3 55.6 47.8 55.3 47.6 0.3 0.2
4 51.6 43.7 51.4 43.7 0.2 0.0
5 48.9 40.9 48.6 40.9 0.3 0.0
6 42.3 34.5 41.9 34.2 0.4 0.3
7 44.7 36.9 44.1 36.3 0.6 0.6
8 43.9 35.8 43.6 35.8 0.3 0.0
9 41.8 34.1 41.8 34.1 0.0 0.0
10 40.5 33.0 40.5 32.8 0.0 0.2
11 37.1 37.1
12 37.8 37.8
13 37.7 37.7
14 37.9 37.9

Vlivem provozu posuzovaného zdroje dojde k nepatrnému navýšení hlukové zátěže

dopravních zdrojů o max. 0,7 dB(A) v chráněných venkovních prostorách staveb v denní

době a noční době, jak je doloženo ve výše uvedených tabulkách.

Imisní limity podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. jsou uvedeny na str. 22 - 23

hlukové studie s tím, že použití korekcí a stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny

hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Příspěvek záměru ke stávající hlukové situaci v okolí kotelny bude zanedbatelný a

nevýznamný.

Vliv vibrací a záření není předpokládán.

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY :

Záměr bude realizován na ploše urbanizovaného prostředí, kde nelze předpokládat

trvalý výskyt významnějších populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve

smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění.

Ani při výstavbě, ani při vlastním provozu se nepředpokládá ohrožení či přímá

likvidace živočichů. Při realizaci nebudou káceny dřeviny, není důvod očekávat významný

vliv na lesní porosty (v širším okolí) např. prostřednictvím emisí do ovzduší. Záměr faunu a

flóru neovlivní, není třeba očekávat ani vliv na chráněné části přírody v blízkém okolí –

zejména přírodní památku a evropsky významnou lokalitu „Květnice“.

Přímé ohrožení je vyloučené; nepřímé – již zmíněnými emisemi do ovzduší, bude

minimalizováno preventivními i koncovými opatřeními (volba paliva, odlučovací zařízení

atd.). Vliv na přírodu lze jistě označit jako zanedbatelný a nevýznamný.
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VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY A JINÉ LIDSKÉ VÝTVORY :

Záměr je takového charakteru a velikosti, že nelze předpokládat ohrožení (např.

statiky) objektů v okolí kotelny.

V lokalitě se nenacházejí žádné architektonické památky. Pouze v teoretické rovině

se pohybuje vliv vibrací na budovy při silnici, po které budou projíždět těžké nákladní

automobily při výstavbě.

Zemní práce se předpokládají pouze v omezeném rozsahu (vzhledem k velikosti

objektu), přesto nelze během výstavby zcela vyloučit možnost archeologického nálezu.

D.II. Rozsah vlivů
Záměr znamená výstavbu kotelny na biomasu v Tišnově, která bude dalším zdrojem

pro zásobování města v rámci CZT a bude v souladu s požadavkem na diverzifikaci zdrojů

tepla, resp. paliv.

Novou kotelnu lze charakterizovat jako ekologickou stavbu podporující výrobu tepla

z obnovitelných zdrojů energie.

Výstavba kotelny je v souladu s územním plánem.

V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím,

že intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodobě

v počáteční fázi výstavby (zejména zemní práce, doprovodná doprava). Obtěžování v okolí

staveniště, příp. v blízkosti příjezdové komunikace může způsobit hluk, prašnost a emise

z dopravy.

V období provozování kotelny byla z hlediska vlivů záměru na zdraví a životní

prostředí soustředěna pozornost na možné ovlivnění imisní a akustické situace v okolí

objektu. Podkladem pro posouzení byla rozptylová a hluková studie, které potvrdily, že

příspěvky provozu nové kotelny na biomasu ke stávající imisní a hlukové situaci budou

minimální. Záměr bude mít zanedbatelný a nevýznamný vliv na životní prostředí a nemůže

ovlivnit zdravotní stav obyvatel v okolí.

Závěr :

Na základě posouzení je možné realizaci záměru podpořit. Stavba má pozitivní

význam z hlediska využití biomasy jako obnovitelného zdroje tepla.
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D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice
Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru

zvažovány.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci

nepříznivých vlivů

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby :

- bude zajištěno přísné dodržování požadavků bezpečnosti práce

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách

(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu

- stavební mechanizace a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém

stavu

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při

suchém počasí a v období zemních prací (např. skrápění)

- bude prováděna ochrana proti znečišťování komunikací (např. nebude připuštěn výjezd

znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace, příp. bude zajištěno

vyčištění komunikací; přepravovaný náklad na dopravních prostředcích bude

zabezpečen před vysypáním)

- odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou

průběžně odváženy - využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou

osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence

Opatření pro etapu provozu :

- při provozu kotelny budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., o

ochraně ovzduší, v platném znění a specifikované nařízením vlády č. 352/2002 Sb.,

v platném znění, resp. nařízením vlády č. 146/2007 Sb. a dalšími prováděcími předpisy

– zejména budou plněny emisní limity, bude vedena provozní evidence a zajišťováno

autorizované měření emisí s četností podle právních předpisů
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí
Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na životní prostředí.

Nejasností zůstává způsob nakládání s dešťovými vodami v areálu kotelny, který

bude řešen v rámci návazných řízení podle stavebního zákona.

ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty záměru nebyly zvažovány – geografické ani technologické.

Zvolené umístění stavby vyplynulo z posouzení několika možností (pro okrsek A -

výstavba v kotelně K 29, výstavba ve výrobním areálu VITAR, s.r.o. a na pozemcích po levé

straně silnice III/373 3 na Lomnici u Tišnova), kdy prostor u silnice III/373 3 byl doporučen

pro umístění zdroje tepla.

Princip výroby tepla spalováním biomasy (a dalších paliv) je jednoznačně dán.

Posuzovaný projekt je plně srovnatelný s obdobnými projekty kotelen určených pro

spalování biomasy, zařízení kotle VESKO - B s odlučovači tuhých znečišťujících látek

(včetně II. stupně – textilního filtru) lze označit za nejlepší dostupnou techniku šetrnou k

životnímu prostředí. Výrobce zařízení poskytuje garanci na dosahované emisní parametry v

intencích příslušných právních předpisů.

Alternativou k navrženému záměru je nerealizování investice. Pro toto řešení není

jistě důvod. Znamenalo by to hledání jiného způsobu pro zabezpečení dodávek tepla pro již

realizovanou i výhledovou výstavbu bytů v části „Hony za Kukýrnou“ (výstavbu plynové

nebo olejové kotelny). Nulová varianta by znamenala rezignovat na možnost využívat pro

výrobu tepla v nové kotelně obnovitelný zdroj energie, a to v rámci rostoucích cen zemního

plynu a snahy o stabilizaci cen tepelné energie pro konečného odběratele.

ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující informace nejsou potřebné.
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ČÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

v platném znění je podáváno oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. d) „Zdroj tepla na

spalování biomasy ve městě Tišnov“.

Záměrem je vybudování nové kotelny pro spalování obnovitelných zdrojů energie –

biomasy. Osazen bude teplovodní kotel VESKO-B s instalovaným tepelným výkonem 3 MW

a roční dodávkou tepla 28 097 GJ/rok (parametry vyráběné tepelné energie - výstupní

topná voda 105/70°C, tlak 0,6 MPa).

Kotelna bude jedním ze zdrojů pro zásobování města Tišnov v rámci centrálního

zdroje tepla (CZT).

Stávající soustava CZT ve městě Tišnově je provozována na bázi spalování

zemního plynu. V rámci rekonstrukce provedené v roce 2004 bylo několik okrsků sídliště

„Pod Květnicí“ propojeno v jeden celek zásobovaný teplem jednou řídící a jednou špičkovou

plynovou kotelnou. Tím byl vytvořen předpoklad pro budoucí možnou diverzifikaci paliva.

V rámci rostoucích cen zemního plynu a snahy o stabilizaci cen tepelné energie pro

konečného odběratele je cílem plánovaného projektu částečný přechod na obnovitelné

zdroje energie (OZE) při výrobě tepelné energie. Biomasa bude získávána z okolních

zdrojů, a to především ve formě štěpky s velkým podílem kůry.

Záměr lze charakterizovat jako ekologickou stavbu podporující výrobu tepla z

obnovitelných zdrojů energie.

Prostor pro výstavbu je situován v severní okrajové části města, na pozemcích po

levé straně silnice III/373 3 ve směru na Lomnici u Tišnova. Místem stavby je sídliště Pod

Květnicí, Lomnická ulice, parcely p.č. 700/7, 664/4, 662/2, 660/1.

Umístění kotelny je v souladu s územním plánem města Tišnova – pozemky jsou

určeny pro občanské dovybavení, v sousedství se uvažuje s výstavbou hromadných garáží.

Stručný popis technologického postupu a specifikace kotle :

Kotel VESKO - B 3 MW bude umístěn na ocelovém rámu, palivo bude dopravováno

hydraulickým  podavačem z provozního skladu paliva se dnem nad úrovní podlahy skladové

haly. Zásobování provozního skladu palivem se bude provádět čelním nakladačem. Z

dopravníku palivo bude přepadávat do koryta zavážecího lisu, odtud bude biomasa

vytlačována hubicí na rošt. Pohon veškerých dopravních cest paliva včetně vyhrnování

popele zajistí hydraulické zdroje. Součástí hydraulických zdrojů budou záchytné vany.



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : Zdroj tepla na spalování biomasy ve městě Tišnov

67

Palivo bude před vstupem na spalovací rošt předsušováno – protlačováním

vyhřívaným tunelem.

Spaliny zchlazené ve výměníku kotle budou ocelovým izolovaným spalinovodem

obdélníkového průřezu vedeny do multicyklonu, dále ocelovým izolovaným spalinovodem

kruhového průřezu  ke spalinovému ventilátoru umístěném na úrovni +0,000 m. Na výstupu

z ventilátoru bude za kompenzátorem, před přírubou napojení pokračování kouřovodů,

proveden odběr spalin pro recirkulaci. Izolované ocelové potrubí převede část spalin přes

směšovací klapku nazpět do spalovacího prostoru.

Popel z kotle a odprášení spalin bude odváděn dopravníkem do společného

zásobníku - kontejneru, který bude umístěn v samostatné místnosti.

Kotel je samonosný - celosvařované skříňové konstrukce. Spodní část kotle tvoří

ohniště se suvným šikmým roštem. Rošt je ovládán hydraulickým mechanismem, je

chlazený pásmovaným primárním vzduchem. Na ohništi je postaven tlakový díl. Kotel je

opatřen tepelnou izolací, krytou ocelovým plechem s plastovým povlakem.

Posuzovaný projekt je plně srovnatelný s obdobnými projekty kotelen určených pro

spalování biomasy, zařízení kotle VESKO - B s odlučovači tuhých znečišťujících látek

(včetně II. stupně – textilního filtru) lze označit za nejlepší dostupnou techniku šetrnou k

životnímu prostředí. Výrobce zařízení poskytuje garanci na dosahované emisní parametry v

intencích příslušných právních předpisů.

V období výstavby budou vlivy velikostně střední a významem mírně negativní s tím,

že intenzivní stavební činnosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodobě

v počáteční fázi výstavby (zejména zemní práce, doprovodná doprava). Obtěžování v okolí

staveniště, příp. v blízkosti příjezdové komunikace může způsobit hluk, prašnost a emise

z dopravy.

Při hodnocení vlivů záměru na zdraví v době provozování byla pozornost

soustředěna na možné ovlivnění imisní a akustické situace v okolí objektu. Podkladem pro

posouzení byla rozptylová a hluková studie, které potvrdily, že příspěvky provozu nové

kotelny na biomasu ke stávající imisní a hlukové situaci budou minimální. Záměr bude mít

zanedbatelný a nevýznamný vliv na životní prostředí a nemůže ovlivnit zdravotní stav

obyvatel v okolí.

Provozováním nové kotelny na biomasu ve městě Tišnov není třeba očekávat

negativní ovlivnění zdraví a životního prostředí. Naopak se jedná o stavbu s pozitivním

významem z důvodu využití biomasy jako obnovitelného zdroje tepla.



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : Zdroj tepla na spalování biomasy ve městě Tišnov

68

ČÁST H.  PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Vyjádření
- Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace

- Stanovisko podle § 45 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Příloha č. 2 Grafické přílohy
- Situace, měřítko  1 : 1 000 (převzato ze Studie proveditelnosti, design CAD Ing. Němec)

- Půdorys, měřítko 1 : 250 (převzato ze Studie proveditelnosti, design CAD Ing. Němec)

- Pohledy, měřítko 1 : 200 (převzato ze Studie proveditelnosti, design CAD Ing. Němec)

Příloha č. 3 Rozptylová studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o., 09/2007

Příloha č. 4 Hluková studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o., 09/2007

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

…………………………………

podpis zpracovatelky oznámení

Na zpracování se podílel : Ing. Leoš Slabý

- rozptylová a hluková studie

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

tel. 603 472 640, email : slaby@holice.cz

Chrudim, dne 14.9.2007
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s.r.o., Pardubice - ve spolupráci s firmou TEPLO T s.r.o., Tišnov. 07/2007.
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