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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Provozovatel:
VHOS a.s.
Středisko:
ČOV Svitavy – Hradec nad Svitavou
Majitel:
Město Svitavy
T.G.Masaryka 5/35
568 01 Svitavy

A.II. IČO
VHOS a.s. - 48172901
Město Svitavy - 00277444

A.III. Sídlo
Provozovatel:
VHOS a.s.
Nádražní 6
571 01 Moravská Třebová
Středisko:
ČOV Svitavy – Hradec nad Svitavou
569 01 Hradec nad Svitavou
Majitel:
Město Svitavy
T.G. Masaryka 5/35
568 01 Svitavy
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A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Provozovatel:
Ing.Vladimír Langer – technický ředitel
VHOS a.s.,
Nádražní 6
571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 357 111
e-mail: vhos@vhos.cz
Majitel:
Město Svitavy
Mgr. Jiří Brýdl – starosta města
T.G. Masaryka 5/35
568 11 Svitavy
Telefon: 461 550 211
Projektant:
EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík – ředitel společnosti
Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice
Telefon: 385 775 112
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru:
Intenzifikace ČOV Svitavy.
Zařazení záměru:
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze zařadit stávající provoz ČOV Svitavy
dle přílohy č.1 zákona do kategorie II, bod 1.9. „Čistírny odpadních vod s kapacitou
od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000
napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm“.
Hodnocený záměr dále naplňuje dikci §4 odstavec 1) písmeno c) zákona: „ Záměry
uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty,
je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo
pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání.,
tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacím řízení“.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad
Pardubického kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Dle platného vodoprávního rozhodnutí OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje
č.j. 41453-7/2007/OŽPZ/Šk ze dne 5.12.2007 je povoleno nakládat s vodami –
vypouštění odpadních vod z kanalizační sítě města Svitavy zakončené městskou
ČOV o stávajícím maximálním zatížení 15 000 EO, do vodního toku Vendolský potok
v tomto množství:
Qprům = 73 l/s, 6 300 m3/den, 191 850 m3/měsíc
Qmax. = 200 l/s (maximální průtok biologickou částí ČOV), 2 300 000 m3/rok
Maximální dešťový přítok na ČOV dosahuje hodnoty až 500 l/s – nejedná se o
limitovanou hodnotu.
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V projektové dokumentaci intenzifikace ČOV se uvádí, že návrhové parametry
rekonstruované ČOV odpovídají standardní velikosti 15 000 EO pro současné
průměrné denní zatížení a 17 000 EO pro výhledové průměrné denní zatížení
(výhledové napojení obcí Hradec nad Svitavou, Radiměř a Kamenná Horka na ČOV).
Na základě jednání projektanta s provozovatelem a se zástupci města Svitavy byla
stanovena cílová výhledová kapacita ČOV na 17 000 EO.
Nové cílové limity po intenzifikaci ČOV – množství odpadních vod a emisní limity byly
předběžně projednány se zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství a se správcem Povodí Moravy s.p., Brno
v souvislosti s projednáváním předkládané projektové dokumentace.
Připravovaná investice je v souladu s územně plánovací dokumentací „Územní plán
obce Hradec nad Svitavou“ vypracovanou v roce 2001. Intenzifikací ČOV budou
vytvořeny podmínky pro další standardní rozvoj města na předpokládaný výhled cca
15 až 30 let.
Hlavním cílem rekonstrukce ČOV je zvýšit kvalitu vypouštěných odpadních vod.
Projektované ukazatele znečištění odpadních vod na výstupu z ČOV jsou uvedeny
v dalších částech oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Obec:
Okres:
Kraj:

Hradec nad Svitavou
Hradec nad Svitavou
Svitavy
Pardubický

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
ČOV je provozována na základě platného vodoprávního rozhodnutí a platného
provozního řádu. Na ČOV se čistí splaškové vody z města Svitavy a odpadní vody z
průmyslových podniků na území města Svitavy.
Realizací hodnoceného záměru budou vytvořeny podmínky pro dosažení kvality
vypouštěných vyčištěných vod v souladu s nařízením vlády č. 229/2007 Sb. a
v souladu s požadavky správce toku – Povodí Moravy s.p. Brno.
Předmětem rekonstrukce bude zejména výměna dnes již zastaralého a
opotřebovaného strojního zařízení čistírny a jeho doplnění tak, aby bylo dosaženo
stanovených ukazatelů kvality. Součástí rekonstrukce budou i nezbytné úpravy
stavebních objektů. Menší část objektů je navržena k demolici. Celý proces
rekonstrukce ČOV bude prováděn za plného provozu, tomuto požadavku je podřízen
i harmonogram rekonstrukce.
Záměrem budou dotčeny pouze objekty uvnitř stávajícího areálu ČOV, záměr
nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Areál ČOV je napojen na stávající komunikační
síť a všechny potřebné inženýrské sítě.
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli není známa možnost kumulace s jinými
novými nebo připravovanými záměry.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Současné problémy s kvalitou vyčištěných vod jsou způsobeny změnou složení
odpadních vod a stále se zpřísňujícími legislativními požadavky. Ve svém důsledku
to vyvolává potřebu dosažení vyššího stupně odstraňování sloučenin dusíku a
fosforu.
Složení odpadních vod na přítoku do čistírny je atypické. V odpadních vodách je
zastoupen vysoký obsah sloučenin dusíku a nízký obsah organického znečištění.
Tento, pro zvýšené biologické odbourávání dusíku, nepříznivý stav nastal po roce
2004, kdy byl zastaven provoz městského pivovaru.
Technologická skladba stávající čistírny, ani po všech doposud provedených
rekonstrukcích neumožňuje dosažení požadovaného stupně zvýšeného biologického
odstraňování sloučenin dusíku. Současný provoz nemá možnost zajistit přísun
organického substrátu, bez kterého nelze požadovanou úroveň odstraňování dusíku
dosáhnout. Značným problémem, který vyvstal teprve s nově přijatou legislativou je i
požadavek na velmi nízkou koncentraci fosforu ve vyčištěných vodách.
Jako neuspokojivý lze charakterizovat i stav většiny stavebních objektů. Značná část
stavebních konstrukcí a strojního zařízení, pocházejících zejména z první etapy
výstavby areálu ČOV, je na hranici své morální a fyzické životnosti a vyžaduje
výměnu a modernizaci.
Materiálové a technické provedení stavebních objektů často neodpovídá současným
normovým požadavkům či standardům (obvodové pláště a výplně, hydroizolace,
elektroinstalace apod.). Fyzickému a morálnímu opotřebení celého zařízení
nedokázaly zabránit ani dvě předcházející dílčí rekonstrukce.
První rekonstrukce byla realizována v polovině devadesátých let a druhá byla
dokončena v roce 2002. Obě rekonstrukce byly zaměřeny zejména na úpravy
technologie. Rekonstrukce stavebních objektů nebyla řešena vůbec nebo jen
minimálně v souvislosti s dodávanou technologií.
Modernizací stávající biologické čistírny odpadních vod budou vytvořeny podmínky
pro čištění výhledového množství i látkového zatížení přiváděných odpadních vod.
Cílem hodnoceného záměru
je zajistit podmínky pro požadovanou úroveň
zvýšeného odstraňování nutrientů, zlepšit kalovou koncovku, zajistit hygienizaci kalu
a provést celkovou modernizaci všech objektů v areálu ČOV.
Navrhované emisní limity sledovaných ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních
vod budou po realizaci záměru v souladu s platnými legislativními požadavky.
Podstatná část stavebních úprav původních objektů, včetně doplnění objektů nových
je vázána na modernizaci technologického vystrojení čistírny. Dochází ke změnám
konstrukčního, případně dispozičního řešení budov a nádrží tak, aby po montáži
nového strojního zařízení byla zaručena jeho plná funkčnost včetně potřebné
manipulace a údržby. Prioritním cílem je tedy provozní účelnost takto navržených
úprav.
Vzhledem k tomu, že převážná většina existujících stavebních objektů svým
rozsahem vyhovuje výhledovým provozním požadavkům, předpokládá se pouze
výstavba nového lapáku písku, dešťové zdrže, nádrže regenerace vratného kalu a
dostavba nového celku kalového a plynového hospodářství, zahrnujícího výstavbu a
vystrojení tepelné hygienizace kalu, vyhnívací nádrže II. stupně, novou sdruženou
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halu pro zahušťování a odvodňování kalu, nový plynojem se strojovnou, plynovou
kompresorovnu, plynovou kotelnu a další související objekty a technologické celky.
V dispozičním řešení objektů v areálu ČOV se počítá s plochou pro výstavbu třetího
stupně čištění odpadních vod. Ostatní nové objekty tvoří konstrukce malého rozsahu
či doplněné úseky vnějších inženýrských sítí a zpevněných ploch.
Důležitou součástí projektu jsou stavební zásahy, vedoucí k optimalizaci provozních
nákladů na zásobování areálu elektrickou a tepelnou energií, současně se zvýšením
provozní spolehlivosti těchto systémů.
Posledním, nikoliv však zanedbatelným efektem projektu, bude podstatné zlepšení
estetického vzhledu celého areálu. Obnovené vnější povrchové úpravy plní
především ochrannou funkci, jejich barevné ztvárnění bude ale důležité pro celkový
výraz modernizovaného provozu ČOV. Proto předpokládáme ekonomicky přijatelný
způsob pohledového sjednocení všech objektů dle architektonického návrhu, včetně
koncepčně odpovídající obnovy pláště provozní budovy a doplnění sadových úprav.
Umístění areálu ČOV Svitavy v katastrálním území obce Hradec nad Svitavou je
v souladu se schváleným územním plánem obce Hradec nad Svitavou.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
ČOV Svitavy je situována na pravém břehu Vendolského potoka (přítok Svitavy)
v katastru obce Hradec nad Svitavou, jižně od města Svitavy.
V úvodu této kapitoly je uveden přehled stavebních objektů a provozních souborů.
Tučnou kurzivou jsou označeny objekty určené k demolici. Tučným písmem jsou pak
vyznačeny nové stavební objekty a provozní soubory.
Stavební objekty:

SO 01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
SO 02
02.1
02.2
02.3
02.4
SO 03
03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
03.6

ČERPACÍ STANICE, HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
Hrubé česle, přítokový žlab
Žlab výtlaků
Žlaby šnekových čerpadel
Šneková čerpací stanice
Česlovna
Vírový lapák písku – splašková linka
Podélný lapák písku - demolice
Vírový lapák písku – dešťová linka
Měření na přítoku
MECHANICKÉ ČISTĚNÍ
Usazovací nádrž
Armaturní komora
Stáčecí místo – dovážené kaly
Dešťová zdrž
BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
Anoxický denitrifikační selektor
Denitrifikace I a II
Armaturní komora
Nitrifikační nádrže I a II
Nitrifikační nádrže III a IV
Dosazovací nádrže
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03.7 Regenerace kalu
03.8 Měření na odtoku
SO 04 DMYCHÁRNA
04.1 Strojovna dmychárny
04.2 Rozvodna
SO 05 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
05.1 Čerpací stanice kalu
05.2 Čerpací stanice primárního kalu
05.3 Vyhnívací nádrž I. stupně
05.3.1
Armaturní komora VN I. stupně
05.3.2
Výstupní věž VN I. stupně – demolice
05.4 Vyhnívací nádrž II. stupně
05.4.1
Armaturní komora VN II. stupně
05.4.2
Výstupní schodiště na VN I. a VN II. stupně
05.5 Uskladňovací nádrž kalu
05.6 Strojovna USN
05.7 Manipulační skládka kalu
05.8 Kalová pole – demolice
05.9 Homogenizace kalu- demolice
05.10 Hala odvodňování kalu demolice
SO 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ A ODVODŇOVÁNÍ KALU
06.1 Hala zahušťování a odvodňování kalu
06.2 Tepelná hygienizace kalu (pasterizace)
SO 07 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
07.1 Plynojem
07.2 Strojovna plynojemu
07.3 Plynová kompresorovna
07.4 Plynová kotelna
07.5 Hořák zbytkového plynu
07.6 Plynojem – demolice
07.7 Strojovna plynojemu - demolice
SO 08 TŘETÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ
SO 09 DOPROVODNÉ OBJEKTY
09.1 Provozní budova
09.2 Trafostanice
09.3 Olejové hospodářství LTO, sklad
SO 10 SPOJOVACÍ POTRUBÍ
10.1 Gravitační rozvody
10.2 Tlakové rozvody
10.3 Plynové rozvody
10.4 Plynová přípojka
SO 11 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
11.1 Skladování a dávkování síranu železitého
11.2 Skladování a dávkování externího substrátu
SO 12 PŘÍPOJKA VN
SO 13 OPLOCENÍ, VRATA A VRÁTKA
SO 14 NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY
SO 15 VNITŘNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 16 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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Provozní soubory:

PS 01 Čerpání odpadních vod
PS 02 Hrubé předčištění
PS 03 Mechanické čištění
PS 04 Biologické čištění
PS 05 Dmychárna
PS 06 Chemické hospodářství
PS 07 Třetí stupeň čištění
PS 08 Kalové hospodářství
PS 09 Zahušťování a odvodňování kalu
PS 10 Tepelná hygienizace kalu (pasterizace)
PS 11 Plynové hospodářství
PS 12 Plynová kotelna
PS 13 Venkovní kabelové rozvody
PS 14 Elektro část - silová
PS 15 VN rozvodna, NN rozvodna
PS 16 Trafostanice
PS 17 Řídící a informační systém ASŘTP
Pro návrh intenzifikace ČOV Svitavy byly stanoveny tyto podmínky a zásady návrhu:

1. Stavební a technologické úpravy budou prováděny uvnitř stávajícího oploceného
areálu ČOV. Nebudou kladeny nároky na trvalý zábor dalších pozemků.
2. Stávající vyhlášená ochranná pásma ČOV budou zachována.
3. Sledované odtokové parametry ve všech ukazatelích budou splňovat platné
legislativní požadavky.
4. Pro biologické čištění odpadních vod budou i nadále využity stávající stavební
objemy aktivačních nádrží. Do linky biologického čištění bude nově doplněna
nádrž regenerace vratného kalu. Biologická linka čištění je navržena s oddělenou
regenerací vratného kalu, předřazenou denitrifikací, rozdělenou na dva
samostatné funkční objemy a následnou nitrifikací. Systém lze charakterizovat
jako R-Ds-D-N. Pro zajištění kvality na odtoku v parametru Ncelk je navrženo
zařízení pro dávkování externího substrátu – denaturovaný ethanol.
5. Objekty kalového a plynového hospodářství budou doplněny o vyhnívací nádrž II.
stupně o objemu cca 600 m3 a nový plynojem s využitelným objemem cca 200
m3. Stávající soubor kalového hospodářství bude doplněn novými
technologickými celky - strojním zahušťováním přebytečného aktivovaného kalu,
tepelnou hygienizaci (pasterizaci) surového primárního a zahuštěného
přebytečného kalu. Odvodňování anaerobně stabilizovaného kalu bude zajištěno
na dekantační odstředivce, která bude přemístěna do nového objektu.
6. Produkovaný bioplyn bude využíván pro technologický ohřev kalu v lince
pasterizace surového kalu. Technologické zařízení v provozních souborech
plynová kompresorovna a plynová kotelna bude kompletně vyměněno.
7. Strojní a technologická zařízení budou dle potřeby modernizována, případně
vyměněna a nahrazena novými s odpovídajícím výkonem zaručujícím bezpečný a
spolehlivý provoz ČOV.
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8. Na ČOV bude instalován nový řídící a informační systém, který zaručí zvýšení
spolehlivosti, bezpečnosti provozu a komfortu obsluhy.
9. Budou provedeny stavební úpravy objektů v rozsahu potřebném pro instalaci
nových zařízení a zajištění bezporuchového, bezpečného a ekonomického
provozu.
10. Pro vyšší stupeň ochrany recipientu bude doplněna nová linka mechanického
předčištění dešťových vod ve skladbě vírový lapák písku a dešťová zdrž.
11. Na základě požadavku správce povodí a vodoprávního orgánu bude na ČOV
navržen a doplněn třetí stupeň čištění odpadních vod pro zvýšené odstraňování
fosforu (koagulace a flotace).
Na základě vyhodnocení provozu v letech 2005, 2006 a 2007 a za předpokladu, že
složení odpadních vod
se zásadně nezmění lze očekávat, že po realizaci
technologických úprav a po provedené modernizaci ČOV budou emisní standardy
(přípustné hodnoty znečištění podle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) průběžně
plněny.
Stavební řešení – hlavní úpravy
SO 01 ČERPACÍ STANICE, HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
01.1 Hrubé česle, přítokový žlab
01.2 Žlab výtlaků
01.3 Žlaby šnekových čerpadel
01.4 Šneková čerpací stanice
01.5 Česlovna

Soubor podobjektů skládající se z nátokové, funkční části - železobetonového
objektu půdorysných rozměrů 23,5 x 6,0 m a hloubce cca 5,5 m a navazující
nadzemní haly půdorysných rozměrů 18,0 x 9,5 m s betonovými žlaby osazenými
pod úrovní podlahy. Nosná konstrukce haly česlovny je montovaná s kombinovaným
opláštěním.
Bude provedena sanace betonových a železobetonových konstrukcí celé šnekové
čerpací stanice, stavební úpravy související s výměnou dílčích částí šnekových
čerpadel, s repasí nátokových stavítek. Bude provedena celková rekonstrukce
objektu, budou vyměněny zámečnické konstrukce.
Před výměnou a repasí strojních česlí, před osazením nového lisu na shrabky bude
provedena sanace železobetonových konstrukcí žlabů a bude provedena celková
rekonstrukce vnitřní části objektu. V objektu bude předělením příčkou zřízena
samostatná místnost rozvodny.
Bude provedena úprava povrchů betonového zdiva přítokového a odtokového kanálu
otryskáním, pasivací odhalené výztuže, utěsněním prostupů a prasklin, reprofilací
porušených míst.
Bude provedena obnova vnitřního omyvatelného nátěru obvodových zdí v části
česlovny, kde je odtokový betonový kanál zakrytý. V prostoru česlovny, kde dochází
k manipulaci se shrabky bude omyvatelný nátěr nahrazen obkladem výšky 2,00 m.
Bude provedena výměna ventilátorů a mřížek v hale česlovny. Vytápění a
temperování objektu zůstane zachováno.
Bude provedena výměna a doplnění zdravotní instalace.
Bude provedena výměna a doplnění elektrostavební instalace.
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Bude provedena obnova vnitřní malby obvodových stěn s přísadou přípravku proti
plísním.
Budou provedeny nátěry všech zámečnických konstrukcí.
Bude provedena výměna ocelových pororoštů, přístupových lávek a schodů,
ocelových žebrovaných plechů a zábradlí za nové. Ocelové konstrukce budou žárově
pozinkovány, pororošty budou kompozitové.
01.6 Vírový lapák písku
01.8 Vírový lapák písku – dešťová linka
01.9 Měření na přítoku

U stávajícího lapáku písku bude provedena celková sanace betonových a
železobetonových konstrukcí, včetně ošetření nátokového a odtokového žlabu. Dále
bude provedeno celkové ošetření objektu – zámečnické konstrukce, výměna zábradlí
za pozinkované, nátěry apod., nové vystrojení lapáku písku. V těsné blízkosti
stávajícího lapáku písku bude realizován nový vírový lapák písku na zvýšeně
dešťové průtoky.
Rozměry nového lapáku písku a materiálové provedení bude shodné s konstrukcí
stávajícího lapáku písku. K objektu přísluší i nový nátokový a odtokový žlab. Měrný
Venturihio žlab bude zachován a bude pouze ošetřen a natřen.
Bude provedeno očištění lapáku písku a žlabů tlakovou vodou. Následně bude
provedeno otryskání celého povrchu vysokotlakým vodním paprskem.
Bude provedena sanace povrchů betonových konstrukcí dna a stěn a utěsnění
dilatačních spár.
Bude provedena sjednocující úprava betonových povrchů nad hladinou vody
krystalizačním nátěrem.
Budou provedeny nátěry zámečnických konstrukcí.
Bude realizován nový železobetonový objekt lapák písku, včetně příslušných žlabů a
ostatních konstrukcí.
SO O2 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ
02.1 Usazovací nádrž
02.2 Armaturní komora
02.3 Stáčecí místo – dovážené kaly
02.4 Dešťová zdrž

Soubor podobjektů zajišťujících mechanické čištění odpadních vod. Usazovací nádrž
půdorysných rozměrů 30,5 x 7,0 m s průměrnou hloubkou vody 2,5 m navazuje na
nádrže biologického čištění. Armaturní komora umožňuje přístup a manipulaci
s primárním kalem odtahovaným z kalových prohlubní usazovací nádrže. Stáčecí
místo (technologické zařízení) bude umístěno na nové betonové základové desce
vybudované v blízkosti stávajícího objektu 02.1 Usazovací nádrž blíže ke kalovým
prohlubním usazovací nádrže.
Obsahem projektu bude dešťová zdrž – nová nádrž půdorysných rozměrů 7 x 19 m
s užitečným objemem 324 m3 a s průměrnou hloubkou vody 3,0 m.
Bude provedeno očištění usazovací nádrže a armaturní komory tlakovou vodou a
otryskání celého povrchu stěn vysokotlakým vodním paprskem.
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Bude provedena sanace povrchů betonových konstrukcí dna a stěn a utěsnění
dilatačních spár.
Bude provedeno odbourání stávajícího zhlaví betonových stěn a vybudováno nové
železobetonové zhlaví stěn včetně kotvení do stávající konstrukce.
Bude provedena sjednocující úprava betonových povrchů nad hladinou vody
krystalizačním nátěrem.
Bude provedena železobetonová deska pod stáčecí zařízení.
Bude realizována nová železobetonová dešťová zdrž včetně nátokového žlabu a
šachty pro osazení měrného žlabu P5.
SO 03 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
03.1 Anoxický denitrifikační selektor
03.2 Denitrifikace I a II
03.3 Armaturní komora
03.4 Nitrifikační nádrže I a II
03.5 Nitrifikační nádrže III a IV
03.6 Dosazovací nádrže
03.7 Regenerace kalu
03.8 Měření na odtoku

Soubor stávajících podobjektů zajišťujících biologické čištění odpadních vod ve
skladbě anoxický denitrifikační selektor vnitřních rozměrů 24,4 x 6,0 m s hloubkou
2,35 m, denitrifikační a nitrifikační nádrže s celkovým objemem cca 2 960 m3, dvě
dosazovací nádrže kruhového půdorysu s vnitřním průměrem 22,0 m a měrnou
šachtou na odtoku. K těmto objektům biologického čištění bude doplněn nový objekt
regenerace kalu a jímky fugátu - nádrž půdorysných rozměrů 31,4 x 4,7 m
s užitečným objemem 450 m3 a s průměrnou hloubkou kalu 4,5 m. Měření na odtoku
bude rekonstruováno s ohledem na realizaci třetího stupně čištění.
Bude provedeno očištění všech nádrží tlakovou vodou a otryskání celého povrchu
nádrže vysokotlakým vodním paprskem. Bude provedena sanace povrchů
betonových konstrukcí dna a stěn, cca 25- 40% celkové plochy a utěsnění
dilatačních spár. Budou odstraněny stávající dělící železobetonové příčky a budou
osazeny nové dělící železobetonové příčky dle technologického návrhu včetně
kotvení do stávající konstrukce dna a stěn. Bude provedena úprava prostupů pro
nová technologická potrubí. Bude provedena sjednocující úprava betonových
povrchů nad hladinou vody krystalizačním nátěrem. Bude provedeno nové
železobetonové zhlaví stěn dosazovacích nádrží včetně kotvení do stávající
konstrukce. Bude provedena kompletní výměna technologie včetně výměny kolejí na
zhlaví dosazovacích nádrží. Bude realizována nová železobetonová nádrž
regenerace kalu včetně jímky fugátu.
SO 04 DMYCHÁRNA
04.1 Strojovna dmychárny
04.2 Rozvodna

Přízemní zděný objekt s plochou střechou půdorysných rozměrů 8,5 x 7,0 m –
rozvodna není oddělena od strojovny dmychárny. V objektu bude provedena výměna
dmychadel a celkové ošetření objektu (opatření pro zamezení pronikání vlhkosti,
barevná úprava fasády, výměna dveří, oken, střešní krytiny, elektrostavební instalace
a klempířských výrobků).
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Sdružený objekt: STROJOVNA KALOVÉHO A PLYNOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
05.1 Čerpací stanice kalu
05.2 Čerpací stanice primárního kalu
06.2 Tepelná hygienizace kalu (pasterizace)
07.3 Plynová kompresorovna
07.4 Plynová kotelna

Přízemní zděný objekt s plochou střechou půdorysných rozměrů 38,5 x 7,0 m, se
suterénem, kde je umístěna hlavní čerpací stanice kalu. Celý objekt je členěn na
samostatné funkční celky – čerpací stanice kalu, pasterizace surového kalu, plynová
kompresorovna a kotelna.
V objektu bude provedena kompletní výměna technologického vystrojení provozních
souborů a bude provedena celková rekonstrukce objektu.
Bude provedena úprava základových bloků pod novou technologii, drobné stavební
práce pro montáž nového technologického zařízení.
Bude provedena nová střešní krytina, výměna klempířských výrobků, hromosvodu a
elektrostavební instalace, zdravotní instalace
Bude provedena barevná úprava fasády, dveřních a okenních rámů, obnova
vnitřních maleb a omyvatelných nátěrů.
Nově bude v objektu řešeno vytápění a temperování objektu v souvislosti se změnou
vystrojení kotelny.
SO 05
KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (anaerobní stabilizace kalu)
05.3 Vyhnívací nádrž I. stupně
05.3.1 Armaturní komora VN I. stupně
05.4 Vyhnívací nádrž II. stupně
05.4.1 Armaturní komora VN II. stupně
05.4.2 Výstupní schodiště na VN I. a VN II. stupně

Stávající nadzemní železobetonová vyhnívací nádrž kruhového půdorysu s vnitřním
průměrem 11 m s armaturní komorou a s železobetonovou výstupní věží, která je
v havarijním stavu. Stávající jednostupňový proces stabilizace kalu bude nahrazen
dvoustupňovým – výstavbou vyhnívací nádrže II. stupně. Bude provedena nová
základová železobetonová deska pod novou vyhnívací nádrž II stupně a nové
schodiště. Bude osazena nová ocelová vyhnívací nádrž s tepelnou izolací a s
opláštěním. Stávající vyhnívací nádrž bude rovněž opatřena tepelnou izolací a s
opláštěním. Bude provedena realizace nové výstupní věže – ocelová konstrukce s
opláštěním. Bude provedeno nové komunikační propojení se stávající vyhnívací
nádrží uložením ocelové lávky v horní úrovni obou nádrží. Budou provedeny prostupy
do betonového zdiva pro nová technologická potrubí. Bude provedena
elektrostavební instalace a hromosvod.
05.5 Uskladňovací nádrž kalu

Objekt bude bez stavebních úprav.
05.6 Strojovna USN

Vnější plášť strojovny půdorysných rozměrů 6,5 x 6,0 m - střecha, vnější fasáda,
okna a dveře, hromosvod není potřeba měnit. Bude provedena obnova vnitřní malby
a nátěry všech zámečnických konstrukcí a ventilátorů.
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05.7 Manipulační skládka kalu

Železobetonová vana s obvodovou zdí výšky cca 1 m půdorysných rozměrů 62 x 18
m, využívaná pro uskladnění a manipulaci s odvodněným kalem. Objekt bude bez
stavebních úprav.
SO 06
ZAHUŠŤOVÁNÍ A ODVODŇOVÁNÍ KALU
06.1 Hala zahušťování a odvodňování kalu

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového objektu pro umístění zařízení pro
zahušťování a odvodňování kalu. Přízemní zděný objekt s plochou střechou
půdorysných rozměrů 18,0 x 8,8 m se suterénem, kde bude umístěna strojovna
čerpání kalu. Objekt bude situován do prostoru rušených stávajících kalových polí
poblíž dmychárny. Dispoziční uspořádání objektu je následující – strojovna
zahušťování a odvodňování kalu, rozvodna, dmychárna, strojovna čerpání kalu,
kalová nádrž na vyhnilý kal a příslušenství – umývárna + WC, sklad flokulantu.
Součástí objektu je nová zdravotní instalace, elektroinstalace, hromosvody,
vzduchotechnika, vytápění el. přímotopy apod. Odpadní teplo od provozního
dmychadla bude zpětně využito k temperování celého objektu. Bude provedena
barevná úprava fasády a dveřních a okenních rámů.
SO 07
PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
07.1 Plynojem
07.2 Strojovna plynojemu

Projekt řeší osazení nového ocelového membránového plynojemu o objemu 200 m3
průměru 7,5 m, výšky 6,2 m s vnitřní membránou a vnějším ocelovým pláštěm ze
šroubovaných ocelových plechů včetně pevné střechy, provozní tlak plynu
v plynojemu bude 1 - 3 kPa.
Bude provedena nová železobetonová deska půdorysných rozměrů pravidelného
šestiúhelníku (průměr vepsané kružnice 8,0 m) s tloušťkou cca 600 mm pro osazení
plynojemu.
Bude provedeno pevné ukotvení ocelového plynojemu. Budou provedeny nátěry
zámečnických konstrukcí. Nová přízemní budova strojovny plynojemu bude
situována mimo stávající nádrž plynojemu. Bude provedena barevná úprava fasády,
dveří a okenních rámů.
07.5 Hořák zbytkového plynu

Bude provedena demontáž technologického zařízení HZP a poté demolice stávající
základové desky. Projekt řeší vybudování nové betonové základové desky poblíž
objektu 09.3. Základová deska je betonová monolitická deska vyztužená KARI sítí o
rozměrech 4 x 2 m. Následně se provede montáž HZP.
SO 08

TŘETÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového objektu pro třetí stupeň čištění pro
zvýšené odstraňování fosforu, který je založen na fyzikálně chemickém principu
koagulace, solemi kovů (železa nebo hliníku) a separaci vzniklé suspenze. V návrhu
řešení se předpokládá systém – koagulace a flotace. Půdorysné rozměry objektu –
hlavních technologických nádrží 11,0 x 9,4 m, hloubka vody cca 3,0 m, nádrže budou
železobetonové s tloušťkou stěn 500 mm.
Objekt bude situován do volného prostoru mezi dosazovací nádrží a oplocením.
Dispoziční uspořádání objektu je následující – dvoukomorová nádrž koagulace,
flotační nádrž, strojovna čerpadel, jímka vyflotované pěny a měření odtoku vyčištěné
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vody. K novému objektu bude nově osazeno zábradlí a další ocelové konstrukce,
které budou žárově pozinkovány, pororošty budou kompozitové.
SO 09
DOPROVODNÉ OBJEKTY
09.1 Provozní budova

Třípodlažní montovaný objekt s keramickým opláštěním, s plochou střechou
půdorysných rozměrů 18,5 x 18,0 m. Předmětem projektu je celkové ošetření
vnějšího pláště objektu – oprava fasády, zámečnických konstrukcí výměna oken,
dveří a vrat, obnova nátěrů, výměna elektrostavební instalace. Vytápění objektu
bude zachováno.
09.2 Trafostanice

Projekt řeší celkovou rekonstrukci vnějšího pláště objektu – střechy, fasády,
zámečnických konstrukcí výměna oken a dveří, obnova nátěrů, výměna
elektrostavební instalace, hromosvodu apod. VN rozvodna, NN rozvodna a
trafostanice je řešena jako jednopatrová zděná budova půdorysných rozměrů 12,5 x
6,5 m. V přízemí je umístěna rozvodna NN, v prvním patře je umístěna rozvodna VN.
Stanoviště transformátorů půdorysných rozměrů 8 x 4 m se nachází vně budovy.
Přívod elektrické energie je proveden vrchním vedením 22 kV.
09.3 Olejové hospodářství LTO, sklad

V souvislosti s rekonstrukcí objektu budou provedeny kompletní demontáže
veškerého technologického vystrojení – nádrží LTO, čerpadel, armatur a
příslušenství. Bude provedeno celkové ošetření objektu – oprava střechy, fasády,
zámečnických konstrukcí výměna oken a dveří, obnova nátěrů, výměna
elektrostavební instalace, hromosvodu apod. Objekt bude následně využíván jako
sklad nehořlavých a nevýbušných surovin pro provoz ČOV.
SO 10
10.1
10.2
10.3
10.4

SPOJOVACÍ POTRUBÍ
Gravitační rozvody
Tlakové rozvody
Plynové rozvody
Plynová přípojka

V rámci tohoto SO bude provedeno položení nových úseků spojovacího potrubí
v areálu ČOV. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci pro územní řízení.
SO 11
CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
11.1 Skladování a dávkování síranu železitého

Objekt bude bez stavebních úprav.
11.2 Skladování a dávkování externího substrátu

Projektová dokumentace řeší vybudování 2 ks betonových základových desek
určených pro umístění nádrže na ethanol a kontejneru dávkování a čerpadel.
Součástí stavební dodávky je rovněž provedení zemních prací pro uložení podzemní
plastové úkapové jímky. Objekt je situován poblíž nové nádrže regenerace kalu
Základy jsou tvořeny betonovými monolitickými deskami o rozměrech 4650 x 3400
mm, výšky 650 mm, resp. 3100 x 3100 mm, výšky 200 mm.
SO 12

PŘÍPOJKA VN

Objekt bude bez stavebních úprav.
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SO 13

OPLOCENÍ, VRATA A VRÁTKA

Výměna hlavní brány před vjezdem do areálu ČOV. Šířka brány zůstává původní.
Výměna branky pro pěší situované vedle, uzamykání na vložkový klíč. Kompletně
budou očištěny a natřeny sloupky oplocení a budou vyměněny poškozené úseky
stávajícího oplocení.
SO 14

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

Obsahem tohoto objektu jsou konečné úpravy a doplnění stávajících nezpevněných
ploch. V místech výstavby nových objektů a v místech rušených objektů budou
upraveny přilehlé plochy. Dále budou vysazeny nové keře a stromky.
SO 15

VNITŘNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obsahem tohoto objektu jsou konečné úpravy a doplnění stávajících obslužných
komunikací a zpevněných ploch, chodníků apod. v souvislosti s výstavbou nových
stavebních objektů.
SO 16 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Bude provedena výměna kabelů a stožárů s výložníky v celém areálu ČOV.
DEMOLICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

V rámci realizace stavby bude provedena demolice následujících SO:
01.7
05.3.2
05.8
05.9
05.10
07.6
07.7

Podélný lapák písku
Výstupní věž VN I. stupně
Kalová pole
Homogenizace kalu
Hala odvodňování kalu
Plynojem
Strojovna plynojemu

Technologické řešení
Stávající stav

V roce 1976 byla pro město Svitavy v katastrálním území Hradec nad Svitavou
uvedena do provozu mechanicko biologická čistírna odpadních vod určená k čištění
komunálních odpadních vod a odpadních vod z průmyslových podniků města
Svitavy. Od té doby byla ČOV několikrát rekonstruována a modernizována. Zásadní
rekonstrukce ČOV, kdy došlo k velmi podstatným změnám, probíhala v letech 19941995. V roce 2002 byla dokončena intenzifikace ČOV, zaměřená na technologické
úpravy v souborech kalového a plynového hospodářství ČOV.
Technologickou linku čištění tvoří hrubé a mechanické předčištění s primární
sedimentací, za kterou je zařazen biologický stupeň čištění, který tvoří aktivace
s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dvě kruhové dosazovací nádrže. Pro plnění
legislativních podmínek byl proces čištění doplněn zařízením pro chemické srážení
fosforu síranem železitým. Kalové a plynové hospodářství s jednostupňovou
anaerobní stabilizací kalu je provozováno v mezofilním teplotním režimu s jímáním a
využíváním bioplynu. Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na dekantační
odstředivce.
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I přes některé provedené rekonstrukce a modernizace je převážná část
technologického zařízení na hranici své technické životnosti (strojní část, elektro
část, měření a regulace).
Čerpání odpadních vod, hrubé předčištění

Odpadní vody produkované na území města Svitavy jsou odváděny jednotnou
kanalizační sítí do objektu čerpací stanice odpadních vod. Přitékající splaškové
odpadní vody jsou z čerpací komory čerpány ponornými kalovými čerpadly do
průtoku 200 l/s. V případě dešťových přítoků nad hodnotu cca 200 l/s je přitékající
voda čerpána kromě ponorných čerpadel také šnekovými čerpadly. Ponorná
čerpadla jsou osazena na místě demontovaného třetího šnekového čerpadla. Jedno
z ponorných čerpadel je regulováno frekvenčním měničem otáček v závislosti na
výšce hladiny v čerpací komoře.
Strojně stírané česle s průlinami 6 mm jsou umístěny do žlabu splaškových
odpadních vod, natékajících na vertikální vírový lapák písku a poté do usazovací
nádrže. Dešťové vody jsou před odlehčením mechanicky předčišťovány na jemných
samočisticích česlích s průlinami 3 mm a dále na horizontálním lapáku písku.
Samočistící česle jsou v počtu 2 ks osazena tak, že obě stávající šneková čerpadla
dopravují dešťové vody do samostatného kanálu se samočisticími česlemi.
Z česlovny odtéká odpadní voda otevřeným žlabem do vertikálního vírového lapáku
písku, ve kterém dochází k zachycení písku. Písek zachycený v lapáku písku je
mamutkovým čerpadlem přečerpáván do separátoru písku. Tlakový vzduch potřebný
pro činnost mamutkového čerpadla lapače písku je dodáván z přenosné
kompresorové stanice, umístěné ve strojovně mechanického předčištění. Za
vertikálním vírovým lapákem písku splaškové vody protékají přes měrný profil,
osazený v přívodním žlabu splaškových vod do usazovací nádrže.
Mechanické předčištění

Za objekty hrubého předčištění je zařazena usazovací nádrž, kde dochází ke
gravitačnímu usazování nerozpuštěných látek a k zachycení a odtahu plovoucích
nečistot, obsažených v odpadní vodě. Usazovací nádrž je podélně protékaná,
vystrojena pojezdovým mostem se zavěšeným stíracím zařízením umožňujícím
stírání dna i hladiny. Z usazovací nádrže odtékají odpadní vody na biologický stupeň
čištění.
Biologické čištění

Mechanicky předčištěná voda je následně čištěna v aktivačních nádržích, které jsou
funkčně rozděleny na nádrže denitrifikační a nitrifikační. Do vstupní zóny
denitrifikace, která je provozována jako anoxický selektor, je zaústěna mechanicky
předčištěná voda z usazovací nádrže společně s vratným kalem z dosazovacích
nádrží. V odtokové části přepadá přes přelivnou hranu do odtokového žlabu, kterým
odtéká do dalších dvou denitrifikačních nádrží. Následně je voda přiváděna do
soustavy nádrží (celkem 6), kde probíhá následná nitrifikace. Vzhledem k původnímu
uspořádání biologického stupně ČOV je zachován paralelní tok vody dvěma
shodnými koridory aktivačních nádrží až po jejich nátok do dosazovacího stupně.
Míchání v anoxických zónách zajišťují vrtulová míchadla.
K zajištění potřebného množství kyslíku pro proces biologického čištění a udržení
aktivovaného kalu ve vznosu slouží provzdušňovací systém jemnobublinné aerace,
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zajišťovaný dmychadly. Rozvod vzduchu je zajištěn PE potrubím přes jemnobublinné
provzdušňovací elementy.
V dosazovacích nádržích probíhá separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody.
Aktivační směs gravitačně natéká dvěma samostatnými potrubími do rozdělovací
šachty před dosazovací nádrže. Odpadní voda je přivedena do středového
uklidňovacího válce dosazovací nádrže a odtéká odtokovými žlaby po obvodu
nádrže. Plovoucí nečistoty z hladiny jsou stírané zařízením, zavěšeným na
pojezdných mostech. Vyčištěná voda odtéká do spojné šachty a dále dvěma
potrubími - hlavním a obtokovým (v případě nutnosti) do šachty měření průtoků. Na
hlavním potrubí je instalován průtokoměr. Za šachtou se obě potrubí spojují a
společné potrubí vyúsťuje do recipientu.
V jedné dosazovací nádrži je instalován středový flokulační válec. V této nádrži je
také inovován systém odvádění plovoucích nečistot, který se automaticky spouští při
přechodu pojezdného shrabovacího zařízení.
Chemické srážení fosforu

Pro zlepšení odtokových hodnot Pcelk a CHSKCr je na ČOV instalovaná skladovací
nádrž s automatickým dávkovacím zařízením síranu železitého do aktivovaného kalu
v místě odtokového žlabu z poslední aktivační nádrže. Nádrž o obsahu 15 m3 je
dvouplášťová, materiál PE. Při úniku chemikálie do prostoru mezistěny je tento
havarijní stav okamžitě zvukově a světelně signalizován.
Dodávku chemikálie do aktivovaného kalu zajišťuje skříň proporcionálního dávkování
chemikálií s dávkovacím čerpadlem. Dávku lze operativně volit v závislosti na
technologické potřebě.
Kalové a plynové hospodářství

Přebytečný aktivovaný kal je dle aktuální koncentrace kalu v aktivaci odpouštěn do
usazovacích nádrží. Surový směsný kal je pak z prohlubní usazovacích nádrží
gravitačně přepouštěn do kalové jímky, umístěné ve strojovně kalového
hospodářství.
Z této jímky je přečerpáván kalovým čerpadlem do ocelové nádrže o objemu 10 m3,
která slouží ke gravitačnímu zahuštění kalu před jeho anaerobní stabilizací. Po době
zdržení cca 2 hod je odpuštěna kalová voda a kal je čerpán do vyhnívací nádrže o
objemu 1000 m3. Zahušťování kalu je v provozu využíváno kontinuálně. Při čerpání
surového kalu do vyhnívací nádrže přepadá odpovídající množství vyhnilého kalu
přepadovým potrubím na provozní hladině do uskladňovací nádrže.
Provozní teplota anaerobního procesu je 35-36°C. Ohřev vyhnívací nádrže je
zajištěn externí tepelnou cirkulací přes šroubovicový výměník voda – kal. Teplá voda
je přiváděna k výměníku z kotelny, kde jsou pro ohřev vody instalovány dva kotle na
dvě topná media - bioplyn a LTO. Hydraulický způsob míchání vyhnívací nádrže byl
v průběhu provozu doplněn o míchání bioplynem pomocí plynového kompresoru.
Produkovaný bioplyn je akumulován v mokrém plynojemu o užitečném objemu cca
250 m3 a je převážně využíván na ohřev kalu.
V uskladňovací nádrži vyhnilého kalu o objemu cca 700 m3 jsou osazena dvě
vrtulová míchadla, která zajišťují homogenizaci kalu před nátokem na odvodňovací
zařízení.
Strojní odvodňování vyhnilého kalu je zajištěno dvěma samostatnými provozními
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linkami. Linka odvodnění s pásovým lisem CENED 1500 se v současnosti prakticky
nevyužívá a slouží jako provozní rezerva. Vyhnilý kal se průběžně odvodňuje v lince,
kde je osazena horizontální odstředivka ALFA-LAVAL s automatickou stanicí
dávkování flokulantu a dalším příslušenstvím. Provoz odstředivky je v automatickém
režimu, poruchové stavy jsou hlášeny do velína ČOV. Odvodněný kal o průměrné
sušině cca 27% je dopravován od odstředivky dopravníkem do přistaveného
kontejneru.
Současný stav v manipulaci s kalem na ČOV

Odvodněný anaerobně stabilizovaný kal je ukládán na otevřenou zpevněnou plochu
půdorysných rozměrů 18 x 62 m, tzv. manipulační skládku kalu, která byla
stavebními úpravami dna a obvodových stěn zřízena na části původních kalových
polí. Velikost manipulační skládky umožňuje skladovat cca 1/2 roční produkci
odvodněného kalu. Odvoz a následnou likvidaci kalu zajišťuje smluvní partner, firma
BREPA s.r.o. Dolní Břežany. Odvoz kalu je zajištěn s četností cca 4 - 5x/rok.
Zbývající část kalových polí byla ponechána bez stavebních úprav a v současné
době není využívána.
Hořák zbytkového plynu

Přebytečný bioplyn, vznikající při anaerobním procesu vyhnívání kalu je spalován
v hořáku bioplynu. Tento proces spalování je plně automatický, zapínání a vypínání
hořáku je řízeno nastavenými hodnotami v závislosti na polohách v plynojemu. Chod
je obsluze signalizován na řídící velín. Funkce HZP je výjimečná, veškerý
produkovaný bioplyn je provozně využíván.
Systém řízení ČOV, monitorování archivace dat

Chod všech zařízení je nastaven v automatickém režimu, případně v ručním režimu
na příslušném panelu rozvaděče, resp. deblokační skříňce zařízení. Provozní i
poruchové stavy zařízení jsou akusticky a opticky signalizovány.
Chod čerpadel odpadní vody, jakož i dešťových vod je řízen v závislosti na výšce
hladiny v čerpací komoře snímané ultrazvukovou sondou. Chod česlí je možné volit
jako trvalý nebo přerušovaný s časovým spínáním eventuálně spínaným podle výšky
hladiny v kanále před česlemi. Chod dopravníku je možné nastavit ručně anebo v
časovém režimu. Vertikální lapák písku je v nepřetržitém provozu. Činnost
separátoru písku se nastavuje místně z deblokační skříňky. Chod horizontálního
lapáku písku souvisí se spouštěním čerpadel v čerpací komoře. Čerpadla v tomto
lapáku je možné řídit ručně anebo jsou v automatickém režimu závislé na směru
chodu pojezdného mostu.
Funkce dmychadel, která jsou hlavními spotřebiči elektrické energie, je v
automatickém režimu optimalizována snímáním a vyhodnocováním hodnot
koncentrací kyslíku v aktivaci kyslíkovou sondou. Řídící jednotka zabezpečuje ze
získaných údajů regulaci otáček motorů dmychadel. Míchadla a čerpadla
v selektoru a čerpadla v aktivační nádrži jsou ovládána místně anebo dálkově z
rozvaděče.
Stroje a zařízení kalového hospodářství jsou ovládány z rozvaděče kalového
hospodářství, rotační zahušťovač z vlastního rozvaděče.
Průtoky dešťových vod jsou snímány pomocí ultrazvukových sond a vyhodnocovány
společným vyhodnocovacím zařízením napájeným ze stávajícího rozvaděče.
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Průtoky vyčištěné vody na odtoku jsou měřeny ultrazvukovou sondou s
vyhodnocovacím zařízením. Ze všech měřených profilů jsou signály z
vyhodnocovacích zařízení přivedeny do velínu na PC.
Monitorovací a archivační systém řeší návrh měřících a regulačních obvodů tak, aby
provoz mohl být v maximální míře optimalizován, obsluha měla přehled o činnosti
zařízení a mohla vyhodnocovat činnost ČOV. Do velínu na PC jsou přivedeny signály
všech poruchových a provozních stavů z celé ČOV, kde jsou všechny údaje
monitorovány a archivovány. Při obsluhování systému je zapotřebí řídit se příručkou
uživatele, které byla provozovateli dodána.
Navrhované úpravy
PS 01 Čerpání odpadních vod
PS 02 Hrubé předčištění
PS 03 Mechanické předčištění

Čerpané množství odpadních vod na mechanickou část ČOV cca 500 l/s a na
biologickou část cca 200 l/s zůstane zachováno. Bude zachováno i rozdělení průtoku
na dešťovou a splaškovou linku. Na dešťové lince bude osazen nový lapák písku
a nová dešťová zdrž.
Stávající provozně technologické celky - čerpání odpadních vod, hrubé a mechanické
předčištění odpadních vod budou kompletně modernizovány a doplněny novým
technologickým zařízením. Nové objekty, kterými jsou vírový lapák písku na dešťové
lince a dešťová zdrž budou vystrojeny novým technologickým zařízením.
Návrh předpokládá provedení celkové repase hlavních (strojních) technologických
zařízení.
PS 04 Biologické čištění odpadních vod s doplněním regenerace kalu
PS 05 Dmychárna
PS 06 Chemické hospodářství

Pro biologické čištění odpadních vod budou i nadále využity stávající stavební
objemy aktivačních nádrží. Do linky biologického čištění bude nově doplněna nádrž
regenerace vratného kalu.
Biologická linka čištění je navržena s oddělenou regenerací vratného kalu,
předřazenou denitrifikací rozdělenou na dva funkční objemy a následnou nitrifikací.
Systém lze charakterizovat jako R-Ds-D-N. Do regenerační nádrže bude přiváděn
vratný kal z dosazovacích nádrží, fugát z odvodňování vyhnilého kalu a část
mechanicky předčištěné odpadní vody. V regeneraci proběhne biologická nitrifikace
amoniakálního dusíku z fugátu a přítokové vody. Aktivační směs z koncové, pouze
mechanicky míchané části regenerace bude přivedena do první části denitrifikace –
tzv. denitrifikačního selektoru, kde se smísí s odpadní vodou.
V anoxickém denitrifikačním selektoru dojde k biologické denitrifikaci oxických forem
dusíku. Jako substrát bude využit organický substrát obsažený v odpadní vodě. Ze
selektoru bude odtékat aktivační směs do vlastní předřazené denitrifikace. Do
denitrifikace bude přiváděna aktivační směs z koncové části nitrifikace obsahující
dusičnanový dusík. K jeho biologické redukci bude využit zbývající organický substrát
z odpadních vod a především externí organický substrát dávkovaný na začátek
denitrifikace. Velikost denitrifikační zóny bude proměnná v závislosti na teplotě
odpadní vody a s tím spojeným nitrifikačním výkonem. V letním období (T>13°C)
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bude provozován větší objem denitrifikace. Koncovou část aktivace tvoří nitrifikační
sekce jejíž objem bude proměnný stejně tak jako objem denitrifikace. Větší objem
nitrifikace bude provozován při nízkých teplotách aktivační směsi (T<13°C), aby byl
zachován lepší průběh nitrifikace. Do koncové části nitrifikačních nádrží bude
dávkován síran železitý, sloužící pro simultánní srážení fosforu. Tímto způsobem lze
zajistit roční průměrnou odtokovou koncentraci celkového fosforu 1,0 mg/l.
Biologická část je zakončena dvěma stávajícími kruhovými dosazovacími nádržemi.
V rámci modernizace a intenzifikace biologické části navrhujeme kompletní výměnu
aeračního systému, repasi a doplnění míchadel, instalaci čerpadel pro vnitřní
recirkulaci aktivační směsi a kompletní výměnu technologického vystrojení obou
dosazovacích nádrží.
Součástí bude i instalace nového řídícího systému a prvků měření a regulace.
V aktivačních nádržích budou instalovány sondy pro měření rozpuštěného kyslíku,
teploty, dusičnanů a amoniakálního dusíku.
Potřebné množství vzduchu do nitrifikačních nádrží bude zajištěno dvěma rotačními
dmychadly. Třetí dmychadlo je rezervní pro záskok za nefunkční dmychadlo.
Dodávka vzduchu bude řízena automaticky od kyslíkové sondy přes frekvenční
měniče otáček. Potřebné množství vzduchu do nádrže regenerace kalu bude
zajištěno jedním rotačním dmychadlem. Druhé dmychadlo je rezervní pro záskok za
nefunkční dmychadlo. Všechna dmychadla budou opatřena protihlukovými kryty.
PS 07 - Třetí stupeň čištění odpadních vod

Třetí stupeň čištění je nedílnou součástí projektového řešení. Předběžně byl tento
návrh projednán se zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje a se zástupci
správce povodí.
Hodnoty „p a „m“ budou plně v souladu nejen s požadavky Nařízení vlády 229/2007
Sb. uvedenými v příloze č. 1, část A, tabulce 1.a, ale i s hodnotami uvedenými
v tabulce č. 1 Metodického pokynu k Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. tj. s limity
doporučenými při použití nejlepší dostupné technologie (tzv. „bat“ limity).
S vodoprávním orgánem a se správcem povodí bylo dohodnuto, že třetí stupeň
čištění bude navržen pro zvýšené odstraňování fosforu. Třetí stupeň čištění pro
zvýšené odstraňování fosforu je založen na fyzikálně chemickém principu koagulace,
solemi kovů (železa nebo hliníků) a separaci vzniklé suspenze. V návrhu řešení pro
ČOV Svitavy se předpokládá systém koagulace a flotace. Zařazením třetího stupně
čištění budou průměrné odtokové hodnoty u parametru Pcelk na úrovni 0,75 mg/l.
PS 08
PS 09
PS 10
PS 11
PS 12

Kalové hospodářství
Zahušťování a odvodňování kalu
Termofilní hygienizace kalu (pasterizace)
Plynové hospodářství
Plynová kotelna

Pro specifikované výhledové množství a kvalitu odpadních vod se předpokládá
následující produkce kalu:
§
§
§

primární kal
přebytečný aktivovaný kal
chemický kal

440 kg/den
490 kg/den
95 kg/den

V současném provozu je produkován surový smíšený kal v nádrži primární
sedimentace, který je následně gravitačně zahušťován. V návrhu řešení se uvažuje
se separátním strojním zahuštěním přebytečného aktivovaného kalu s dávkováním
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organického flokulantu. Při koncentraci přebytečného aktivovaného kalu 6 - 7 kg/m3
je nutné zahustit cca 86 m3 kalu za den. Kapacita zahušťovacího zařízení je
navržena tak, aby denní množství kalu bylo možné zpracovat za 8 - 9 hodin.
Předpokládáme průměrné zahuštění na 5% sušiny tj. produkci zahuštěného kalu cca
11 m3/den.
Primární kal bude odkalován stávajícím způsobem z kalových prohlubní (konusů)
usazovací nádrže. Průměrné zahuštění předpokládáme 4% tj. objemovou produkci
kalu cca 11 m3/den.
Zahuštěný přebytečný aktivovaný kal bude smíchán v zásobní jímce o objemu cca 20
m3 s primárním kalem. Odtud bude směs podle stanoveného provozního režimu
odebírána do pasterizačního aparátu s diskontinuálním provozem. Ohřátí kalu na
teplotu pasterizace 70°C je zajištěno teplou vodou z kotelny. Prodleva na této teplotě
cca 1 hodinu zajistí spolehlivou hygienizaci kalu. Pasterizační aparát je vybaven
výkonným míchadlem, které zajistí dobrou výměnu tepla.
Dobrá tepelná bilance celého procesu je zajištěna zpětnou výměnou tepla
(rekuperací) z ohřátého kalu do studeného surového kalu. Reaktor I. stupně (1000
m3) bude provozován v mezofilním teplotním režimu s provozní teplotou 40 až 42°C.
Navržená předpasterizace surového kalu umožňuje ve výhledu i zpracování
externích organických substrátů v souladu s legislativou EU. U tohoto reaktoru se
předpokládá pouze revize a nové vystrojení horního víka nádrže.
Nově je navržen anaerobní rektor II. stupně o objemu cca 600 m3. Hlavním důvodem
je minimalizace rizik z provozu jednostupňového procesu, neboť jakékoliv poruchy
kalového hospodářství se zpětně promítají do funkce hlavní technologické linky
čištění, na kterou jsou v daném případě kladeny mimořádně vysoké požadavky co do
zajištění odtokových parametrů. Nádrž II. stupně bude nevyhřívaná, ale s alternativní
možností ohřevu a míchaná bioplynem stejně jako nádrž I. stupně.
Stávající mokrý plynojem, který je v havarijním stavu bude nahrazen novým suchým
plynojemem o objemu cca 200 m3, což představuje provozně dostatečnou akumulaci
bioplynu.
Pro zajištění ohřevu kalu a homogenizace anaerobních reaktorů se navrhuje
kompletní rekonstrukce a vybavení plynové kotelny a plynové kompresorovny.
V kotelně budou instalovány dva plynové kotle. Jeden na bioplyn a jeden na zemní
plyn. Kotel na bioplyn bude využíván převážně na pokrytí technologického tepla
anaerobního procesu včetně navržené pasterizace. Kotel na zemní plyn je navržen
pro vytápění celého objektu. V případe potřeby bude možno oba tepelné zdroje
kombinovat.
V plynové kompresorovně budou umístěny dva plynové kompresory. Jejich výkon je
navržen tak, aby v případě odstávky jednoho kompresoru bylo možno
homogenizovat v průběhu 24 hodin oba reaktory.
Vyhnilý kal bude odvodňován na stávající horizontální odstředivce, která bude
přemístěna do nové budovy, která bude současně sloužit jako strojovna pro
zahušťování přebytečného aktivovaného kalu. Pro odvodněný kal bude sloužit
manipulační skládka kalu, která byla zřízena na místě původních kalových polích.
Produkce odvodněného kalu se předpokládá cca 2,5 t/den.
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Výhledový stav v manipulaci s kalem na ČOV
Ke strojnímu odvodňování bude přednostně odebírán anaerobně stabilizovaný kal a
to z vyhnívací nádrže druhého stupně. Přepouštění stabilizovaného kalu do
uskladňovací nádrže bude využíváno pouze ve výjimečných případech.
Smluvně dohodnuté zvýšení četnosti odvozu kalu v průběhu roku s firmou zajišťující
odvoz a likvidaci kalu dojde ke snížení množství odvodněného kalu ukládaného na
manipulační skládku kalu v areálu ČOV zejména v letním období.
Součástí návrhu je i demolice stávajících nevyužívaných kalových polí. Část plochy
kalových polí bude využita pro zřízení parkoviště pro osobní automobily, část plochy
bude zatravněna.
Realizací výše uvedených technologických úprav navrhovaných v souboru kalového
hospodářství, minimalizací potřeby uskladnění neodvodněného stabilizovaného kalu
a vyšší četností odvozu odvodněného anaerobně stabilizovaného kalu zejména
v letním období dojde k zásadnímu snížení pachové zátěže v areálu ČOV Svitavy
oproti současnému stavu.
PS 13
PS 14
PS 15
PS 16
PS 17

Venkovní kabelové rozvody
Elektro část - silová
VN rozvodna, NN rozvodna
Trafostanice
Řídící a informační systém ASŘTP

V rekonstruovaných objektech budou souběžně s výměnou nebo repasemi
technologických zařízení instalovány nové rozvody stavebních i technologických
elektroinstalací. Ty budou na rozdíl od původních rozvodů řešeny především kabely
v soustavě TN-S, vyhovující bezpečnostním požadavkům souboru technických
norem ČSN 33 2000. Nové řešení mj. umožní dosáhnout vyšší bezpečnosti provozu
a splnění požárních předpisů. Součástí návrhu je i kompletní výměna elektrických
rozvodů včetně rozvaděčů.
Veškeré nové elektrické rozvody budou uzpůsobeny pro automatizovaný provoz,
ovládaný centrálním řídícím systémem v závislosti na průběžně zjišťovaných
provozních stavech. Přitom však bude zachována možnost ručních zásahů
a ovládání jak pro případ poruch řídícího systému, tak pro případ servisních
a údržbových prací na technologickém zařízení.
Pro eliminaci rizika škod, vzniklých v důsledku úderu blesku, budou nové rozvody
vyzbrojeny v hlavních přívodních vedeních svodiči bleskových proudů a přepětí.
Nově bude navržen rovněž řídící systém. Stávající operátorské pracoviště umístěné
v objektu provozní budovy zůstane zachováno a bude rozšířeno dalším výkonnou
stanicí PC s vhodným vizualizačním softwarem.
Softwarová výbava operátorského pracoviště bude rozšířena tak, aby umožnila
vyhodnocování informací z nových analyzátorů i nových stanic řídícího systému,
okamžité informování obsluhy o aktuálních provozních nebo poruchových stavech
a současně automatizované řízení technologie čištění (prostřednictvím nových stanic
řídícího systému). To umožní dosáhnout stabilně požadovaného složení
vypouštěných odpadních vod. Automatizované řízení provozu též zaručí optimalizaci
spotřeby používaných chemikálií a celkové energetické náročnosti procesu čištění.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení zkušebního provozu
Ukončení zkušebního provozu

03/2009
12/2010
01/2011
06/2012

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hradec nad Svitavou, Svitavy
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Prvním rozhodnutím ve fázi přípravy realizace záměru bude vydání územního
rozhodnutí, které bude vydávat Stavební úřad MěÚ Svitavy.
Zahájení vlastní realizace je podmíněno vydáním stavebního povolení, které bude
vydávat Stavební úřad MěÚ Svitavy.
Souhlas vodoprávního úřadu k projektové dokumentaci bude vydávat vodoprávní
úřad OŽP MěÚ Svitavy i OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje.
Pro vydání výše uvedených rozhodnutí musí investor ve spolupráci s projektovou
organizací předložit vyjádření příslušných organizací dle zvláštních předpisů.
Pro zvýšení odběru podzemní vody ze stávajícího vrtu v areálu ČOV je nutné
požádat OŽP MěÚ Svitavy.
Situace záměru
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Fotodokumentace stávajícího stavu
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí se stávající oplocený areál ČOV nachází na
následujících pozemcích v k.ú. Hradec nad Svitavou:
Číslo parcely
678
679
680
681
682
683
684
685
686
3149/1
3149/3
3149/4
3149/5
3149/6
3149/7
3149/8
3149/9
3149/10
3149/11
3149/13
Celkem

2

Výměra (m )
127
243
348
121
32
132
320
343
120
8 933
427
419
4 722
215
408
3 414
708
470
2 536
139
24 177

Využití pozemku
Zeleň
Manipulační plocha
Manipulační plocha
Zeleň
Zeleň
Zeleň
Ostatní komunikace
Manipulační plocha
Manipulační plocha
Manipulační plocha
Manipulační plocha

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Záměrem budou dotčeny pouze zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy v areálu
ČOV. Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných
lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji území Východočeské křídy a
pramenné oblasti Svitavy, která je současně vyhlášenou chráněnou oblastí přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“). Ostatní ochranná pásma budou specifikována
v následujících stupních projektové dokumentace.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např.
skladebné prvky ÚSES) a s významnými krajinnými prvky "ze zákona".
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B.II.2. Voda
Stávající stav
Pitná voda

Dodávky pitné vody do areálu ČOV jsou zajišťovány přes přípojku z veřejného
vodovodního řadu. Množství odebrané pitné vody je měřeno vodoměrem. Odběr
pitné vody v roce 2006 byl 231 m3/rok, v roce 2007 byl 241 m3/rok. Převážná část
této vody se spotřebovává v sociálním zázemí pracovníků ČOV (provoz ČOV
zajišťuje 13 pracovníků).
Užitková voda

Pro dodávky užitkové vody pro technologické účely se používá voda z vrtu č.1,
situovaného v areálu ČOV. Povolení k odběru podzemní vody vydal vodoprávní úřad
OŽP Městského úřadu Svitavy č.k. OŽP/52615-05/6989-05/puj dne 10.10.2005 Dle
tohoto povolení je povolen odběr ve výši 3 l/s, 250 m3/měsíc, 2500 m3/rok. Voda
z tohoto vrtu smí být používána pouze pro technologické účely. Odběr užitkové vody
z vrtu č.1 v roce 2006 byl 2 304 m3, v roce 2007 byl 2578 m3/rok. Veškeré množství
této vody se spotřebuje v technologii, zejména na přípravu roztoků flokulantů a
koagulantů a pro oplachy zařízení.
Výstavba

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby,
technické řešení záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné množství
pitné vody pro pracovníky výstavby lze odebírat z rozvodů pitné vody. Potřebné
množství užitkové vody pro proces výstavby bude odebíráno z rozvodu užitkové
vody. Kapacita obou zdrojů vody je dostatečná.
Cílový stav

Způsob zásobování areálu čistírny vodou se nezmění. Rovněž tak se nepředpokládá
významnější zvýšení odběru pitné vody – stávající počet pracovníků ČOV zůstane
zachován i po provedené rekonstrukci ČOV.
Dle podkladů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení se očekává
zvýšení spotřeby užitkové vody pro technologické účely na cca 3 600 m3/rok.
Dle sdělení provozovatele ČOV je kapacita vrtu postačující i pro uváděné navýšení
odběru. O povolení zvýšeného odběru je nutné požádat příslušný vodoprávní úřad OŽP MěÚ Svitavy.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stávající stav
Suroviny

Dle údajů z provozní evidence provozovatele bylo v roce 2006 na ČOV přivedeno
1 837 500 m3 odpadních vod, v roce 2007 to bylo 1 795 117 m3.
Při zpracování odpadních vod se v rámci technologie čištění odpadních vod používají
vedlejší suroviny, které jsou uvedeny v následující tabulce. Uváděná množství
odpovídají skutečné spotřebě v roce 2006:
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Surovina
Síran železitý (srážení fosforu)
Organický flokulant (odvodnění kalu)

Množství (tun/rok)
73
2,6

Bezpečnostní listy těchto chemikálií jsou uvedeny v příloze oznámení.
Energie
Elektrická energie

Jednotlivé objekty ČOV jsou napájeny ze stávající trafostanice v areálu ČOV.
V trafostanici jsou osazeny 2 transformátory 6/0,4kV, 630 kVA. Z těchto
transformátorů jsou napájeny jednotlivé úsekové rozvaděče.
Roční spotřeba elektrické energie na ČOV v roce 2006 byla 812 MWh.
Tlakový vzduch

Zdrojem tlakového vzduchu v areálu ČOV je vlastní kompresorovna, ve které je
osazen 1 kompresor.
Množství vyrobeného vzduchu se nesleduje, provoz kompresorovny je zahrnut ve
spotřebě elektrické energie. Obdobně lze charakterizovat i provoz dmychadel.
Lehký topný olej

Jako doplňkové palivo ve stávající kotelně se používá lehký topný olej (LTO),
dodavatel PARAMO a.s. Pardubice. Olej je skladován ve dvou zásobnících o objemu
2 x 25 m3 umístěných v oddělené místnosti v kotelně. Zásobníky jsou umístěny ve
společné havarijní jímce odpovídajícího objemu. Kotelna zajišťuje dodávky tepla pro
technologii kalového hospodářství a vytápění budovy kalového hospodářství.
Spotřeba LTO je silně závislá na klimatických podmínkách. Zatímco v roce 2006 byla
spotřeba cca 20 tun, v roce 2007 byla vykázána spotřeba cca 14 tun.
V rámci hodnoceného záměru bude hospodářství LTO zrušeno a jako doplňkové
palivo bude používán zemní plyn.
Bioplyn

V rámci provozu kotelny bylo v roce 2006 využito 130 280 m3 bioplynu, v roce 2007
to bylo 125 496 m3. Bioplyn se skladuje v plynojemu o objemu 250 m3, ze kterého je
veden do hořáků kotlů v kotelně.
Přebytečné množství bioplynu je odstraňováno na dopalovacím zařízení pro
spalování přebytků bioplynu. Na tomto zařízení bylo v roce 2006 spáleno 12 502 m3
bioplynu, v roce 2007 to bylo 7 438 m3.
Zemní plyn

Do areálu ČOV je zavedena NTL přípojka zemního plynu. Na rozvod zemního plynu
jsou napojeny 4 kotle na zemní plyn. Spotřeba zemního plynu v roce 2006 byla
13 053 m3, v roce 2007 to bylo 9 268 m3.
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění
sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech
stavby.
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Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz strojního zařízení, potrubí,
armatur apod. Způsob dodávek a montáže jednotlivých provozních souborů bude
upřesněn v dokumentaci pro provedení stavby po dokončení výběru dodavatelů
příslušných provozních celků.
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení,
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Proces výstavby nevyžaduje nové energetické zdroje. Potřebné množství energií
bude odebíráno ze stávajících rozvodů.
Cílový stav
Suroviny

Množství odpadních vod z města Svitavy přiváděné na ČOV zůstane prakticky na
shodné úrovni. Výhledově se počítá s připojením obcí Hradec nad Svitavou, Radiměř
a Kamenná Horka, tj. cca 2000 EO. Termín napojení těchto obcí není stanoven,
připojení bude řešeno samostatným projektem.
Dle podkladů z projektové dokumentace vyvolá úprava technologického procesu
ČOV i určité změny v sortimentu a množství pomocných surovin. Předpokládané
roční spotřeby těchto surovin jsou uvedeny v tabulce:
Surovina
Síran železitý (srážení fosforu)
Organický flokulant (odvodnění kalu)
Externí substrát pro denitrifikaci (etanol)

Množství (tun/rok)
124
4
85

Oproti stávajícímu stavu dojde k celkovému zvýšení těchto surovin o cca 140 tun/rok.
Nově bude používán substrát pro denitrifikaci.
Cca 40% vodný roztok síranu železitého a etanol se budou dovážet v autocisternách
a budou skladovány ve dvouplášťových nádržích s trvalou kontrolou meziprostoru,
objem nádrží bude 15 resp. 12 m3. Stáčení z autocisterny do nádrží bude prováděno
na zabezpečené zpevněné ploše vyspádované do havarijní jímky.
Organický flokulant je pevná látka,
v zabezpečeném skladu chemikálií.

dovážená

v pytlích.

Skladován

bude

Energie

Provoz ČOV po realizaci hodnoceného záměru nevyžaduje zavedení nových
energetických zdrojů.
Z hlediska spotřeby elektrické energie se předpokládá navýšení ročního odběru na
cca 1 050 MWh.
Do areálu ČOV bude zavedena nová NTL přípojka zemního plynu, která bude
zavedena do stávající kotelny, kde zemní plyn nahradí stávající LTO. Spotřeba
zemního plynu se zvýší cca o 20 000 – 30 000 m3/rok v závislosti na konkrétních
klimatických podmínkách a potřebách technologického procesu.
Pro akumulaci bioplynu bude osazen nový suchý plynojem o objemu 200 m3.
V produkci bioplynu se očekává mírné navýšení na cca 152 000 m3/rok.
Hospodářství a používání LTO bude zrušeno.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stávající stav

Areál ČOV je dostupný ze silnice I/43 Svitavy – Brno, ze které se odbočuje na okraji
obce Hradec nad Svitavou na silnici III/36625 a následným odbočením na místní
komunikace. U vrátnice ČOV je zřízeno parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěv – 6 stání. Nákladní doprava spojená s provozem ČOV je provozována pouze
v denní době a v pracovní dny. Doprava o sobotách a nedělích je zcela mimořádná.
Osobní doprava zaměstnanců odpovídá nepřetržitému charakteru provozu.
Vzhledem k malému rozsahu dopravních nároků se evidence dopravy neprovádí. Dle
technického odhadu provozovatele je stávající dopravní obslužnost ČOV uvedena
v následující tabulce:
Druh vozidla
TNA
LNA
OA

Denní
Měsíční
Roční
Průměrné příjezdy vozidel
4
100
1 000
2
50
500
8
200
2 500

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd a odjezd). Zpětné vytížení nákladních
vozidel se nepředpokládá.
Výstavba

Areál ČOV je napojen na stávající silniční síť, na kterou navazují i stávající
komunikace uvnitř areálu ČOV. Realizace záměru nevyžaduje rozšíření nebo úpravy
veřejných komunikací.
Předpokládaný rozsah stavebních prací je relativně malý a vyvolané nároky na
dopravu budou nízké. Budou však znamenat určité přechodné zvýšení intenzity
dopravy, protože ČOV bude i po dobu realizace hodnoceného záměru v trvalém
provozu. Dle dostupných podkladů lze očekávat navýšení příjezdů nákladních i
osobních vozidel v řádu jednotek za den. Upřesnění může být provedeno v rámci
prováděcích projektů, kdy budou vybráni dodavatelé jednotlivých celků a bude
zpracován projekt organizace výstavby. Z hlediska prováděného hodnocení se však
bude jednat o zcela malý a nevýznamný vliv.
Cílový stav

Nároky na dopravu související s provozem ČOV se po realizaci záměru mírně zvýší.
Na straně dovozu si provoz ČOV vyžádá dovoz dalších cca140 tun/rok pomocných
surovin. Z hlediska odvozu kalů dojde ke zrovnoměrnění dopravy a dílčímu navýšení.
Z hlediska počtu pohybů nákladních vozidel lze předpokládat určité navýšení
dopravy max. o 2 jízdy TNA/den. Převážná část pohybů nákladních vozidel bude
realizována stejně jako dosud v pracovní dny a v denní době (výjimečně v sobotu).
Z hlediska osobní dopravy nedojde k podstatným změnám – nedochází k nárůstu
zaměstnanců.
Celková dopravní obslužnost po realizaci záměru je uvedena v tabulce:
Druh vozidla
TNA
LNA
OA

Denní
Měsíční
Roční
Průměrné příjezdy vozidel
6
150
1 500
2
50
500
8
200
2 500

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd a odjezd). Zpětné vytížení nákladních
vozidel se nepředpokládá.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Stávající stav

Dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č.1 bod
6.9., jsou čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 2000 a více
ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících
odpadní vody, nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50
m3/den, zařazeny do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší a to jak pro
období do 31.12.2009 tak i od 1.1.2010. Emisní limity nejsou stanoveny.
Dle přílohy vyhlášky č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových
látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, jsou čistírny
městských odpadních vod s projektovanou kapacitou 2000 a více ekvivalentních
obyvatel zařazeny mezi stacionární zdroje u kterých se stanovuje koncentrace
pachových látek. Provozovatel čistírny je povinen dle ustanovení §3 vyhlášky zajistit
stanovení koncentrace pachových látek nejpozději do 1. srpna 2009. Měření
pachových látek provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – pracoviště Karviná
dne 14.6.2006. V době měření bylo na kalových polích uskladněno mimořádně
vysoké množství kalu, který nebyl delší dobu odvážen (cca 500 m3 kalu). Měření bylo
provedeno za slunečného počasí při teplotě 28 0C ve čtyřech měřících bodech na
hranicích pozemku s následujícími výsledky:
Bod č.7 – u starých kolových polí, koncentrace pachových látek 24 ouE/m3
Bod č.8 – u kalových polí, koncentrace pachových látek 11 ouE/m3
Bod č.9 – u dosazovacích nádrží, koncentrace pachových látek 10 ouE/m3
Bod č.10 – u přítoku, koncentrace pachových látek 21 ouE/m3
Bod č9

Bod č. 8

Bod č. 10
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Měření bylo provedeno v době před nabytím účinnosti vyhlášky č. 362/2006 Sb. o
způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míře obtěžování
zápachem a způsobu jejího zjišťování.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
kotelna

Povolení k uvedení stavby středního zdroje znečišťování ovzduší – kotelny o
celkovém instalovaném tepelném výkonu 1200 kW a dopalovacího zařízení pro
spalování přebytků bioplynu – fléry HB 55, do trvalého provozu vydal OŽPZ
Krajského úřadu Pardubického kraje pod č.j. OŽPZ/20208/2005/PI dne 24.10.2005.
V kotelně jsou osazeny dva kombinované kotle Slatina o jmenovitém tepelném
výkonu 2 x 600 kW na bioplyn a LTO.V provozu je vždy pouze jeden kotel. V kotelně
je spalován bioplyn vznikající v technologii čištění odpadních vod a vznikající teplo je
využíváno pro vyhřívání kalu na požadovanou teplotu. Zároveň je z této kotelny
vytápěn i objekt kalového hospodářství. Při nedostatku bioplynu se používá jako
palivo LTO, naopak při přebytku bioplynu je nadbytečný bioplyn spalován
v dopalovacím zařízení HB 55.
Základní údaje kotlů a dopalovacího zařízení jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Kotle K1, K2:
Veličina
Typ kotle
Výrobce
Jmenovitý výkon
Výrobce hořáku
Výkon hořáku

Hodnota
VP 600 – teplovodní
Sigma Slatina Brno
600 kw
Weishaupt
200 – 870 kW

Dopalovací zařízení pro spalování přebytků bioplynu:
Veličina
Typové označení
Výrobce
Jmenovitý výkon
Typ hořáku
Výkon hořáku

Hodnota
HB – 55
Plyno-elektro servis Moravské Budějovice
350 kw
BLU 500 P VS TC Biomas
244 – 496 kW

Autorizované měření emisí z kotlů K1, K2 provedla AXIA CZ s.r.o. Lanškroun.
1.4.2005 bylo provedeno měření při spalování LTO, 18.4.2005 bylo provedeno
měření při spalování bioplynu. Výsledky měření jsou uvedeny v následujících
tabulkách:
Kotel K1 - LTO
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot. koncentrace
3
mg/m
6
1418
260
28

Hmotnostní tok
kg/hod
0,002
0,548
0,100
0,011

Měrná emise
kg/t paliva
0,079
19,340
3,544
0,385

Průtok suché vzdušiny – 0,151 m3/s, spotřeba paliva 170 kg/6 hodin.
Kotel K2 - LTO
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot. koncentrace
3
mg/m
11
1421
242
22

Hmotnostní tok
kg/hod
0,003
0,449
0,076
0,007

Měrná emise
kg/t paliva
0,119
15,847
2,696
0,242

Průtok suché vzdušiny – 0,160 m3/s, spotřeba paliva 170 kg/6 hodin.
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Kotel K1 - bioplyn
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot. koncentrace
3
mg/m
1
8
72
36

Hmotnostní tok
kg/hod
0,001
0,005
0,044
0,022

Měrná emise
6
3
kg/10 m paliva
28,959
166,884
1523,263
764,442

Průtok suché vzdušiny – 0,165 m3/s, spotřeba paliva 174,4 m3/6 hodin.
Kotel K2 - bioplyn
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot. koncentrace
3
mg/m
0,5
9,9
76,9
3,0

Hmotnostní tok
kg/hod
0,0003
0,0072
0,0562
0,0022

Měrná emise
6
3
kg/10 m paliva
8,218
178,327
1391,348
53,446

Průtok suché vzdušiny – 0,198 m3/s, spotřeba paliva 242,3 m3/6 hodin.
Výduchy od obou kotlů K1 a K2 jsou zavedeny do společného komína o stavební
výšce 15 m, průřez komína 0,5 m2.
Dopalovací zařízení HB 55 pro spalování přebytků bioplynu

Autorizované měření emisí provedla AXIA CZ s.r.o. Lanškroun 17.12.2005.Výsledky
měření jsou uvedeny v tabulce:
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot. koncentrace
3
mg/m
35
23
81
11

Hmotnostní tok
kg/hod
0,031
0,020
0,071
0,010

Měrná emise
6
3
kg/10 m paliva
709,617
456,409
1642,310
222,376

Průtok suché vzdušiny – 0,325 m3/s, spotřeba bioplynu 257,9 m3/6 hodin.
Údaje o spotřebě jednotlivých druhů paliv, provozní době jednotlivých zařízení
v letech 2006 a 2007 byly převzaty z provozní evidence zdroje a jsou uvedeny
v tabulce, která je doplněna o průměrné hodnoty za roky 2006 a 2007.
veličina
FPD zdroje
Množství paliva
FPD zdroje
Množství paliva
FPD zdroje
Množství paliva
FPD zdroje
Množství paliva
FPD zdroje
Množství paliva
FPD zdroje
Množství paliva

jednotka Kotel K1 Kotel K2 Zařízení HB 55
Rok 2006 – provoz na bioplyn
hod/rok
1 470
1 102
309
3
m /rok
74 260
56 020
12 502
Rok 2006 - provoz na LTO
hod/rok
435
93
tun/rok
16,5
3,5
Rok 2007 – provoz na bioplyn
hod/rok
1 832
704
192
3
m /rok
90 356
35 140
7 438
Rok 2007 – provoz na LTO
hod/rok
233
192
tun/rok
7,7
6,3
Průměr 2006 – 2007 – provoz na bioplyn
hod/rok
1 651
903
250
3
m /rok
82 308
45 580
9 970
Průměr 2006 – 2007 – provoz na LTO
hod/rok
334
143
tun/rok
12,1
4,9
-

Hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek jsou pro stávající stav
stanoveny na základě výsledků autorizovaného měření zdroje (hmotnostní tok
kg/hod) a průměrných hodnot FPD zdroje z předchozí tabulky.
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Znečišťující látka

TZL
SO2
NOx
CO

Kotel K1
Hmotnostní tok
kg/rok
2,319
191,287
106,044
39,996

Kotel K2
Hmotnostní tok
kg/rok
0,698
70,484
61,579
2,984

Zařízení HB 55
Hmotnostní tok
kg/rok
7,766
5,010
17,786
2,505

K1 + K2 + HB 55
Hmotnostní tok
kg/rok
10,783
266,781
185,409
45,485

V rámci hodnoceného záměru bude hospodářství LTO zrušeno a jako doplňkové
palivo bude používán zemní plyn.
Spalování zemního plynu

V ČOV jsou osazeny 4 kotle na zemní plyn:
§
§
§
§

THERM DUO 50T
DAKON DUA 24
DAKON DUA 30DT
DAKON DUA 30DT

DAKON DUA 30DT jsou umístěny v administrativní budově, THERM DUO 50T
v objektu česlovny a DAKON DUA 24 v objektu kalolisu. Všechny tyto kotle se
používají pro vytápění příslušných objektů a jsou provozovány pouze v topné
sezóně. Jedná se o 4 malé zdroje znečišťování ovzduší.
Seřízení hořáků a kontrolu spalinových cest těchto malých zdrojů znečišťování
ovzduší provedla autorizovaná osoba – pan Ladislav Houser, Svitavy dne 24.1.2007.
Spotřeba zemního plynu u jednotlivých spotřebičů se neměří, celková spotřeba
v roce 2006 byla 13 053 m3, v roce 2007 to bylo 9 268 m3.
Hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek, souhrnně za všechny 4 malé
zdroje, jsou vypočteny v následující tabulce na základě průměrné roční spotřeby
zemního plynu ze roky 2006 a 2007 ve výši 11 160 m3 a emisních faktorů dle
bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy

6

3

Emisní faktor (kg/10 m ZP)
20
9,6
1600
320
64

Hmotnostní tok kg/rok
0,223
0,107
17,856
3,571
0,714

Liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2007 pro stávající stav a pro rok 2011 pro cílový stav.
V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné emisní
faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02.
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02
(Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i
stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů
pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů,
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tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní
prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o
následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla
a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet. Pro určení emisního parametru NOx, benzenu a PM10 skupin vozidel OA,
LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity následující parametry:
Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2007 a 2011 jsou sumarizovány
v následující tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4
Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

ROK 2007
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM10
50
0,1121
0,0019
0,0005
50
0,2354
0,0013
0,0287
50
1,4191
0,0075
0,0659
ROK 2011
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
PM10
50
0,1175
0,0019
0,0005
50
0,2350
0,0013
0,0288
50
1,4191
0,0075
0,0659
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností čistírny. Při bilancích
hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností zařízení je
uvažováno s následujícími přepravními nároky:
Denní
Měsíční
Roční
Průměrné příjezdy vozidel
4
100
1 000
2
50
500
8
200
2 500

Druh vozidla
TNA
LNA
OA

Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů jsou pro stávající stav vyčísleny v tabulce:
Komunikace
Příjezdová komunikace
Komunikace
Příjezdová komunikace

NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1.957E-07
0.007044
PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
9.028E-09
0.000325

-1

t/km.rok
0.0025711

-1

g/m.s
1.328E-09

benzen
-1
kg/km.den
0.0000478

-1

t/km.rok
1.745E-05

-1

t/km.rok
0.0001186

Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat
následující sumu emisí:
-1

g.s
Plošný zdroj

4.076E-05

NOx
-1
kg.den
0.003522

-1

t.rok

0.0012855

-1

g.s

2.766E-07

benzen
-1
kg.den
0.0000239

-1

t.rok

8.724E-06

-1

g.s

1.881E-06

PM 10
-1
kg.den
0.0001625

-1

t.rok

5.931E-05

Výstavba

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že
výstavba nebude vyžadovat rozsáhlejší zemní práce, nebude se jednat o významné
zvýšení provozu na okolních komunikacích. Stavba nevyžaduje zábor ZPF, doprava
s odvozem ornice je nulová. Převážná část odtěžené zeminy bude využita při
terénních úpravách v areálu ČOV.
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí
z plošného zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. Doporučení pro omezení
emisí z plošného zdroje jsou prezentovaná v příslušné části předkládaného
oznámení.
Cílový stav

Dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č.1 bod
6.9., jsou čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 2000 a více
ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících
odpadní vody, nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50
m3/den, zařazeny do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší a to jak pro
období do 31.12.2009 tak i od 1.1.2010. Emisní limity nejsou stanoveny.
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Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Kotelna

Stávající zařízení kotelny bude demontováno, hospodářství LTO bude zrušeno. Do
kotelny bude zavedena NTL přípojka zemního plynu. V kotelně budou osazeny dva
nové kotle na bioplyn a zemní plyn přibližně o stejném výkonu jako stávající kotle, tj.
cca 2 x 600 kW. Kotelna bude i nadále zajišťovat dodávky tepla pro technologii
zpracování kalu a temperaci tohoto objektu.
Vzhledem k tomu, že bezprostředně po realizaci záměru se nebude zvyšovat
kapacita ČOV, bude množství vznikajícího bioplynu, požadavky na dodávky tepla do
technologie zpracování kalů a fond provozní doby kotelny přibližně na stávající
úrovni. Průměrná spotřeba LTO ve výši cca 17 tun/rok bude nahrazena spotřebou
cca 21 000 m3/rok zemního plynu.
Z hlediska hmotnostních toků emisí jednotlivých znečišťujících látek se
nepředpokládají významnější změny. Změnou paliva LTO za zemní plyn by mohlo
dojít k mírnému poklesu emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku.
Dopalovací zařízení HB 55 pro spalování přebytků bioplynu

Dopalovací zařízení HB 55 pro spalování přebytků bioplynu zůstane zachováno a
rovněž tak se předpokládá přibližně stejná doba provozu tohoto zařízení (cca 250
hod/rok) a množství spalovaného bioplynu ve výši do 10 000 m3/rok. Vlivem nového
systému řízení technologického procesu a jeho optimalizací lze očekávat vyšší
využití vznikajícího bioplynu a tím i mírný pokles provozu tohoto zařízení.
Spalování zemního plynu

Stávající kotle DAKON DUA 30DT v administrativní budově, THERM DUO 50T
v objektu česlovny a DAKON DUA 24 v objektu kalolisu zůstanou zachovány. Budou
se i nadále používat pro vytápění příslušných objektů a budou provozovány pouze
v topné sezóně. Spotřeba zemního plynu pro provoz těchto kotlů se nezmění a bude
se pohybovat v závislosti na klimatických podmínkách v rozmezí od 10 000 do
13 000 m3/rok. Z hlediska hmotnostních toků jednotlivých znečišťujících látek
z těchto zdrojů nedojde ke změnám.
Zápach

Minimalizace emisí pachových látek je jedním z hlavních záměrů realizace
navrhované stavby.
Ke strojnímu odvodňování bude přednostně odebírán anaerobně stabilizovaný kal a
to z vyhnívací nádrže druhého stupně. Přepouštění stabilizovaného kalu do
uskladňovací nádrže bude využíváno pouze ve výjimečných případech.
Technologická zařízení a technologický proces kalového hospodářství jsou navržena
s potřebnou kapacitní rezervou. Vlastní proces zpracování kalu (a tím i produkce
odvodněného kalu na manipulační skládku) bude provozován za běžných provozních
podmínek vždy v období pondělí – čtvrtek. Skladovací kapacita na vstupu do
kalového hospodářství je navržena tak, aby umožňovala potřebný příjem i v období
od pátku do neděle, kdy bude zařízení na zpracování kalu odstaveno. Tímto řešením
a pravidelným odvozem kalu v pracovní dny bude množství odvodněné kalu na
manipulační skládce minimalizováno a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
by měla být manipulační skládka bez kalu.
Vyjádření firmy BREPA, s.r.o., která i v současné době zajišťuje odvoz kalu a jeho
využití, je uvedeno v následujícím textu:
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Součástí návrhu je i demolice stávajících nevyužívaných kalových polí. Část plochy
kalových polí bude využita pro zřízení parkoviště pro osobní automobily, část plochy
bude zatravněna.
Modernizace technologického procesu v biologické části se rovněž projeví snížením
emisí pachových látek z otevřených velkoplošných nádrží.
Realizací výše uvedených technologických úprav navrhovaných v souboru kalového
hospodářství, minimalizací potřeby uskladnění neodvodněného stabilizovaného kalu
a vyšší četností odvozu odvodněného anaerobně stabilizovaného kalu zejména
v letním období dojde k zásadnímu snížení pachové zátěže v areálu ČOV Svitavy
oproti současnému stavu.
Nové měření emisí pachových látek bude provedeno v rámci zkušebního provozu.
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Celková dopravní obslužnost po realizaci záměru je uvedena v tabulce:
Denní
Měsíční
Roční
Průměrné příjezdy vozidel
6
150
1 500
2
50
500
8
200
2 500

Druh vozidla
TNA
LNA
OA

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd a odjezd). Zpětné vytížení nákladních
vozidel se nepředpokládá.
Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů jsou pro stávající stav vyčísleny v tabulce:
NOx
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
2.757E-07
0.0099246
PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
1.269E-08
0.000457

Komunikace
Příjezdová komunikace
Komunikace
Příjezdová komunikace

-1

t/km.rok
0.0036225

-1

g/m.s
1.744E-09

benzen
-1
kg/km.den
0.0000628

-1

t/km.rok
2.292E-05

-1

t/km.rok
0.0001668

Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat
následující sumu emisí:
-1

g.s
Plošný zdroj

5.743E-05

NOx
-1
kg.den
0.0049623

benzen
-1
kg.den

-1

g.s

-1

t.rok

0.0018112

3.634E-07

0.0000314

-1

t.rok

1.146E-05

-1

g.s

2.645E-06

PM 10
-1
kg.den

t.rok

0.0002285

8.34E-05

-1

B.III.2. Odpadní vody
Stávající stav

Povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizační sítě města Svitavy zakončené
městskou ČOV o stávajícím maximálním zatížení 15 000 EO, v obci Hradec nad
Svitavou do vodního toku Vendolský potok v říčním km 0,400, číslo hydrologického
pořadí 4-15-02-004 vydal OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje pod č.j. 414537/2007/OŽPZ/Šk dne 5.12.2007. Dle tohoto vodoprávního rozhodnutí je povoleno
vypouštět z ČOV do Vendolského potoka následující množství odpadních vod:
Qprům = 73 l/s, 6 300 m3/den, 191 850 m3/měsíc
Qmax. = 200 l/s (maximální průtok biologickou částí ČOV), 2 300 000 m3/rok
Maximální dešťový přítok na ČOV dosahuje hodnoty až 500 l/s – nejedná se o
limitovanou hodnotu.
Při dodržení následujících ukazatelů:
Ukazatel
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)
Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr)
Nerozpuštěné látky (NL)
Anorganický dusík (Nanorganický)
Celkový fosfor (Pcelk)

Průměr

+

„p“ mg/l
17
80
20

++

20
2

„m“ mg/l
30
105
25
30
3

tun/rok
40
184
46
46
4,6

Kde:
+

aritmetický průměr za kalendářní rok
hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického
stupně vyšší než 12 0C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12 0C.
pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 0C.

++
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Kromě limitovaných ukazatelů znečištění bude s četností minimálně 24 x ročně
prováděn rozbor v ukazateli N-NH4, 12 x ročně v ukazateli AOX a RAS.
Výše uvedené rozhodnutí je uvedeno v předcházející části předkládaného oznámení.
Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje do 31.12.2010.
V roce 2006 bylo na ČOV přivedeno 1 837 500 m3 odpadních vod, v roce 2007 to
bylo 1 795 117 m3. Analýzy odpadních vod na nátoku na ČOV a analýzy vyčištěných
odpadních vod na odtoku z ČOV jsou v tabulkové formě uvedeny v následujících
tabulkách:
ČOV nátok – rok 2006 (údaje v mg/l)
Datum odběru
05.01.
19.01.
09.02.
16.02.
02.03.
16.03.
06.04.
13.04.
27.04.
11.05.
25.05.
08.06.
22.06.
13.07.
27.07.
08.08.
24.08.
07.09.
21.09.
05.10.
19.10.
02.11.
16.11.
30.11.
14.12.
průměr

BSK5
120
140
79
120
140
137
73
110
82
90
110
150
130
190
100
21
150
180
150
230
210
180
69
160
170
132

CHSKCr
371
383
222
314
410
307
225
377
333
280
303
320
370
520
343
77
421
400
502
495
616
465
276
422
401
366

NL
144
164
180
164
218
164
32
148
260
118
132
132
188
184
100
56
154
156
180
232
236
160
54
272
172
160

Pcelkový
4,76
4,49
3,56
5,29
5,41
4,50
2,84
4,55
3,61
3,96
5,40
4,19
4,61
5,88
5,04
1,11
6,13
5,42
7,67
5,80
6,24
5,34
4,19
5,33
4,85
4,80

N-NH4
29,0
25,4
21,6
38,4
41,4
33,6
33,9
38,9
27,5
19,8
36,7
27,0
22,4
29,3
30,2
4,3
44,2
33,3
44,0
35,8
39,0
30,7
27,1
44,6
19,6
31,1

N-NO2

N-NO3

Nanorg.

Ncelkový

<0,01

0,16

25,6

45,4

<0,01

0,13

38,5

91,9

1,4
7,9
0,02

0,96
10
0,08

36,0
51,8
39,0

55,0
95,7
55,9

0,06

0,32

37,1

49,0

0,03
<0,01

0,12
<0,04

22,6
29,3

30,7
40,2

1,0

2,3

7,6

12,1

0,01

<0,04

44,0

58,0

<0,01

0,08

39,1

91,3

0,24

0,12

27,5

40,6

<0,01
1,3

0,18
1,3

19,8
32,1

55,0
55,4

Pcelkový
4,71
4,32
5,30
5,47
2,14
3,83
4,61
5,20
5,94
5,45
3,68
4,49
7,57
5,11
5,62
4,33
5,65
6,12
4,85
5,00
5,97
5,84
3,47
3,68
4,78
4,90

N-NH4
43,4
28,6
23,8
42,1
12,6
25,8
31,2
42,1
29,8
28,0
25,8
35,2
32,7
31,0
43,8
40,0
37,1
31,4
31,1
32,2
33,4
34,0
30,2
24,4
21,0
31,6

N-NO2

N-NO3

Nanorg.

Ncelkový

1,10

3,70

33,4

46,7

<0,01

0,27

42,4

57,1

<0,01

0,04

25,8

41,0

0,02

<0,04

42,1

54,1

<0,01

0,05

25,9

42,4

<0,01
<0,01

0,10
0,42

32,8
31,4

53,4
57,5

<0,01

<0,04

40,0

53,0

0,04

0,69

31,8

46,0

<0,01

0,45

33,9

0,82

0,83

31,9

44,0

<0,01
0,50

0,86
0,70

21,9
32,8

41,6
48,8

ČOV nátok – rok 2007 (údaje v mg/l)
Datum odběru
04.01.
18.01.
01.02.
15.02.
01.03.
15.03.
29.03.
12.04.
26.04.
10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.08.
13.09.
20.09.
03.10.
18.10.
01.11.
15.11.
29.11.
13.12.
průměr

BSK5
130
140
96
140
49
140
130
120
200
190
110
120
220
150
160
87
170
140
140
170
170
160
58
140
92
137

CHSKCr
414
426
258
367
214
301
340
290
444
500
283
357
510
356
345
384
460
305
327
380
469
441
160
330
303
359

NL
168
160
184
146
136
112
140
176
140
196
62
136
200
138
122
92
168
140
120
127
128
124
72
140
140
139
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ČOV odtok – rok 2006 (údaje v mg/l)
Datum odběru
05.01.
19.01.
09.02.
16.02.
02.03.
16.03.
06.04.
13.04.
27.04.
11.05.
25.05.
08.06.
22.06.
29.06.
13.07.
27.07.
08.08.
24.08.
07.09.
21.09.
05.10.
19.10.
02.11.
16.11.
30.11.
14.12.
21.12.
průměr

BSK5
3
4
4
2
3
2
1,5
2
<2
<2
<2
3
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
2
4
<2
<2
<2
3
2
2,7

CHSKCr
31
27
27
21
26
20
17
25
21
20
22
17
24
19
20
19
16
22
18
35
21
31
19
19
23
13
19
22

NL
5
3
10
6
4
4
4
7
6
4
6
6
6
5
3
4
9
6
5
5
3
6
3
4
3
5
6
5

RAS
594
522
574
356
512

546
494
538
180

502
548
458
454
482

Pcelkový
1,47
0,67
1,28
0,83
0,93
0,55
0,29
1,11
0,94
0,88
1,52
0,78
1,02
1,30
1,33
1,52
0,79
1,40
1,26
2,76
1,17
1,32
0,67
1,65
1,06
0,71
0,86
1,10

N-NH4
3,40
0,54
8,80
7,60
9,00
7,30
6,00
5,10
0,21
<0,05
0,12
0,46
0,07
0,20
<0,05
0,05
0,22
0,10
<0,05
0,06
0,06
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,18
0,07
2,70

N-NO2
4,10
4,60
0,18
0,27
0,10
0,09
0,36
0,48
0,10
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,02
0,03
<0,01
0,01
<0,01
0,01
<0,01
0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,05
0,01
0,55

ČOV odtok – rok 2006 (údaje v mg/l) - pokračování
Datum odběru
05.01.
19.01.
09.02.
16.02.
02.03.
16.03.
06.04.
13.04.
27.04.
11.05.
25.05.
08.06.
22.06.
29.06.
13.07.
27.07.
08.08.
24.08.
07.09.
21.09.
05.10.
19.10.
02.11.
16.11.
30.11.
14.12.
21.12.
průměr

Cd

Hg

AOX

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003

0,17
0,09
0,15
0,15
0,17
0,09

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
0,0006
0,0016
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003

0,04
0,08
0,07
0,02
0,02
0,03
0,03
0,06
0,03
0,01
0,03
0,04
0,04
0,08
0,06
0,05
0,04
0,07
0,03

<0,001

0,006

0,07

Teplota
0
C
9,2
8,0
7,3
8,5
7,7
7,5
7,7
8,6
12,7
12,8
14,5
14,2
17,3
17,4
18,9
19,8
17,5
18,1
18,1
18,5
17,7
15,8
14,0
13,5
14,2
11,8
12,0
-
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Odtok
3
m /den
5 202
4 090
9 959
4 056
4 306
5 141
10 764
6 396
7 512
5 053
4 277
4 552
4 124
4 654
3 681
3 083
15 265
4 600
3 644
4 092
3 697
3 305
3 685
4 267
4 134
4 248
4 059
-

N-NO3
6,1
5,8
2,9
10,1
8,1
9,3
16,2
11,7
16,5
10,4
19,0
14,7
9,8
10,0
8,9
8,5
5,4
17,0
10,6
16,6
10,9
11,3
10,8
8,3
28,0
15,7
14,6
11,7

Nanorg.
13,6
10,9
11,9
18,0
17,2
16,7
22,6
17,3
16,8
10,4
19,1
15,2
9,9
10,2
8,9
8,6
5,6
17,1
10,6
16,7
11,0
11,3
10,8
8,3
28,0
15,9
14,7
14,1

Ncelkový
14,1
45,1
22,2
30,8

22,5
11,1
10,5
6,3

18,9
16,4
11,4
16,8
18,8
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ČOV odtok – rok 2007 (údaje v mg/l)
Datum odběru
04.01.
18.01.
01.02.
15.02.
01.03.
15.03.
29.03.
12.04.
26.04.
10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
27.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.08.
13.09.
20.09.
03.10.
18.10.
01.11.
15.11.
29.11.
13.12.
20.12.
průměr

BSK5
<2
<2
3
3
3
<2
<2
<2
3
<2
2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
7
<2
<2
<2
13
<2
<2
<2
3
2
4,3

CHSKCr
19
19
22
21
27
19
21
21
29
26
24
18
22
25
19
28
19
23
23
19
15
41
15
18
19
27
26
22,6

NL
<2
6
5
<2
4
3
3
5
3
4
7
4
<2
4
3
4
<2
3
<2
2
2
11
2
2
5
6
2
4,1

RAS
526
530
540

592
526
508
396
334

346
642
490
380
482

Pcelkový
0,70
0,63
0,88
1,11
0,65
0,38
0,84
0,63
1,41
1,03
1,36
0,72
2,10
1,24
0,61
2,08
1,19
0,99
1,30
0,74
0,80
1,07
0,73
0,45
0,25
0,7
0,81
0,90

N-NH4
0,14
0,07
2,70
0,67
5,40
0,15
3,50
0,51
<0,05
0,08
0,27
0,07
0,11
<0,05
0,06
0,10
0,07
1,30
0,33
0,09
0,11
3,10
<0,05
0,34
0,27
0,08
<0,05
0,90

N-NO2
0,05
0,01
1,50
2,30
0,43
0,03
0,18
0,96
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
<0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
<0,01
0,02
0,07
0,01
0,15
<0,01
0,04
0,27
0,30

N-NO3
19,4
18,8
12,2
11,9
6,5
13,5
12,9
18,4
14,1
8,9
9,2
18,8
10,4
13,9
12,0
16,7
13,4
12,4
8,0
10,0
9,3
8,6
14,5
12,0
18,1
11,5
22,0
13,1

Nanorg.
19,6
18,9
16,4
14,9
12,3
13,7
16,6
19,9
14,1
9,0
9,5
18,9
10,5
13,9
12,1
16,8
13,5
13,7
8,4
10,1
9,4
11,8
14,5
12,5
18,4
11,6
22,3
14,2

Ncelkový
21,2
21,3
16,7
20,7

10,4
15,8
16,9
17,8

13,0
15,7
18,7
16,3
28,8
17,9

ČOV odtok – rok 2007 (údaje v mg/l) - pokračování
Datum odběru
04.01.
18.01.
01.02.
15.02.
01.03.
15.03.
29.03.
12.04.
26.04.
10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
27.06.
12.07.
26.07.
09.08.
23.08.
13.09.
20.09.
03.10.
18.10.
01.11.
15.11.
29.11.
13.12.
20.12.
průměr

Cd

Hg

AOX

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,0005
<0,0005
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
0,0005
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003
<0,0003

0,08
0,04
0,04
0,06
0,03
0,07
0,03
0,03
0,10
0,01
0,03
0,05
0,03
0,06
0,03
0,04
0,03
0,05
0,02
0,02
0,05
0,07
0,08
0,06
0,05
0,03

<0,001

<0,0003

0,046

Teplota
0
C
10,5
11,4
8,8
11,0
8,0
11,2
11,0
12,5
14,3
14,1
17,0
17,5
18,8
18,4
17,6
18,8
19,7

Odtok
3
m /den
4 615
4 031
7 720
4 879
12 889
4 948
5 816
4 413
3 484
4 938
3 689
4 452
3 634
4 445
3 970
3 333
4 079

15,6
14,8
11,5
11,2
11,1
10,9
14,1

3 583
3 667
4 983
4 983
5 209
3 595
4 741

Splaškové vody

Malé množství splaškových vod, které vzniká při vlastním provozu ČOV je odváděno
jednotnou kanalizací do nátoku městských odpadních vod na ČOV. Vzhledem
k objemu městských odpadních vod se jedná o zcela zanedbatelné množství (cca
200 m3/rok).
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Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody na ČOV průběžně nevznikají. Odpadní vody z čištění
nádrží a technologických zařízení, které vznikají pouze občas a v malých množstvích
jsou dle jejich charakteru odváděny do příslušných míst technologického procesu
čištění odpadních vod.
Srážkové vody

Srážkové vody ze zastavěných a zpevněných ploch z areálu ČOV se odvádí
jednotnou kanalizací do nátoku městských odpadních vod. V následujících tabulkách
je uvedena roční bilance odváděných srážkových vod, která vychází z předaných
údajů o rozloze zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu ČOV a
z průměrného ročního úhrnu srážek v regionu ve výši cca 700 mm. Bilance odvodu
srážkových vod v době přívalových dešťů vychází z intenzity srážek ve výši 150
l/s.ha.
Tab.: Roční bilance množství srážkových vod z areálu ČOV:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
3 810
6 089
14 278
24 177

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (m /rok)
2 400
2 984
999
6 383

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
3 810
6 089
14 278
24 177

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
51,4
63,9
21,4
137,7

3

Qr (m /15 minut)
46,3
57,5
19,3
123,1

Výstavba

Produkce technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá.
Produkce splaškových odpadních vod bude upřesněna v prováděcích projektech,
vzhledem k rozsahu stavebních prací se však bude jednat o zcela nevýznamné
množství.
Cílový stav

Návrhové parametry ČOV po realizaci záměru jsou uvedeny v následujících
tabulkách:
Hydraulické zatížení

Bilance výhledového hydraulického zatížení byla sestavena na základě údajů o
současném průměrném průtoku povýšených o uvažovaný výhledový nárůst.
Koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti kd a kh byly převzaty z příslušných
norem ČSN 75 6401 a ČSN 75 6101 pro ČOV do 20 000 EO.
Hydraulické zatížení přiváděných surových odpadních vod – přítok
Veličina
Q24
Qd
Qh
QmaxB
Qdéšť.
QDZ

3

m /d
4 974
6 087
-

Rozměr
3
m /h
207,3
253,6
395,1
720,0
1 750,0
1 030,0
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l/s
57,6
70,4
109,8
200,0
486,0
286,0

Poznámka
kd = 1,35
kh = 1,90
Qmax = 3,2 x Q24
Qdéšť. = 7,8 x Q24
QDZ = 5,0 x Q24
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Legenda:
Q24
Qd
Qh
QmaxB Qdéšť.
QDZ
-

prům. bezdeštný denní přítok odp. vod na ČOV včetně vod balastních
maximální bezdeštný denní přítok odpadních vod na ČOV
maximální bezdeštný hodinový přítok odpadních vod na ČOV
maximální přiváděné množství odp. vod na biolog. část ČOV za deště
maximální přiváděné množství odp. vod na mech. část ČOV za deště
maximální přiváděné množství odp. vod do dešťové zdrže

Látkové zatížení

Bilance předpokládaného výhledového látkového zatížení byla sestavena pro
odvozený počet EO a průměrný denní průtok čistírnou ve výši 4 974 m3/den. Složení
odpadní vody, poměr zastoupení jednotlivých ukazatelů znečištění na přítoku byl
ponechán dle současných provozních výsledků.
Látkové zatížení surových přiváděných odpadních vod – přítok
Sledovaný
ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
+
N-NH4
N-NOx
N org
N celk
P celk

Specifická produkce
g/den na 1ob
127,0
49,4
58,2
---14,9
1,8

Produkce znečištění - přítok
kg/den
2 149
836
985
176,2
5,0
70,5
251,7
29,9

mg/l
432
168
198
35,4
1,0
14,2
50,6
6,0

Poznámka: Hodnoty znečištění uvedené v tabulce odpovídají průměrnému zatížení od 17 000 EO.
Z tabulky vyplývá, že specifická produkce Ncelk je výrazně vyšší než orientační hodnota dle ČSN 75
6401.

Předpokládaná kvalita odpadních vod po primární sedimentaci v usazovací nádrži –
nátok na biologii je uveden v tabulce:
Sledovaný
ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
+
N-NH4
N-NOx
N org
N celk
P celk

Předpokládaná účinnost
po primární sedimentaci
30%
25%
45%
0%
0%
25%
7%
7%

Produkce znečištění – po mech. stupni
kg/den
mg/l
1 504
302
627
126
542
109
176,2
35,4
5,0
1,0
52,9
10,6
234,1
47,1
27,8
5,6

Poznámka: Uvedené účinnosti usazovací nádrže vycházejí ze skutečných účinností dosahovaných
v uplynulých třech letech 2005, 2006, 01-10/2007.

Rozměry a objemy nádrží a návrhové parametry základních technologických
zařízeních jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci pro územní řízení.
Cílové limity v množství a v kvalitě vypouštěných odpadních vod pro období po
intenzifikaci jsou uvedeny v tabulce. Tyto hodnoty byly projektantem v rámci projektu
pro územní řízení projednány s vodoprávním úřadem KÚ Pardubického kraje a
správcem povodí. Vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 30.1.2008 je uvedeno
v následujícím podkladu:
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Množství
Q prům.
3
3
73 l/s, 6 300 m /den, 230 000 m /měsíc

Q max.
200 l/s

Roční vypouštěné množství
3
2 300 000 m /rok

Kvalita odpadních vod na výstupu z ČOV po realizaci záměru
průměr *)
mg/l
35
6
7
14
0,75

Ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
N celk
P celk

„p“
mg/l
60
14
18
---

„m“
mg/l
100
20
25
25
2,5

Vypouštěné znečištění
t/rok
80,5
13,8
16,1
32,2
1,73

Poznámky: pro stanovení limitů pro kvalitu vypouštěných odpadních vod byla použita Příloha č. 1,
tabulka 1a. Emisní standardy pro městské odpadní vody z Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a tabulka 1
– Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností uvedená v Metodickém pokynu MŽP k nařízení vlády č.
229/2007 Sb.

Porovnání stávajícího a budoucího látkového zatížení, vypouštěného do recipientu je
uvedeno v tabulce:
Ukazatel látkového
Zatížení
CHSK Cr
BSK 5
NL
Nanorg*) / N celk**)
P celk

Současnost
t/rok
184,0
40,0
46,0
46,0
4,6

Po realizaci záměru
mg/l
80
17
20
20
2

t/rok
80,5
13,8
16,1
32,2
1,73

mg/l
35
6,0
7,0
14
0,75

Účinnost ČOV vypočtená z uváděných hodnot vstupu na ČOV, výstupu z ČOV a
vztažená na průměrný průtok ČOV ve výši 4974 m3/den je uvedena v tabulce:
ukazatel
BSK 5
CHSK Cr
NL
Ncelk
Pcelk

Přítok na ČOV
kg/den
mg/l
836
168
2 149
432
985
198
251,7
50,6
29,9
6,0

Odtok z ČOV
kg/den
mg/l
29,8
6,0
174,1
35
34,8
7,0
69,6
14
3,73
0,75

Účinnost
%
96,4
91,9
96,5
72,3
87,5

Odstraněné
znečištění (tun/rok)
294,3
720,8
346,8
66,5
9,55

Splaškové vody

Bilance splaškových vod vznikajících v areálu ČOV se realizací záměru nezmění –
nedochází k nárůstu počtu pracovníků.
Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody na ČOV nebudou vznikat ani po realizaci záměru.
Odpadní vody z čištění nádrží a technologických zařízení, které vznikají pouze občas
a v malých množstvích, budou dle jejich charakteru odváděny do příslušných míst
technologického procesu čištění odpadních vod.
Srážkové vody

Jak již bylo uvedeno v předchozích částech oznámení, bude provedena demolice
některých objektů a realizována výstavba nových objektů. Změny ve velikosti
zastavěných a zpevněných ploch, oproti stávajícímu stavu, však budou minimální.
Následně vyvolané změny v odtoku srážkových vod, ve vztahu k objemu přiváděných
odpadních vod na ČOV jsou zcela nevýznamné.

59

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Intenzifikace ČOV Svitavy

B.III.3. Odpady
Stávající stav

Provozovatel ČOV nakládá s nebezpečnými odpady na základě souhlasu, který vydal
OŽP Městského úřady Svitavy pod č.j. OŽP/12323-04/3390-04/cep ze dne 1.4.2004.
Dle tohoto rozhodnutí je udělen souhlas pro nakládání s následujícími druhy
nebezpečných odpadů:
číslo odpadu
060313
120302
130113
130208
130508
140603
150110
150202
160107
160121
160506
160601
160602
170301
170605
180103
200121
200135

název odpadu
Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
Odpady z odmašťování vodní parou
Jiné hydraulické oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry
Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a 160113 a 160114
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové akumulátory
Asfaltové směsi obsahující dehet
Stavební materiály obsahující azbest
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123

Nakládání s odpady bude spočívat v třídění, shromažďování a následné předání
oprávněné osobě k jejich dalšímu využití nebo odstranění.
Dle údajů z provozní evidence odpadů za roky 2006 a 2007 je množství
produkovaných odpadů uvedeno v následující tabulce:
Číslo odpadu

Kategorie

130208
150110
150202

N
N
N

160103
170504
190801
190802
190805
200121
200139
200301

O
O
O
O
O
N
O
O

Název odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek …
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny znečištěné
nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
Shrabky z česlí
Odpady z lapáků písku
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Plasty
Směsný komunální odpad

2006
0,025
0,016

tun/rok
2007
0,400
-

0,060
25,140
48,500
85,200
293,586
0,014
0,486
1,304

47,700
78,000
327,192
0,596
1,698

Veškeré odpady jsou na základě smluvních vztahů předávány oprávněným osobám:
LIKO Svitavy, P-D Refracories CZ Velké Opatovice, BREFA Dolní Břežany.
K uváděnému množství kalů z čištění komunálních odpadních vod je třeba doplnit, že
uvedené množství představuje 100% sušinu, skutečné množství odvezeného kalu je
cca čtyřnásobné, protože je v průměru odvážen jako 27% sušina.
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známi dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
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včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Předpokládaný sortiment odpadů vznikajících v období výstavby je uveden v
následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170102
170103
170106
170107
170201
170203
170302
170402
170404
170405
170407
170411
170503
170504
170903
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O

Cílový stav

Realizací hodnoceného záměru nedojde k významnějším změnám v sortimentu ani v
množství produkovaných odpadů oproti stávajícímu stavu. Množství odpadů
vznikajících z vlastního procesu ČOV (odpady katalogových čísel 190801, 190802,
190805) se zvýší o cca 10 – 20%.
Pro shromažďování odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“ budou používány
stávající schválené a zabezpečené prostory.
V případě, že v průběhu zkušebního provozu vzniknou nové druhy odpadů bude
postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
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B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
Stávající stav

Stávající akustická situace zájmového území je dokladována měřením hluku.
Protokol o měření hluku je doložen v příloze předkládaného oznámení. Vzhledem
k tomu, že většina zdrojů hluku v areálu ČOV je provozována nepřetržitě a
dominantním zdrojem hluku v zájmovém území je provoz na frekventované silnici
I/43 Svitavy – Brno, bylo měření provedeno v noční době (eliminace hluku
z dopravy).
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Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může
v území.

ovlivnit akustické parametry

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a
předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech
uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit
dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště
bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného
vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí
nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby.
Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
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vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 2/hod

Cílový stav

Po realizaci hodnoceného záměru budou v areálu ČOV následující významnější
stacionární zdroje hluku:
Ø rotační dmychadlo ROBUSCHI s protihlukovým krytem, provoz od 6 do 22
hodin, umístění v objektu SO 01.5.
Ø kompresorová stanice, provoz od 6 do 22 hodin, umístění v objektu SO 01.5.
Ø rotační lamelový plynový kompresor, provoz nepřetržitý, umístění v objektu
SO 07.3.
Ø rotační lamelový plynový kompresor , provoz nepřetržitý, umístění v objektu
SO 07.3.
Ø rotační zahušťovač, provoz od 6 do 22 hodin, umístění v objektu SO 06.1.
Ø dekantační odstředivka, provoz od 6 do 22 hodin, umístění v objektu SO 06.1.
Ø rotační dmychadlo ROBUSCHI s protihlukovým krytem, provoz nepřetržitý,
umístění v objektu SO 06.1.
Ø dmychadlové soustrojí, provoz nepřetržitý, umístění v objektu SO 04.1.
Ø dmychadlové soustrojí, provoz nepřetržitý, umístění v objektu SO 04.1.
Ø Venkovní zdroje hluku – čerpadla - krátkodobý a periodický provoz
Situace zdrojů hluku je patrná z následujícího obrázku:
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Situace zdrojů hluku – vložený obrázek
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Záření
Provoz skládky není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat
opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Problematika pachových látek ze stávajícího provozu ČOV a řešení minimalizace
zápachu jsou uvedeny souhrnně v kapitole B.III.1 – ovzduší.
Jiné výstupy
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Ve stávajícím komplexu ČOV Svitavy, situovaném na pravém břehu Vendolského
potoka (přítok Svitavy) v katastru obce Hradec nad Svitavou, jsou čištěny komunální
odpadní vody z města Svitavy a dále odpadní vody z průmyslových podniků na
území města. Veškeré odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny veřejnou jednotnou
kanalizací.
Koncepce čištění je založena na společném biologickém čištění průmyslových a
splaškových odpadních vod z města.
Současné problémy s kvalitou vyčištěných vod jsou způsobeny změnou složení
odpadních vod a stále se zpřísňujícími legislativními požadavky. Ve svém důsledku
to vyvolává potřebu dosažení vyššího stupně odstraňování sloučenin dusíku a
fosforu.
Vodnost recipientu je malá. Průtok Q355 v recipientu je cca 10x nižší než jsou
současné průměrné odtoky biologicky vyčištěných vod z ČOV. Cílem projektu, při
zachování stávající koncepce čištění, je dosažení kvality vyčištěných vod v souladu
s Nařízením vlády č. 229/2007 Sb. a v souladu s požadavky správce Povodí Moravy
s.p., Brno.
V kontaktu s vlastním zájmovým územím intenzifikace ČOV se obnovitelné přírodní
zdroje nenacházejí, poněvadž území je výrazně a prakticky zcela přeměněno
v důsledku existence stávající ČOV.
Jako přírodní zdroj lze pokládat zemědělskou půdu v okolí zájmového území.
Přírodním zdrojem v okolí ČOV je i sám vodní tok.
Nejsou dokladovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Stávající úroveň stanovištní diverzity okolního území a míra antropogenní přeměny
vlastního zájmového území skýtá s ohledem na průmyslové zatížení jen omezenou
schopnost regenerace krajinných systémů.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Podle klimatické klasifikace náleží hodnocená lokalita do mírné teplé oblasti
k okrskům MT 3 a MT 5 (Quitt, 1971), které jsou charakterizovány normálním až
krátkým létem a zimou normálně dlouhou s normálním až krátkým trváním sněhové
pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek za období 1901 až 1950 je 619 mm
s maximem v červenci 103 mm (tj. 14,1%) a minimem v únoru 42 mm (tj. 5,8%). Ve
vegetačním období (IV. až IX.) spadne 454 mm (62,3%) srážek, v nevegetačním (X.
a III.) 275 mm (37,7 %). Průměrná roční teplota vzduchu dosahuje hodnoty 7,70C
s maximem v červenci 17,40C a minimem v lednu –2,40C. Hodnota průměrného
ročního sumárního výparu (J. Tomlain, 1965) dosahuje cca 486 mm (stanice
Jevíčko), tzn., že 66,7% všech spadlých srážek se vypaří. Pro hodnocení vlivů na
životní prostředí je významný směr a četnost větrů. Podle dlouhodobých měření ve
stanici Jevíčko, je převládajícím směr západní 26,8% všech pozorování a
jihozápadní 16,8% všech pozorování.
Znečištění ovzduší
S realizací záměru nevznikají žádné nové zdroje znečištění ovzduší. Jak je patrné
z příslušné kapitoly předkládaného oznámení, navrhovanou změnou palivové
základny dojde k poklesu většiny emitovaných škodlivin do ovzduší. Proto jsou v této
kapitole uvedeny základní údaje o imisním pozadí škodlivin, souvisejících
s předkládaným záměrem.
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESTVK
25605

ZÚ
1195
Svitavy

2006
Pardubický
Svitavy
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kombinované 142,5 107,1
0 22,0 91,3 52,8 24,2 36,2 21,9 20,7 28,7 26,9 12,12 362
měření
CHLM
11.01. 10.01.
0 74,6 11.01.
68,0 90 90 90 92 24,9 1,46 1
Max. 19 MV VoL
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Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESTVK
25608

ZÚ
1195
Svitavy

2006
Pardubický
Svitavy
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Kombinované 292,5
70,5
měření
TEOM
07.11. 207,5
Max.

Čtvrtletní hodnoty

Denní hodnoty

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Datum Datum VoM
Kv
23,0 125,0 48,9 33
99,5 11.01. 21.04.

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
23,9 38,1 24,6 24,4 27,0 28,4 17,23 358

33 76,4

87

89

90

92 24,5 1,71

2

Imisní pozadí SO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ESTVK
25603

ZÚ
1195
Svitavy

2006
Pardubický
Svitavy
SO2-oxid siřičitý
3
µg/m
350,0
0,0
24
125,0
0,0
3

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
50%
Max. 4 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S N
Kv
Kv
98%
95% 98%
Datum Datum VoM
Datum Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv Kv
Kombinované 103,9 63,9
0 8,0 66,1 52,0
0 8,6 22,7 7,7 7,3 9,7 11,8 9,06 362
měření
UVFL
11.01. 12.01.
0 46,6 11.01. 29.01. 32,2 45,4 90 90 90 92 10,0 1,68 1
Max. 25 MV VoL
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C.2.2. Voda
Podzemní vody
Zájmová území patří k hydrogeologickému rajónu č. 423 Ústecká synklinála. Rajon
tvoří protáhlá artézská pánev mezi potštejnskou a litickou antiklinálou. Specifickým
znakem Ústecké synklinály je inverze geomorfologického a hydrogeologického
povodí, což se projevuje tím, že povrchové vody jsou odváděny k severozápadu a
jihu, zatímco podzemní vody proudí převážně od severu k jihu.
Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji území Východočeské křídy a
pramenné oblasti Svitavy, která je současně vyhlášenou chráněnou oblastí přirozené
akumulace vod (CHOPAV). Jedná se o vzácné území s přebytky kvalitní podzemní
vody. Důsledkem toho je poměrně intenzivní využití této vody jako zdroje pro
zásobování veřejných vodovodů - významné jímací území Březová s odběry cca 700
- 1 100 l/s pro města Brno a zdroje v těsné blízkosti Svitav pro město Svitavy.
Činnost v celém území je proto omezena Nařízením vlády číslo 85/1981 Sb., o
CHOPAV Východočeská křída.
Svitavy jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů, které jsou v bezprostřední
blízkosti města a to na jeho západní a východní straně. Na západní straně jsou to
zdroje Kostelní Luka (lokalita Bažantnice) a nový, dosud nenapojený zdroj Lánský
rybník, na východní straně zdroje Olomoucká a Čtyřicet lánů, které se nejvíce
dotýkají řešeného území.
Výskyt podzemní vody je v území dokumentován v několika zvodních:
unejvyšší - coniacké pískovce v území západně od Svitav s volnou hladinou podzemní vody
(Kostelní luka).
uvyšší písčitá část středního turonu (s hladinou uvnitř pánve napjatou, na okrajích volnou).
Tato zvodeň je využívána v jímacím území Olomoucká a Čtyřicet lánů, Opatov a u Březové
pro 1. březovský vodovod.
unižší zvodně s napjatou hladinou, vázané na slínovce a pískovce spodního turonu využívané pro 2. březovský vodovod.

Tyto zvodně by uvažovaným záměrem neměly být nijak ovlivněny, proto nejsou dále
podrobněji popisovány.
Obecně patří území do povodí Dunaje (4 - 15), dílčí povodí Svitavy (4 - 15 - 02) a
Vendolského potoka (4-15-02-004). Hydrografickou síť tvoří několik drobných
vodních toků. Správci vodních toků - Svitava - Povodí Moravy, drobné vodní toky SMS Praha.
Hlavním tokem v této oblasti je řeka Svitava, která pramení na východním svahu
Javornického hřbetu v nadmořské výšce 443 m. Mezi významné přítoky Svitavy patří
Lačnovský potok a Vendolský potok, do kterého jsou zaústěny vyčištěné vody z
ČOV. Charakter toku v bezprostředním okolí ČOV je patrný z následující
fotodokumentace:
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Změny vodnatosti u řeky Svitavy jsou způsobeny jednak povrchovými vodami a také
skrytými přítoky podzemní vody a ztrátami povrchové vody do podzemí. Tyto změny
se týkají řeky Svitavy ve středním a dolním toku (od Svitav k Březovskému
vodovodu, J.Slavík, 1980). Specifickým znakem ústecké synklinály je inverze
geomorfologického a hydrogeologického povodí, což se projevuje tím, že povrchové
vody jsou odváděny k SZ a k J, zatímco podzemní vody proudí převážně od S k J (J.
Slavík, 1980).
Výřez vodohospodářské mapy je uveden na následující stránce.
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Vodohospodářská mapa zájmového území

C.2.3. Půda
Zábor ZPF a PUPFL
Jak je zřejmé z kapitoly B.II.1., záměr je realizován mimo ZPF nebo PUPFL. Z
hlavních typů půd jsou v bezprostředním okolí zastoupeny:
ü Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na permokarbonských horninách a pískovcích - lehčí.
ü Hnědé půdy nasycené a hnědé půdy ilimerizované s různým stupněm oglejení, středně
těžké, až těžší.
ü Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápnitých svahových půdách středně těžké až těžké.
ü Nivní půdy a nivní půdy glejové na nevápnitých nivních uloženinách - středně těžké až
těžké.
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Znečištění půd
Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. S ohledem na
stávající využití však nelze zcela jednoznačně vyloučit její případnou kontaminaci.
Tento aspekt je komentován v příslušné části předkládaného oznámení.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geologie

Řešené území spadá do regionálně geologické jednotky mesozoika České křídové
pánve oblasti Orlické - Ždánské, do křídové pánve Svitavsko - Březovské s osou
severo - jižní.
Sedimentační cyklus křídových hornin v synklinálním uložení začíná cenomanem a
končí svrchním turonem až coniakem.
Povrch území je pokryt neogenními a kvarterními sedimenty. Kvarter vytváří pokryv
převážné části území a je tvořen sprašovými hlínami, sutěmi, písky, štěrky,
jilovitopísčitými a jílovými hlínami a jíly.
Geomorfologie

Z hlediska geomorfologie náleží území k jihovýchodní části Východočeské tabule
k celku Ústecké brázdy (podle Demka, 1987). Území bylo tvarováno jako tektonicky
podmíněná brázda v povodí Svitavy.
Z hlediska regionální geologie náleží širší zájmové území do celku Západomoravské
křídy (V. Štefan, 1974), odpovídající nejnižší části ústecké synklinály, která je
dvoukřídlou artézskou strukturou se čtyřmi převážně puklinovými kolektory podzemní
vody. Geologická pozice je dána transgresivním stykem sedimentů středního turonu
a coniaku (J. Slavík, 1980).
Středně turonské sedimentaci odpovídá litologická rozmanitost souvrství jak
v horizontálním, tak i vertikálním směru. Je reprezentováno jílovci, slínovci ve
spodních a středních vrstvách středního turonu. Nejmladší křídové souvrství – stáří
svrchní turon – coniak se vyznačuje menší faciální pestrostí. Převážně se jedná o
vápnité jílovce a slínovce. V nadloží křídových sedimentů se nachází relativně málo
mocná vrstva kvartérních sedimentů ( 4 – 10 m) jež mají původ částečně eolický.
Z hydrogeologického hlediska je území součástí rajonu č. 423 Ústecká synklinála,
který tvoří protáhlou artézskou pánev mezi potštejnskou a litickou antiklinálou.
Propustnost křídové výplně synklinály je vázána na 4 vrstevní kolektory oddělené
izolátory.
Bazální kolektor (cenoman) není vyvinut souvisle, jeho zásoby podzemní vody jsou
nízké kvality a málo významné. Kolektory spodního a středního turonu, které
vytvářejí prachovitopísčité členy horní části inverzních sedimentačním cyklů
bělohorského a jizerského souvrství, odpovídají hlubším artézským strukturám
s puklinovou propustností a vysokou průtočností a mají zásadní vodohospodářský
význam.
Zvodněný kolektor B a C není v ploše jednotný. Směr proudění podzemní vody
směřuje zhruba J, kde vyvěrá v údolí Svitavy v pramenech Petrových, Banínských,
Sulkovských aj. V nadloží tohoto kolektoru vystupuje písčitá facie břežanského
souvrství (coniak), které představuje vodohospodářsky bezvýznamnou jednotku.
Jednotlivé polohy jsou faciálně tvořeny především pískovci, vápenci,jílovci a slínovci,
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které vytváří střídající se polohy kolektorů a izolátorů. V zájmovém území byla
v průběhu průzkumu (únor 1993) zjištěna artézsky napjatá hladina s pozitivní
výtlačnou výškou, což ukazuje, že propustný kolektor je v tomto území překryt
izolátorem.
Kvartérní zvodeň, jejíž podloží tvoří relativně nepropustné křídové horniny,
představuje z vodohospodářského hlediska málo významnou polohu, která je
dotována atmosférickými srážkami a okamžité stavy hladiny podzemní vody jsou
závislé na jejich vydatnosti. Kolektor je vázaný místně na bázi prachovitopísčitých
zemin. Prachovité jíly se vyznačují nízkou propustností k = 3 . 10 –8 m/s (Klímek,
1993).
Vzhledem k rovinatému reliéfu a geologickému vývoji není území zájmové lokality
postiženo seismicitou, sesuvnými pohyby ani erozí. Ohrožení území v důsledku důlní
činnosti není nutné předpokládat, vzhledem k tomu, že zde nejsou žádná významná
naleziště vyhrazených nerostů.
Hydrogeologie

Z hydrogeologického hlediska je území jižní součástí rajónu č. 423 "Ústecká
synklinála" s tektonicky vymezenými nebo faciálně složitými strukturami puklinových
a průlinových podzemních vod, který tvoří protáhlou artézskou pánev mezi
potštějnskou a litickou antiklinálou. Propustnost křídové výplně synklinály je vázána
na 4 vrstevní kolektory oddělené izolátory.
Režim úrovní hladiny podzemní vody se vyznačuje v průměru nejvyššími úrovněmi
hladin v období březen - duben a nejnižšími úrovněmi hladin podzemní vody v
období prosinec - únor.
Ústecká synklinála je dvoukřídlou artézskou studnou se čtyřmi převážně puklinovými
kolektory podzemní vody. Geologická pozice je dána transgresivním stykem
sedimentů středního turonu a coniaku (J. Slavík, 1980).
Středně turonské sedimentaci odpovídá litologická rozmanitost souvrství jak v
horizontálním, tak i vertikálním směru. Je reprezentováno jílovci, slínovci ve spodních
a středních vrstvách a pískovci ve svrchních vrstvách středního turonu. Nejmladší
křídové souvrství - stáří svrchní turon - coniak se vyznačuje menší faciální pestrostí.
Převážně se jedná o vápenité jílovce a slínovce. V nadloží křídových sedimentů se
nachází relativně málo mocná vrstva kvartérních sedimentů (4 - 10 m), jež mají
původ částečně eolický.
Bazální kolektor (cenoman) není vyvinut souvisle, jeho zásoby podzemní vody jsou
nízké kvality a málo významné. Kolektory spodního a středního turonu, které
vytvářejí prachovitopísčité členy horní části inverzních sedimentačních cyklů
bělohorského a jizerského souvrství, odpovídají hlubším artézským strukturám s
puklinovou propustností a vysokou průtočností a mají zásadní vodohospodářský
význam.
Zvodněné kolektory nejsou v ploše jednotné. Směr proudění podzemní vody směřuje
zhruba k jihu. V nadloží tohoto kolektoru vystupuje písčitá facie břežanského
souvrství (coniak), které představuje vodohospodářsky bezvýznamnou jednotku.
Jednotlivé polohy jsou faciálně tvořeny především pískovci, vápenci, jílovci a slínovci,
které vytváří střídající se polohy kolektorů a izolátorů.
Kvarterní zvodeň, jejíž podloží tvoří relativně nepropustné křídové horniny,
představuje z vodohospodářského hlediska málo významnou polohu, která je
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dotována atmosférickými srážkami a okamžité stavy hladiny podzemní vody jsou
závislé na jejich vydatnosti. Kolektor je vázaný místně na bázi prachovitopísčitých
zemin. Prachovité jíly se vyznačují nízkou propustností k = 3.10-8 m.s-1.
Seismicita

Vzhledem k rovinatému reliéfu a geologickému vývoji není území zájmové lokality
postiženo seismicitou a sesuvnými pohyby. Ohrožení území v důsledku důlní činnosti
není nutné předpokládat vzhledem k tomu, že zde nejsou žádná významná naleziště
vyhrazených nerostů.

C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické začlenění

Z hlediska fytogeografického patří území do oblasti české mezotrofní květeny
(Mesophyticum Massivi Bohemici), fytogeografického okresu Českomoravské
mezihoří, podokresu Opatovské rozvodí na severu a Svitavský úval na jihu. Podle
geobotanické rekonstrukce leží území v oblasti bučin (Fagion, Luzulo-Fagion), které
dnes ustoupily ve prospěch kulturní krajiny (lidská sídla a pole).
Flora a prvky dřevin rostoucí mimo les

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je realizován v uzavřeném areálu ČOV, kde
nezpevněné plochy tvoří udržované trávníky, nebylo nutné v rámci předkládaného
oznámení provádět botanický průzkum areálu ČOV. Přímo v místech navrhovaných
změn souvisejících s intenzifikací ČOV se nenacházejí prvky dřevin rostoucí mimo
les. Ochrana dřevin nacházejících se po obvodu areálu ČOV je zajištěna
odpovídajícím doporučením v další části předkládaného oznámení.
Fauna

Poněvadž jde o využití stávajícího silně odpřírodněného areálu, byly zaznamenány
prakticky jen synantropní druhy a přelety některých druhů ptáků, vázaných na
některé okolní porosty dřevin. Vzhledem k charakteru záměru nebylo nezbytné
provádět podrobný zoologický průzkum. Kromě jednorázového průzkumu byly využity
i informace z jiných projektů řešených v zájmovém území týkajících se Vendolského
potoka.
V rámci jednorázového průzkumu byly zaznamenány:
•
•

•
•

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis) potkan (Rattus norvegicus)
Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík
obecný (Carduelis carduelis) rehek domácí (Phoenicurus ochruros), straka obecná (Pica
pica), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), pěnice
černohlavá (Sylvia atricapilla), kos černý (Turdus merula).
Plazi : zástupci nezjištěni
Obojživelníci: zástupci nezjištěni.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území je lokalizováno mimo území významných krajinných prvků „ze
zákona“, je kontaktní s VKP toku Vendolský potok (příjmový recipient).
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C.2.6. Územní systém ekologické stability, krajinný ráz a Natura 2000
Územní systém ekologické stability

Zájmové území samotné ČOV není v generelu regionálního systému ekologické
stability zahrnuto do stávajícího ani navrhovaného systému biocenter a biokoridorů.
Krajina, krajinný ráz

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá struktura
krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně
otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny.
S ohledem na charakter zájmového území a hmotově i prostorově nevýznamné
objekty úprav areálu není dále podrobněji krajinný ráz místa řešen, v řešeném
případě lze tedy konstatovat narušený krajinný ráz místa.
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Ve stávajícím komplexu ČOV Svitavy, situovaném na pravém břehu Vendolského
potoka (přítok Svitavy) v katastru obce Hradec nad Svitavou, jsou čištěny komunální
odpadní vody z města Svitavy a dále odpadní vody z průmyslových podniků na
území města. Veškeré odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny veřejnou jednotnou
kanalizací.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Architektonické a jiné historické památky

V rámci předkládaného záměru se nepředpokládají vlivy na architektonické nebo jiné
historické památky.
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr není v rozporu s územním plánem města, jak je patrné z
předkládaného oznámení.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Etapa výstavby
Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací lze označit za málo významný, lokalita je situovaná mimo
souvislou obytnou zástavbu s výjimkou jednoho nejbližšího objektu obytné zástavby.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby nebude vzhledem
k charakteru lokality, rozsahu navrhované rekonstrukce a vzdálenosti od obytné
zástavby představovat významnější narušování faktoru pohody.
Etapa provozu
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n imisní zátěž
n hluková zátěž
n havarijní stavy
Imisní zátěž

Problematika znečištění ovzduší je v uvedeném případě spojená se změnami ve
struktuře používaných paliv a s opatřeními, která jsou navrhována pro omezování
emisí zápachu.
Jak je patrné z údajů o bilancích emisí, předpokládané navýšení dopravy
v souvislosti s posuzovaným záměrem je zcela nevýznamné, a proto není nutné se
touto problematikou podrobněji zabývat.
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Jak je dále patrné z příslušných pasáží předkládaného oznámení, navrhované
úpravy v rámci modernizace budou znamenat omezení zdrojů zápachu v porovnání
se stávajícím stavem. Z tohoto pohledu lze navrhované řešení považovat za
příznivější stávajícího stavu.
Jediné prokazatelné změny tak nastávají v oblasti náhrady spalovaného LTO za
zemní plyn, čímž dojde u většiny sledovaných škodlivin k poklesu hmotnostních toků
těchto škodlivin.
Hluková zátěž

Posuzovaný záměr představuje provoz stacionárních zdrojů hluku. Vzhledem
k bilancovanému rozsahu dopravy, pohybujícímu se v jednotkách vozidel za 24 hodin
nemůže být doprava zdrojem hluku ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby.
Pro posouzení akustické situace související s navrhovanou intenzifikací ČOV byl
stávající stav zjišťován měřením, očekávaný stav potom výpočtem.
Posouzení akustické situace výpočtem
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.72 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách:
Ø VARIANTA 1 – stávající stav
Ø VARIANTA 2 – očekávaný stav
Výpočtové oblasti

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v jedné
výpočtové oblasti celkem pro 3 výpočtové body. Situace řešených výpočtových
bodů je patrná z následujícího obrázku a fotodokumentace:
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Fotodokumentace výpočtových bodů:

Výpočtový bod 3
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Stávající stav

Stávající akustická situace zájmového území je dokladována měřením hluku
(protokol z měření doložen v příloze oznámení). Vzhledem k tomu, že většina zdrojů
hluku v areálu ČOV je provozována nepřetržitě a dominantním zdrojem hluku
v zájmovém území je provoz na frekventované silnici I/43 Svitavy – Brno, bylo měření
provedeno v noční době (eliminace hluku z dopravy).
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Očekávaný stav

Po realizaci hodnoceného záměru budou v areálu ČOV následující významnější
stacionární zdroje hluku:
Ø rotační dmychadlo ROBUSCHI s protihlukovým krytem, provoz od 6 do 22
hodin, umístění v objektu SO 01.5.
Ø kompresorová stanice, provoz od 6 do 22 hodin, umístění v objektu SO 01.5.
Ø rotační lamelový plynový kompresor, provoz nepřetržitý, umístění v objektu
SO 07.3.
Ø rotační lamelový plynový kompresor , provoz nepřetržitý, umístění v objektu
SO 07.3.
Ø rotační zahušťovač, provoz od 6 do 22 hodin, umístění v objektu SO 06.1.
Ø dekantační odstředivka, provoz od 6 do 22 hodin, umístění v objektu SO 06.1.
Ø rotační dmychadlo ROBUSCHI s protihlukovým krytem, provoz nepřetržitý,
umístění v objektu SO 06.1.
Ø dmychadlové soustrojí, provoz nepřetržitý, umístění v objektu SO 04.1.
Ø dmychadlové soustrojí, provoz nepřetržitý, umístění v objektu SO 04.1.
Ø Venkovní zdroje hluku – čerpadla - krátkodobý a periodický provoz
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Porovnání parametrů bodových zdrojů hluku v jednotlivých variantách
varianta
číslo zdroje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Průmyslové zdroje hluku
1
L2 (dB)
85
85
85
85
65
65
65
65
75
75
75
75
75
75
75
75
zdroj v této variantě není
zdroj v této variantě není
zdroj v této variantě není

2
L2 (dB)
utlumeno na 80
utlumeno na 80
utlumeno na 80
utlumeno na 80
zdroj zrušen
zdroj zrušen
zdroj zrušen
zdroj zrušen
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
60

Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.72 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použití uvedeného
výpočtového programu pro posuzování
hluku ve venkovním prostředí je
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního predikčního
modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření,
výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější
hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li
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hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce
-5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku
se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku
A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se
rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3
k tomuto nařízení.

Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací vyplývá pro řešení studie základní hygienický limit bez uplatnění
jakýchkoliv korekcí.
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Varianta 1

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\SVITAVY_BCOV\HLUK+\VARIANTA1.ZAD
Vytištěno:
13:27
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 422.6; 216.1 |
| 40.4 | 40.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 537.6; 300.4 |
| 29.5 | 29.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 562.2; 318.5 |
| 28.9 | 28.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2

HLUK+ verze 7.72 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2008\SVITAVY_BCOV\HLUK+\VARIANTA2.ZAD
Vytištěno:
13:33
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 422.6; 216.1 |
| 37.8 | 37.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 537.6; 300.4 |
| 29.4 | 29.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 562.2; 318.5 |
| 28.9 | 28.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Porovnání stávajícího a očekávaného stavu je patrné z následujících tabulek:
Stávající stav:
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 422.6; 216.1 |
| 40.4 | 40.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 537.6; 300.4 |
| 29.5 | 29.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 562.2; 318.5 |
| 28.9 | 28.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Očekávaný stav:
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 422.6; 216.1 |
| 37.8 | 37.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 537.6; 300.4 |
| 29.4 | 29.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 562.2; 318.5 |
| 28.9 | 28.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci
v zájmovém území lze z provedených výpočtů prezentovat následující závěr:
§ v rámci intenzifikace ČOV Svitavy dojde k úpravě některých stávajících stacionárních zdrojů hluku
z hlediska jejich výměny nebo úpravy jejich stavebního řešení, které vede ke snížení hlučnosti
některých stacionárních zdrojů hluku; tato skutečnost povede k tomu, že po intenzifikaci ČOV dojde
u nejbližšího objektu obytné zástavby k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Vypočtené
hodnoty jak pro stávající, tak i pro výhledový stav jsou u nejbližšího objektu obytné zástavby
hluboko pod hygienickým limitem pro noční dobu.

Celkově lze z hlediska vlivů na akustickou situaci v zájmovém území záměr
považovat za akceptovatelný. Je prokázáno, že dojde ke snížení akustické zátěže u
nejbližšího objektu obytné zástavby vlivem zdrojů hluku z areálu ČOV.
Z hlediska závěrů vypracovaného oznámení lze doporučit respektování následujícího
opatření:
•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližšího objektu
obytné zástavby

Hodnocení zdravotních rizik

V rámci předkládaného záměru dojde ke snížení emisí změnou palivové základny,
lze očekávat snížení emisí zápachu, lze očekávat pokles hlukové zátěže z provozu
ČOV. V důsledku uvedených skutečností není dle zpracovatelů oznámení nezbytné
vyhodnocovat vlivy na veřejné zdraví, protože pozitivní efekty záměru jsou
dokladované v příslušných pasážích předkládaného oznámení.
Havarijní stavy

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady
do životního prostředí.
Ve fázi výstavby budou prováděny běžné stavební práce, stavební odpady budou
odstraňovány dle platných předpisů. Drobné úkapy z provozu stavebních
mechanismů a nákladních automobilů budou likvidovány sorpčními materiály.
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Na záměr se nevztahuje zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích, v platném znění, ani zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými chemickými látkami, v platném znění.
Sociální a ekonomické důsledky

Záměr nemá pozitivní ani negativní sociální a ekonomické důsledky.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu ČOV se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva u nejbližších objektů obytné zástavby v etapě výstavby, ani v etapě
provozu. Lze vyslovit předpoklad, že navrhované řešení se pozitivně projeví v oblasti
eliminace některých zdrojů zápachu, a v eliminaci nejvýznamnějších zdrojů hluku
projevujících se snížením hladiny akustického tlaku u nejbližších objektů obytné
zástavby.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby
očekávány.
Narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, které
se nachází v akceptovatelné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. Lze proto
konstatovat, že během výstavby ani provozu nebudou faktory pohody významněji
narušeny při respektování podmínek, navržených předloženým oznámením.
D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení, která jsou uvedena
v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Specifikace bodových zdrojů znečišťování ovzduší je uvedena v kapitole B.III.1
oznámení. Jak je z této kapitoly zřejmé, zdrojem emisí jsou:
§
§
§

Kotle na spalování bioplynu a LTO
Kotle na spalování zemního plynu
Dopalovací zařízení na bioplyn.

Stávající provoz těchto zdrojů je součástí stávajícího imisního pozadí. V rámci
hodnoceného záměru se:
§

Množství spalovaného bioplynu a doba provozu nových kotlů se podstatným
způsobem nemění. Nové kotle budou i nadále dodávat teplo do technologie
kalového hospodářství a pro vytápění tohoto objektu, požadavky technologie na
množství dodaného tepla jsou přibližně stejné. Lze předpokládat, že nové kotle
na spalování bioplynu budou dosahovat lepších emisních charakteristik oproti
opotřebovaným stávajícím kotlům.
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§

Zruší hospodářství LTO a v palivové základně bude potřebné množství LTO
nahrazeno zemním plynem. Dle údajů z provozní evidence byla průměrná roční
spotřeba LTO v letech 2006 a 2007 cca 17 tun. Toto množství bude nahrazeno
ekvivalentním množstvím zemního plynu – tj. cca 21 000 m3 rok.

§

Stávající kotle na spalování zemního plynu (malé zdroje znečišťování ovzduší)
zajišťují vytápění administrativní budovy, objektu česlovny a kalolisu v topném
období. Tyto objekty budou rekonstruovány, předpokládá se i částečné zateplení
těchto objektů. Spotřeba zemního plynu zůstane bez podstatnějších změn.
Instalace dalších kotlů pro vytápění objektů se nenavrhuje.

§

Dopalovací zařízení a jeho provoz zůstanou bez podstatnějších změn. Vlivem
nového systému řízení technologického procesu ČOV lze očekávat mírné zvýšení
využití bioplynu v technologii a tím snížení doby provozu dopalovacího zařízení.
Z hlediska celkové bilance emisí bude mírný pokles hmotnostních toků emisí
z dopalovacího zařízení kompenzován zvýšením doby provozu kotle na bioplyn a
tím i automatickým snížením doby provozu na zemní plyn. Z hlediska
hmotnostního toku emisí se jedná o nevýznamnou změnu.

Za relativně nejvýznamnější změnu tak lze označit změny hmotnostních toků emisí
vyvolané změnou palivové základny v kotelně – náhrada cca 17 tun LTO/rok cca
21 000 m3 zemního plynu ročně.
Stávající provoz na LTO

Pro stávající stav byly použity údaje z provozní evidence zdroje, které jsou uvedeny
v kapitole B.III.1 oznámení, tj.
§

Výsledky autorizovaného měření emisí kotlů K1 a K2 na LTO:

Kotel K1 - LTO
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot.koncentrace
3
mg/m
6
1418
260
28

Hmotnostní tok
kg/hod
0,002
0,548
0,100
0,011

Hmot. koncentrace
3
mg/m
11
1421
242
22

Hmotnostní tok
kg/hod
0,003
0,449
0,076
0,007

Měrná emise
kg/t paliva
0,079
19,340
3,544
0,385

Kotel K2 - LTO
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

§

Měrná emise
kg/t paliva
0,119
15,847
2,696
0,242

údaje o množství spotřebovaného paliva a době provozu kotlů na LTO

Průměr 2006 – 2007 – provoz na LTO
FPD zdroje
hod/rok 334
143
Množství palivatun/rok 12,1
4,9

-

Budeme li uvažovat hmotnostní tok emisí jako průměrnou hodnotu z výsledků měření
kotlů K1 a K2 jsou hmotnostní toky emisí a další charakteristiky tohoto zdroje
uvedeny v následujících dvou tabulkách:
Znečišťující látka Prům. hmotn. Hmotnostní tok Hmotnostní tok
tok (kg/hod)
(kg/rok)
(mg/s)
TZL
0,0025
1,19
0,694
SO2
0,498
237,55
138,33
NOx
0,088
41,98
24,44
CO
0,009
4,29
2,50
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Veličina
Jednotka Hodnota
3
Množství spalin m /s
0,155
0
Teplota spalin C
150
Provozní doba hod/rok
477
Výška výduchu m
15
2
Průřez výduchu m
0,5

Budoucí provoz na zemní plyn

Hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek odpovídající spotřebě
zemního plynu ve výši 21 000 m3/rok, shodné době provozu ve výši 477 hod/rok a za
použití emisních faktorů dle bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou vypočteny
v následující tabulce:
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
Veličina
Množství spalin
Teplota spalin
Provozní doba
Výška výduchu
Průřez výduchu

Emisní faktor
6 3
(kg/10 m ZP)
20
9,6
1920
320
Jednotka
3
m /s
0
C
hod/rok
m
2
m

Hmotnostní tok
(kg/hod)
0,0009
0,0004
0,0845
0,0141

Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,42
0,20
40,32
6,72

Hmotnostní tok
(mg/s)
0,24
0,12
23,48
3,91

Hodnota
0,147
120
477
15
0,5

Výpočet pro spalování zemního plynu je proveden za použití emisních faktorů – tj. na
straně bezpečnosti výpočtu. Na základě výsledků autorizovaných měření emisí
obdobných zařízení lze reálně předpokládat, že skutečně dosahované hmotnostní
koncentrace NOx a CO a tím i hmotnostní toky těchto znečišťujících látek budou ještě
nižší.
Z uvedených bilancí je patrné, že realizací záměru dojde v porovnání se stávajícím
stavem k poklesu bilancovaných emisí z důvodů náhrady LTO zemním plynem.
Problematika zápachu
Minimalizace emisí pachových látek je jedním z hlavních záměrů realizace
navrhované stavby.
Ke strojnímu odvodňování bude přednostně odebírán anaerobně stabilizovaný kal, a
to z vyhnívací nádrže druhého stupně. Přepouštění stabilizovaného kalu do
uskladňovací nádrže bude využíváno pouze ve výjimečných případech.
Technologická zařízení a technologický proces kalového hospodářství jsou navržena
s potřebnou kapacitní rezervou. Vlastní proces zpracování kalu (a tím i produkce
odvodněného kalu na manipulační skládku) bude provozován za běžných provozních
podmínek vždy v období pondělí – čtvrtek. Skladovací kapacita na vstupu do
kalového hospodářství je navržena tak, aby umožňovala potřebný příjem i v období
od pátku do neděle, kdy bude zařízení na zpracování kalu odstaveno. Tímto řešením
a pravidelným odvozem kalu v pracovní dny bude množství odvodněné kalu na
manipulační skládce minimalizováno a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
by měla být manipulační skládka bez kalu.
Součástí návrhu je i demolice stávajících nevyužívaných kalových polí. Část plochy
kalových polí bude využita pro zřízení parkoviště pro osobní automobily, část plochy
bude zatravněna.
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Modernizace technologického procesu v biologické části se rovněž projeví snížením
emisí pachových látek z otevřených velkoplošných nádrží.
Realizací výše uvedených technologických úprav navrhovaných v souboru kalového
hospodářství, minimalizací potřeby uskladnění neodvodněného stabilizovaného kalu
a vyšší četností odvozu odvodněného anaerobně stabilizovaného kalu zejména
v letním období dojde k zásadnímu snížení pachové zátěže v areálu ČOV Svitavy
oproti současnému stavu.
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že navrhovaná intenzifikace
ČOV je v porovnání se stávajícím stavem ve vztahu ke kvalitě ovzduší
vyhodnocované ve vztahu k zápachu příznivější a měla by znamenat ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě snížení obtěžování obyvatelstva zápachem. Pro další
přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
• v rámci zkušebního provozu zajistí provozovatel autorizované měření pachových látek
• v rámci zkušebního provozu zajistí provozovatel autorizované měření emisí nových zdrojů
znečišťování ovzduší; rozsah měření upřesní příslušná ČIŽP

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti

Srážkové vody ze zastavěných a zpevněných ploch z areálu ČOV se odvádí
jednotnou kanalizací do nátoku městských odpadních vod. V následujících tabulkách
je uvedena roční bilance odváděných srážkových vod, která vychází z předaných
údajů o rozloze zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu ČOV a
z průměrného ročního úhrnu srážek v regionu ve výši cca 700 mm. Bilance odvodu
srážkových vod v době přívalových dešťů vychází z intenzity srážek ve výši 150
l/s.ha.
Tab.: Roční bilance množství srážkových vod z areálu ČOV:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
3 810
6 089
14 278
24 177

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Q (m /rok)
2 400
2 984
999
6 383

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM

Plocha (m )
3 810
6 089
14 278
24 177

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
51,4
63,9
21,4
137,7

3

Qr (m /15 minut)
46,3
57,5
19,3
123,1

V rámci modernizace BČOV v podstatě nenastávají žádné významnější změny
v rozsahu zpevněných respektive zastavěných ploch. Tudíž vliv na charakter
odvodnění oblasti lze označit za malý a málo významný.
Změna hydrogeologických charakteristik

Realizací hodnoceného záměru nedojde
k významnějšímu snížení infiltrace
srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku
srážkových vod. Z hlediska posuzovaného záměru se jedná o nulový vliv.
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Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod.
Rozsah stavebních a zejména pak zemních prací je velmi malý. Pro eliminaci tohoto
rizika je navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Provoz

Cílové limity v množství a v kvalitě vypouštěných odpadních byly projektantem
v rámci projektu pro územní řízení projednány s vodoprávním úřadem KÚ
Pardubického kraje a správcem povodí. Vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne
30.1.2008 je uvedeno v příslušné části předkládaného oznámení. V následující
tabulce je uvedena kvalita odpadních vod na výstupu z ČOV po realizaci záměru:
průměr *)
mg/l
35
6
7
14
0,75

Ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
N celk
P celk

„p“
mg/l
60
14
18
---

„m“
mg/l
100
20
25
25
2,5

Vypouštěné znečištění
t/rok
80,5
13,8
16,1
32,2
1,73

Poznámky: pro stanovení limitů pro kvalitu vypouštěných odpadních vod byla použita Příloha č. 1,
tabulka 1a. Emisní standardy pro městské odpadní vody z Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a tabulka 1
– Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností uvedená v Metodickém pokynu MŽP k nařízení vlády č.
229/2007 Sb.

Porovnání stávajícího a budoucího látkového zatížení, vypouštěného do recipientu je
uvedeno v následující tabulce:
Ukazatel látkového
Zatížení
CHSK Cr
BSK 5
NL
Nanorg*) / N celk**)
P celk

Současnost
t/rok
184,0
40,0
46,0
46,0
4,6

Po realizaci záměru
mg/l
80
17
20
20
2

t/rok
80,5
13,8
16,1
32,2
1,73

mg/l
35
6,0
7,0
14
0,75

Účinnost ČOV vypočtená z uváděných hodnot vstupu na ČOV, výstupu z ČOV a
vztažená na průměrný průtok ČOV ve výši 4974 m3/den je uvedena v tabulce:
ukazatel
BSK 5
CHSK Cr
NL
Ncelk
Pcelk

Přítok na ČOV
kg/den
mg/l
836
168
2 149
432
985
198
251,7
50,6
29,9
6,0

Odtok z ČOV
kg/den
mg/l
29,8
6,0
174,1
35
34,8
7,0
69,6
14
3,73
0,75
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%
96,4
91,9
96,5
72,3
87,5

Odstraněné
znečištění (tun/rok)
294,3
720,8
346,8
66,5
9,55
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Pro další projektovou přípravu záměru je doporučeno v souladu s vyjádřením
správce povodí prezentovaném v úvodní části oznámení respektovat následující
doporučení:
•

pro provoz intenzifikované ČOV musí být respektovány požadavky specifikované ve
stanovisku Povodí Moravy, s.p. pod č.j. PM002263/2008-203/Ko ze dne 30.01.2008

•

četnost a rozsah vzorkování odpadních vod na vstupu a výstupu z ČOV stanoví příslušný
vodohospodářský orgán

Celkově lze tudíž vliv jakost vody označit při navrhovaném technickém řešení jako
pozitivní přínos k celkovému zatížení recipientu v porovnání se stávajícím stavem.

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměrem budou dotčeny pouze zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy v areálu
ČOV. Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Vliv nenastává.
Znečištění půdy

V období výstavby je třeba respektovat již dříve uvedená doporučení, která jsou
formulována v rámci ochrany vod.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do
smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby
nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby
byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů
stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive
stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru
staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
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•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Provoz

Realizací hodnoceného záměru nedojde k významnějším změnám v sortimentu ani v
množství produkovaných odpadů oproti stávajícímu stavu. Množství odpadů
vznikajících z vlastního procesu ČOV (odpady katalogových čísel 190801, 190802,
190805) se zvýší o cca 10 – 20%.
Pro shromažďování odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“ budou používány
stávající schválené a zabezpečené prostory.
V případě, že v průběhu zkušebního provozu vzniknou nové druhy odpadů bude
postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv
na stabilitu a erozi půdy. Navrhované objekty se svými parametry významněji
neodlišují od charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován ve stávajícím areálu ČOV. Z uvedeného pohledu lze odvodit i
vyhodnocení vlivů na uvedenou složku životního prostředí.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Intenzifikace ČOV je realizována ve stávajícím areálu ČOV. Se záměrem není
spojeno žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Vliv tak nenastává. Ve
vztahu ke stávajícím dřevinám v areálu ČOV je formulováno následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)
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Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé změně habitatu prostředí, protože
v rámci předkládané intenzifikace není očekáván žádný nový zábor nezpevněných
ploch.
Záměr tak neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho
nejbližším okolí se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat, že se
záměr v podstatě nedotkne ani stanoviště běžných druhů rostlin. Vliv na populace
zvláště chráněných druhů rostlin lze označit za nulový. Vlivy posuzovaného záměru
na floru je tudíž možno pokládat za malý a nevýznamný, v tomto kontextu nejsou
potřebná žádná specifická doporučení.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena místa
reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů
jejich reprodukce. Záměr neznamená ani dílčí nebo nevýznamné ohrožení populací
zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, s výjimkou
případných potravních záletů do areálu není zájmové území příhodné pro trvalejší
výskyt, nebo dokonce reprodukci některého ze zvláště chráněných druhů živočichů.
Vlivy na prvky ÚSES

Jak je patrné z charakteru posuzovaného záměru, intenzifikace ČOV je realizovaná
v uzavřeném prostoru ČOV, tudíž mimo kontakt s jakýmkoliv prvkem územního
systému ekologické stability. Vliv lze tudíž označit za malý a nevýznamný.
Vlivy na významné krajinné prvky

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane. Vliv lze
označit za nulový. Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující
doporučení:
• v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu
s tím, že sadové úpravy budou především preferovány podél hranice areálu ČOV

Další aspekty

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých
plevelů a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

Vlivy na EVL a Ptačí oblasti

Záměr nemůže mít vliv na žádnou EVL ne PO. Vliv lze označit za nulový (viz příloha
předkládaného oznámení).
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D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Oznamovaný záměr je realizován v pohledově skrytém prostoru širšího areálu,
využívaného k čištění odpadních vod, mimo zastavěné území.
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující to, že
záměrem nedojde ke změně charakteristiky území. Vliv tak lze označit za malý a
málo významný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu
ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické
osídlení území vyloučit archeologické nálezy.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Jak je z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí zřejmé, jak stávající
stav, tak i výsledný provoz nemá významně negativní vliv na jednotlivé složky
životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
Navrhovaná intenzifikace ČOV s sebou přináší v porovnání se stávajícím stavem jak
z hlediska pachových látek a tak i z hlediska parametrů stacionárních zdrojů hluku
příznivější dopady do životního prostředí. Obdobně navrhovaná intenzifikace
znamená zlepšení kvalitativních parametrů vypouštěných odpadních vod do
vodoteče, jak je patrné z příslušných částí předkládaného oznámení.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

pro provoz intenzifikované ČOV musí být respektovány požadavky specifikované ve
stanovisku Povodí Moravy, s.p. pod č.j. PM002263/2008-203/Ko ze dne 30.01.2008

•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu
s tím, že sadové úpravy budou především preferovány podél hranice areálu ČOV

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště,
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů
stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive
stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru
staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů
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•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližšího objektu
obytné zástavby

•

četnost a rozsah vzorkování odpadních vod na vstupu a výstupu z ČOV stanoví příslušný
vodohospodářský orgán

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

v rámci zkušebního provozu zajistí provozovatel autorizované měření pachových látek

•

v rámci zkušebního provozu zajistí provozovatel autorizované měření emisí nových zdrojů
znečišťování ovzduší; rozsah měření upřesní příslušná ČIŽP
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n
n
n
n

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání
autorizované měření hluku
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
Při zpracování oznámení se nevyskytly významnější nedostatky v poskytnutí
potřebných podkladů pro vyhodnocení vlivů záměrů na jednotlivé složky životního
prostředí a na zdraví obyvatelstva.
Za nezbytné je však požadovat realizaci doporučení, která vzešla ze zpracování
předkládaného oznámení a která jsou souhrnně prezentována v kapitole D.IV.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je navrhována oznamovatelem a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. byl
předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného
záměru na životní prostředí vyplývá, že intenzifikace ČOV by v dané lokalitě mohl být
realizovatelný při respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením.
V rámci předkládaného oznámení je dokladováno, že s realizací intenzifikace ČOV je
spojeno snížení vypouštěného znečištění do vodního toku, dojde k eliminaci
některých zdrojů zápachu v rámci provozu ČOV jakož i dalších emisí a taktéž dojde
z hlediska průmyslových zdrojů hluku ke snížení hlukové zátěže u nejbližšího objektu
obytné zástavby ve vztahu k provozu ČOV.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Intenzifikace ČOV Svitavy“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze zařadit stávající provoz ČOV Svitavy dle
přílohy č.1 zákona do kategorie II, bod 1.9. „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do
100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo
průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm“. Hodnocený záměr dále naplňuje
dikci §4 odstavec 1) písmeno c) zákona: „ Záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu
kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho
kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo
způsob užívání., tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacím řízení“.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
Situace záměru

Současné problémy s kvalitou vyčištěných vod jsou způsobeny změnou složení odpadních
vod a stále se zpřísňujícími legislativními požadavky. Ve svém důsledku to vyvolává potřebu
dosažení vyššího stupně odstraňování sloučenin dusíku a fosforu. Složení odpadních vod na
přítoku do čistírny je atypické. V odpadních vodách je zastoupen vysoký obsah sloučenin
dusíku a nízký obsah organického znečištění. Tento, pro zvýšené biologické odbourávání
dusíku, nepříznivý stav nastal po roce 2004, kdy byl zastaven provoz městského pivovaru.
Technologická skladba stávající čistírny, ani po všech doposud provedených rekonstrukcích
neumožňuje dosažení požadovaného stupně zvýšeného biologického odstraňování
sloučenin dusíku. Současný provoz nemá možnost zajistit přísun organického substrátu, bez
kterého nelze požadovanou úroveň odstraňování dusíku dosáhnout. Značným problémem,
který vyvstal teprve s nově přijatou legislativou je i požadavek na velmi nízkou koncentraci
fosforu ve vyčištěných vodách. Jako neuspokojivý lze charakterizovat i stav většiny
stavebních objektů. Značná část stavebních konstrukcí a strojního zařízení, pocházejících
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zejména z první etapy výstavby areálu ČOV, je na hranici své morální a fyzické životnosti a
vyžaduje výměnu a modernizaci. Materiálové a technické provedení stavebních objektů
často neodpovídá současným normovým požadavkům či standardům (obvodové pláště a
výplně, hydroizolace, elektroinstalace apod.). Fyzickému a morálnímu opotřebení celého
zařízení nedokázaly zabránit ani dvě předcházející dílčí rekonstrukce.
První rekonstrukce byla realizována v polovině devadesátých let a druhá byla dokončena
v roce 2002. Obě rekonstrukce byly zaměřeny zejména na úpravy technologie. Rekonstrukce
stavebních objektů nebyla řešena vůbec nebo jen minimálně v souvislosti s dodávanou
technologií.
Modernizací stávající biologické čistírny odpadních vod budou vytvořeny podmínky pro
čištění výhledového množství i látkového zatížení přiváděných odpadních vod.
Cílem hodnoceného záměru je zajistit podmínky pro požadovanou úroveň zvýšeného
odstraňování nutrientů, zlepšit kalovou koncovku, zajistit hygienizaci kalu a provést celkovou
modernizaci všech objektů v areálu ČOV.
Navrhované emisní limity sledovaných ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
budou po realizaci záměru v souladu s platnými legislativními požadavky.
Podstatná část stavebních úprav původních objektů, včetně doplnění objektů nových je
vázána na modernizaci technologického vystrojení čistírny. Dochází ke změnám
konstrukčního, případně dispozičního řešení budov a nádrží tak, aby po montáži nového
strojního zařízení byla zaručena jeho plná funkčnost včetně potřebné manipulace a údržby.
Prioritním cílem je tedy provozní účelnost takto navržených úprav. Vzhledem k tomu, že
převážná většina existujících stavebních objektů svým rozsahem vyhovuje výhledovým
provozním požadavkům, předpokládá se pouze výstavba nového lapáku písku, dešťové
zdrže, nádrže regenerace vratného kalu a dostavba nového celku kalového a plynového
hospodářství, zahrnujícího výstavbu a vystrojení tepelné hygienizace kalu, vyhnívací nádrže
II. stupně, novou sdruženou halu pro zahušťování a odvodňování kalu, nový plynojem se
strojovnou, plynovou kompresorovnu, plynovou kotelnu a další související objekty a
technologické celky.
V dispozičním řešení objektů v areálu ČOV se počítá s plochou pro výstavbu třetího stupně
čištění odpadních vod. Ostatní nové objekty tvoří konstrukce malého rozsahu či doplněné
úseky vnějších inženýrských sítí a zpevněných ploch.
Důležitou součástí projektu jsou stavební zásahy, vedoucí k optimalizaci provozních nákladů
na zásobování areálu elektrickou a tepelnou energií, současně se zvýšením provozní
spolehlivosti těchto systémů.
Posledním, nikoliv však zanedbatelným efektem projektu, bude podstatné zlepšení
estetického vzhledu celého areálu. Obnovené vnější povrchové úpravy plní především
ochrannou funkci, jejich barevné ztvárnění bude, ale důležité pro celkový výraz
modernizovaného provozu ČOV. Proto předpokládáme ekonomicky přijatelný způsob
pohledového sjednocení všech objektů dle architektonického návrhu, včetně koncepčně
odpovídající obnovy pláště provozní budovy a doplnění sadových úprav.
Umístění areálu ČOV Svitavy v katastrálním území obce Hradec nad Svitavou je v souladu
se schváleným územním plánem obce Hradec nad Svitavou.
ČOV Svitavy je situována na pravém břehu Vendolského potoka (přítok Svitavy) v katastru
obce Hradec nad Svitavou, jižně od města Svitavy.
Dále je uveden přehled stavebních objektů a provozních souborů. Tučnou kurzivou jsou
označeny objekty určené k demolici. Tučným písmem jsou pak vyznačeny nové stavební
objekty a provozní soubory.
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Stavební objekty:

SO 01 ČERPACÍ STANICE, HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
01.1 Hrubé česle, přítokový žlab
01.2 Žlab výtlaků
01.3 Žlaby šnekových čerpadel
01.4 Šneková čerpací stanice
01.5 Česlovna
01.6 Vírový lapák písku – splašková linka
01.7 Podélný lapák písku - demolice
01.8 Vírový lapák písku – dešťová linka
01.9 Měření na přítoku
SO 02 MECHANICKÉ ČISTĚNÍ
02.1 Usazovací nádrž
02.2 Armaturní komora
02.3 Stáčecí místo – dovážené kaly
02.4 Dešťová zdrž
SO 03 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
03.1 Anoxický denitrifikační selektor
03.2 Denitrifikace I a II
03.3 Armaturní komora
03.4 Nitrifikační nádrže I a II
03.5 Nitrifikační nádrže III a IV
03.6 Dosazovací nádrže
03.7 Regenerace kalu
03.8 Měření na odtoku
SO 04 DMYCHÁRNA
04.1 Strojovna dmychárny
04.2 Rozvodna
SO 05 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
05.1 Čerpací stanice kalu
05.2 Čerpací stanice primárního kalu
05.3 Vyhnívací nádrž I. stupně
05.3.1
Armaturní komora VN I. stupně
05.3.2
Výstupní věž VN I. stupně – demolice
05.4 Vyhnívací nádrž II. stupně
05.4.1
Armaturní komora VN II. stupně
05.4.2
Výstupní schodiště na VN I. a VN II. stupně
05.5 Uskladňovací nádrž kalu
05.6 Strojovna USN
05.7 Manipulační skládka kalu
05.8 Kalová pole – demolice
05.9 Homogenizace kalu- demolice
05.10 Hala odvodňování kalu demolice
SO 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ A ODVODŇOVÁNÍ KALU
06.1 Hala zahušťování a odvodňování kalu
06.2 Tepelná hygienizace kalu (pasterizace)
SO 07 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
07.1 Plynojem
07.2 Strojovna plynojemu
07.3 Plynová kompresorovna
07.4 Plynová kotelna
07.5 Hořák zbytkového plynu
07.6 Plynojem – demolice
07.7 Strojovna plynojemu - demolice
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SO 08
SO 09
09.1
09.2
09.3
SO 10
10.1
10.2
10.3
10.4
SO 11
11.1
11.2
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16

TŘETÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ
DOPROVODNÉ OBJEKTY
Provozní budova
Trafostanice
Olejové hospodářství LTO, sklad
SPOJOVACÍ POTRUBÍ
Gravitační rozvody
Tlakové rozvody
Plynové rozvody
Plynová přípojka
CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Skladování a dávkování síranu železitého
Skladování a dávkování externího substrátu
PŘÍPOJKA VN
OPLOCENÍ, VRATA A VRÁTKA
NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY
VNITŘNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Provozní soubory:
PS 01 Čerpání odpadních vod
PS 02 Hrubé předčištění
PS 03 Mechanické čištění
PS 04 Biologické čištění
PS 05 Dmychárna
PS 06 Chemické hospodářství
PS 07 Třetí stupeň čištění
PS 08 Kalové hospodářství
PS 09 Zahušťování a odvodňování kalu
PS 10 Tepelná hygienizace kalu (pasterizace)
PS 11 Plynové hospodářství
PS 12 Plynová kotelna
PS 13 Venkovní kabelové rozvody
PS 14 Elektro část - silová
PS 15 VN rozvodna, NN rozvodna
PS 16 Trafostanice
PS 17 Řídící a informační systém ASŘTP
Povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizační sítě města Svitavy zakončené městskou
ČOV o stávajícím maximálním zatížení 15 000 EO, v obci Hradec nad Svitavou do vodního
toku Vendolský potok v říčním km 0,400, číslo hydrologického pořadí 4-15-02-004 vydal
OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje pod č.j. 41453-7/2007/OŽPZ/Šk dne 5.12.2007.
Dle tohoto vodoprávního rozhodnutí je povoleno vypouštět z ČOV do Vendolského potoka
následující množství odpadních vod:
Qprům = 73 l/s, 6 300 m3/den, 191 850 m3/měsíc
Qmax. = 200 l/s (maximální průtok biologickou částí ČOV), 2 300 000 m3/rok
Maximální dešťový přítok na ČOV dosahuje hodnoty až 500 l/s – nejedná se o limitovanou
hodnotu.
Při dodržení následujících ukazatelů:
Ukazatel
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)
Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr)
Nerozpuštěné látky (NL)
Anorganický dusík (Nanorganický)
Celkový fosfor (Pcelk)

Průměr

+

++

20
2

„p“ mg/l
17
80
20

„m“ mg/l
30
105
25
30
3

105

tun/rok
40
184
46
46
4,6
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Kde:
+
aritmetický průměr za kalendářní rok
++
0
hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 C. Teplota
0
odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12 C. pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření
0
vyšší než 12 C.

Kromě limitovaných ukazatelů znečištění bude s četností minimálně 24 x ročně prováděn
rozbor v ukazateli N-NH4, 12 x ročně v ukazateli AOX a RAS.
Výše uvedené rozhodnutí je uvedeno v předcházející části předkládaného oznámení.
Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje do 31.12.2010.
V roce 2006 bylo na ČOV přivedeno 1 837 500 m3 odpadních vod, v roce 2007 to bylo 1 795
117 m3.
Bilance výhledového hydraulického zatížení byla sestavena na základě údajů o současném
průměrném průtoku povýšených o uvažovaný výhledový nárůst. Koeficienty denní a
hodinové nerovnoměrnosti kd a kh byly převzaty z příslušných norem ČSN 75 6401 a ČSN
75 6101 pro ČOV do 20 000 EO.
Hydraulické zatížení přiváděných surových odpadních vod – přítok
Veličina
Q24
Qd
Qh
QmaxB
Qdéšť.
QDZ

Legenda:
Q24
Qd
Qh
QmaxB Qdéšť.
QDZ
-

3

m /d
4 974
6 087
-

Rozměr
3
m /h
207,3
253,6
395,1
720,0
1 750,0
1 030,0

l/s
57,6
70,4
109,8
200,0
486,0
286,0

Poznámka
kd = 1,35
kh = 1,90
Qmax = 3,2 x Q24
Qdéšť. = 7,8 x Q24
QDZ = 5,0 x Q24

prům. bezdeštný denní přítok odp. vod na ČOV včetně vod balastních
maximální bezdeštný denní přítok odpadních vod na ČOV
maximální bezdeštný hodinový přítok odpadních vod na ČOV
maximální přiváděné množství odp. vod na biolog. část ČOV za deště
maximální přiváděné množství odp. vod na mech. část ČOV za deště
maximální přiváděné množství odp. vod do dešťové zdrže

Bilance předpokládaného výhledového látkového zatížení byla sestavena pro odvozený
počet EO a průměrný denní průtok čistírnou ve výši 4 974 m3/den. Složení odpadní vody,
poměr zastoupení jednotlivých ukazatelů znečištění na přítoku byl ponechán dle současných
provozních výsledků.
Látkové zatížení surových přiváděných odpadních vod – přítok
Sledovaný
ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
+
N-NH4
N-NOx
N org
N celk
P celk

Specifická produkce
g/den na 1ob
127,0
49,4
58,2
---14,9
1,8

Produkce znečištění - přítok
kg/den
2 149
836
985
176,2
5,0
70,5
251,7
29,9

mg/l
432
168
198
35,4
1,0
14,2
50,6
6,0

Poznámka: Hodnoty znečištění uvedené v tabulce odpovídají průměrnému zatížení od 17 000 EO.
Z tabulky vyplývá, že specifická produkce Ncelk je výrazně vyšší než orientační hodnota dle ČSN 75
6401.

Předpokládaná kvalita odpadních vod po primární sedimentaci v usazovací nádrži – nátok na
biologii je uveden v tabulce:
Sledovaný
ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
+
N-NH4

Předpokládaná účinnost
po primární sedimentaci
30%
25%
45%
0%

Produkce znečištění – po mech. stupni
kg/den
mg/l
1 504
302
627
126
542
109
176,2
35,4
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Sledovaný
ukazatel
N-NOx
N org
N celk
P celk

Předpokládaná účinnost
po primární sedimentaci
0%
25%
7%
7%

Produkce znečištění – po mech. stupni
kg/den
mg/l
5,0
1,0
52,9
10,6
234,1
47,1
27,8
5,6

Poznámka: Uvedené účinnosti usazovací nádrže vycházejí ze skutečných účinností dosahovaných
v uplynulých třech letech 2005, 2006, 01-10/2007.

Rozměry a objemy nádrží a návrhové parametry základních technologických zařízeních jsou
podrobně specifikovány v projektové dokumentaci pro územní řízení.
Cílové limity v množství a v kvalitě vypouštěných odpadních vod pro období po intenzifikaci
jsou uvedeny v tabulce. Tyto hodnoty byly projektantem v rámci projektu pro územní řízení
projednány s vodoprávním úřadem KÚ Pardubického kraje a správcem povodí. Vyjádření
Povodí Moravy s.p. ze dne 30.1.2008 je uvedeno v úvodní části předkládaného oznámení.
Kvalita odpadních vod na výstupu z ČOV po realizaci záměru
průměr *)
mg/l
35
6
7
14
0,75

Ukazatel
CHSK Cr
BSK 5
NL
N celk
P celk

„p“
mg/l
60
14
18
---

„m“
mg/l
100
20
25
25
2,5

Vypouštěné znečištění
t/rok
80,5
13,8
16,1
32,2
1,73

Poznámky: pro stanovení limitů pro kvalitu vypouštěných odpadních vod byla použita Příloha č. 1,
tabulka 1a. Emisní standardy pro městské odpadní vody z Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a tabulka 1
– Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností uvedená v Metodickém pokynu MŽP k nařízení vlády č.
229/2007 Sb.

Porovnání stávajícího a budoucího látkového zatížení, vypouštěného do recipientu je
uvedeno v tabulce:
Ukazatel látkového
Zatížení
CHSK Cr
BSK 5
NL
Nanorg*) / N celk**)
P celk

Současnost
t/rok
184,0
40,0
46,0
46,0
4,6

Po realizaci záměru
mg/l
80
17
20
20
2

t/rok
80,5
13,8
16,1
32,2
1,73

mg/l
35
6,0
7,0
14
0,75

Účinnost ČOV vypočtená z uváděných hodnot vstupu na ČOV, výstupu z ČOV a vztažená na
průměrný průtok ČOV ve výši 4974 m3/den je uvedena v tabulce:
ukazatel
BSK 5
CHSK Cr
NL
Ncelk
Pcelk

Přítok na ČOV
kg/den
mg/l
836
168
2 149
432
985
198
251,7
50,6
29,9
6,0

Odtok z ČOV
kg/den
mg/l
29,8
6,0
174,1
35
34,8
7,0
69,6
14
3,73
0,75

Účinnost
%
96,4
91,9
96,5
72,3
87,5

Odstraněné
znečištění (tun/rok)
294,3
720,8
346,8
66,5
9,55

Na základě vyhodnocení provozu v letech 2005, 2006 a 2007 a za předpokladu, že složení
odpadních vod se zásadně nezmění lze očekávat, že po realizaci technologických úprav a
po provedené modernizaci ČOV budou emisní standardy (přípustné hodnoty znečištění
podle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.) průběžně plněny.
Z hlediska vlivů na jakost vod lze tudíž navrhované řešení v porovnání se stávajícím stavem
označit jako přínosné, vedoucí k celkovému snížení zátěže recipientu.
V rámci intenzifikace ČOV Svitavy dojde k úpravě některých stávajících stacionárních zdrojů
hluku z hlediska jejich výměny nebo úpravy jejich stavebního řešení, které vede ke snížení
hlučnosti některých stacionárních zdrojů hluku; tato skutečnost povede k tomu, že po
intenzifikaci ČOV dojde u nejbližšího objektu obytné zástavby k poklesu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku. Vypočtené hodnoty jak pro stávající, tak i pro výhledový stav jsou u
nejbližšího objektu obytné zástavby hluboko pod hygienickým limitem pro noční dobu.

107

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Intenzifikace ČOV Svitavy

Za relativně nejvýznamnější změnu tak lze označit změny hmotnostních toků emisí vyvolané
změnou palivové základny v kotelně – náhrada cca 17 tun LTO/rok cca 21 000 m3 zemního
plynu ročně.
Pro stávající stav byly použity údaje z provozní evidence zdroje, které jsou uvedeny
v kapitole B.III.1 oznámení, tj.
Výsledky autorizovaného měření emisí kotlů K1 a K2 na LTO:
Kotel K1 - LTO
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Hmot. koncentrace
3
mg/m
6
1418
260
28

Hmotnostní tok
kg/hod
0,002
0,548
0,100
0,011

Měrná emise
kg/t paliva
0,079
19,340
3,544
0,385

Hmot. koncentrace
3
mg/m
11
1421
242
22

Hmotnostní tok
kg/hod
0,003
0,449
0,076
0,007

Měrná emise
kg/t paliva
0,119
15,847
2,696
0,242

Kotel K2 - LTO
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO

Údaje o množství spotřebovaného paliva a době provozu kotlů na LTO
Průměr 2006 – 2007 – provoz na LTO
FPD zdroje
hod/rok 334
143
Množství paliva tun/rok 12,1
4,9

-

Budeme li uvažovat hmotnostní tok emisí jako průměrnou hodnotu z výsledků měření kotlů
K1 a K2 jsou hmotnostní toky emisí a další charakteristiky tohoto zdroje uvedeny
v následujících dvou tabulkách:
Znečišťující látka Prům. hmotn. Hmotnostní tok Hmotnostní tok
tok (kg/hod)
(kg/rok)
(mg/s)
TZL
0,0025
1,19
0,694
SO2
0,498
237,55
138,33
NOx
0,088
41,98
24,44
CO
0,009
4,29
2,50
Veličina
Jednotka Hodnota
3
Množství spalin m /s
0,155
0
Teplota spalin C
150
Provozní doba hod/rok
477
Výška výduchu m
15
2
Průřez výduchu m
0,5

Budoucí provoz na zemní plyn

Hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek odpovídající spotřebě zemního plynu
ve výši 21 000 m3/rok, shodné době provozu ve výši 477 hod/rok a za použití emisních
faktorů dle bývalého nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou vypočteny v následující tabulce:
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
Veličina
Množství spalin
Teplota spalin
Provozní doba
Výška výduchu
Průřez výduchu

Emisní faktor
6 3
(kg/10 m ZP)
20
9,6
1920
320
Jednotka
3
m /s
0
C
hod/rok
m
2
m

Hmotnostní tok
(kg/hod)
0,0009
0,0004
0,0845
0,0141

Hmotnostní tok
(kg/rok)
0,42
0,20
40,32
6,72

Hodnota
0,147
120
477
15
0,5
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Výpočet pro spalování zemního plynu je proveden za použití emisních faktorů – tj. na straně
bezpečnosti výpočtu. Na základě výsledků autorizovaných měření emisí obdobných zařízení
lze reálně předpokládat, že skutečně dosahované hmotnostní koncentrace NOx a CO a tím i
hmotnostní toky těchto znečišťujících látek budou ještě nižší.
Z uvedených bilancí je patrné, že realizací záměru dojde v porovnání se stávajícím stavem
k poklesu bilancovaných emisí z důvodů náhrady LTO zemním plynem.
Problematika zápachu
Minimalizace emisí pachových látek je jedním z hlavních záměrů realizace navrhované
stavby.
Ke strojnímu odvodňování bude přednostně odebírán anaerobně stabilizovaný kal, a to
z vyhnívací nádrže druhého stupně. Přepouštění stabilizovaného kalu do uskladňovací
nádrže bude využíváno pouze ve výjimečných případech.
Technologická zařízení a technologický proces kalového hospodářství jsou navržena
s potřebnou kapacitní rezervou. Vlastní proces zpracování kalu (a tím i produkce
odvodněného kalu na manipulační skládku) bude provozován za běžných provozních
podmínek vždy v období pondělí – čtvrtek. Skladovací kapacita na vstupu do kalového
hospodářství je navržena tak, aby umožňovala potřebný příjem i v období od pátku do
neděle, kdy bude zařízení na zpracování kalu odstaveno. Tímto řešením a pravidelným
odvozem kalu v pracovní dny bude množství odvodněné kalu na manipulační skládce
minimalizováno a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu by měla být manipulační
skládka bez kalu.
Součástí návrhu je i demolice stávajících nevyužívaných kalových polí. Část plochy kalových
polí bude využita pro zřízení parkoviště pro osobní automobily, část plochy bude zatravněna.
Modernizace technologického procesu v biologické části se rovněž projeví snížením emisí
pachových látek z otevřených velkoplošných nádrží.
Realizací výše uvedených technologických úprav navrhovaných v souboru kalového
hospodářství, minimalizací potřeby uskladnění neodvodněného stabilizovaného kalu a vyšší
četností odvozu odvodněného anaerobně stabilizovaného kalu zejména v letním období
dojde k zásadnímu snížení pachové zátěže v areálu ČOV Svitavy oproti současnému stavu.
Na základě uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že navrhovaná intenzifikace ČOV je
v porovnání se stávajícím stavem ve vztahu ke kvalitě ovzduší vyhodnocované ve vztahu
k zápachu příznivější a měla by znamenat ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě snížení
obtěžování obyvatelstva zápachem.
Záměrem budou dotčeny pouze zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy v areálu ČOV.
Záměr nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Vliv nenastává.
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní dodavatel
stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací.
Realizací hodnoceného záměru nedojde k významnějším změnám v sortimentu ani v
množství produkovaných odpadů oproti stávajícímu stavu. Množství odpadů vznikajících
z vlastního procesu ČOV (odpady katalogových čísel 190801, 190802, 190805) se zvýší o
cca 10 – 20%.
Pro shromažďování odpadů v kategorii „nebezpečný odpad“ budou používány stávající
schválené a zabezpečené prostory. V případě, že v průběhu zkušebního provozu vzniknou
nové druhy odpadů bude postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodářství.
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Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od
charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze označit jako malé a málo významné.

110

Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění

Intenzifikace ČOV Svitavy

H. PŘÍLOHY
1) Vyjádření o souladu stavby s územním plánem a Vyjádření podle §45 i zákona
č.114/92 Sb. v platném znění
2) Situace stavby
3) Protokol 4204 / H – 11 / DK /08 – Měření hlučnosti v mimopracovním prostředí
4) Bezpečnostní listy

zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
603483099
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

spolupráce: Ing. Zdeněk Obršál

Ing. Josef Smažík
Ing. Jiří Kaňka
Ing. Martin Šára
Ing. Jana Bajerová
Ing. David Kresl

Datum zpracování oznámení:

05.02.2008

Podpis zpracovatele oznámení:

111

