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ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO ØíZENí
podle § 7 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr:

Zaøízení pro výrobu bíoplynu z bioodpadù vareálu spalovny,

Praha 10, k.ú. Malešice
Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.1, kategorie II, pøíloha È. 1
Zaøízení ke skladování, úpravì nebo využívání nebezpeèných odpadù; zaøízení
k fyzikálnì-chemické
úpravì, energetickému využívání nebo odstraòování ostatních
odpadù.
Charakter a kapacita zámìru: Zámìrem je vybudování zaøízení ke zpracování
biologicky rozložitelných
odpadních látek, které budou podrobeny anaerobní
fermentaci. Produktem fermentace bude bioplyn spalovaný v kogeneraèní jednotce a
stabilizovaný materiál vhodný k rekultivaci a hnojení. Výstupem z kogeneraèní
jednotky bude elektrická energie a teplo.
Úèelem zámìru je:
a) využití odpadù ve smyslu zákona È. 185/2001 Sb., o odpadech,
b) výroba bioplynu a jeho následné energetické využití (výroba elektrické a
tepelné energie,
c) získání využitelných materiálù - kapalné hnojivo, tzv. digestát.
Cílovou kapacitou je zpracování 14 - 16000 Urok biologicky rozložitelného
komunálního odpadu. Akce je rozdìlena na dvì etapy, v souèasnosti je pøipravována
I. etapa 7 000 Urok.
Provozem plánovaného zaøízení má být roènì vyrobeno 1,5 až 1,6 mil. m3 bioplynu.
Zároveò se pøi uvažovaném provozování 8 000 hod./rok vyrobí 2,8 GWh elektrického
proudu a 4,2 GWh tepla.
Vstupním materiálem je odpad zaøazený podle zákona È. 185/2001 Sb" o odpadech,
v platném znìní, jako odpad kategorie O, s katalogovým èíslem 2001 08 "Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven". Odpady vstupující do zaøízení
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rozhodnì nebudou mít charakter konfiskátù živoèišného pùvodu, které nejsou urèeny
pro lidskou spotøebu.Tato skuteènost bude deklarována v provozním øáduzaøízení.
Výstupem ze zaøízení bude kromì bioplynu také hnojivo (tzv. digestát) - v množství
7 000 t/rok. Bližší údaje o kvalitativním složení digestátu nejsou v této pøípravné fázi
k dispozici (nelze použít ani údaje z referenèních jednotek, protože vždy záleží na
konkrétním vstupním složení bioodpadu). Pøesné informace budou k dispozici ve
zkušebním provozu - v dobì ovìøování.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 10
Štìrboholy

Oznamovatel: Pražské služby, a.s
IÈ: 60194120
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9

Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit
životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena
v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
a pøíslušnézájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné
vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k povaze, rozsahu a umístìní zámìru v daném
území a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno RNDr. Irenou Dvoøákovou,držitelkou autorizace
dle zákona. Z oznámení vyplývá, že zámìr lze oznaèit pro dané území za
pøedpokladu respektování stanovených podmínek jako únosný a možný. Území
nepožívá z hlediska složek životního prostøedí významnìjší ochrany, míru ovlivnìní
okolního prostøedí lze dle zpracovatelky oznámení hodnotit jako nízkou bez
významných negativních dopadù. Variantu realizace provìøovaného zámìru lze
považovat za pøijatelnýzpùsob využití rozvoje území.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
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K pøedloženému

oznámení

se v prùbìhu

zjiš•ovacího

øízení vyjádøily následujígí

subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøení zn. SEG-130706 ze dne 11. 8. 2006)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è.j. HVO/480/3665/6882/06 ze dne 28. 7. 2006)
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha
(vyjádøení zn. 41/ØI/0621769.01/06/PVB ze dne 31.7.2006)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-239815/2006/1/00PNI
ze dne 31.7.2006)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy (vyjádøení è. j. MHMP 255 226/2006/Rad ze dne 27.7.2006)
. Kyjský obèanský klub, obèanské sdružení
(vyjádøení ze dne 27. 7. 2006)

V jednotlivých vyjádøeních se vyskytly následující pøipomínky:

Hlavní mìsto Praha upozoròuje z hlediska urbanistické koncepce, že plocha
spalovny leží ve velkém rozvojovém území Štìrboholy (VRÚ), výjimka z VRÚ byla
udìlena. Oznámení neobsahuje plošné údaje, nelze posoudit, zda byla splnìna
doporuèená míra využití území D, ke zpùsobu zástavby není námitek.
Z hlediska ovzduší se uvádí, že oznámení obsahuje rozptylovou studii, která
vyhodnotila vliv emisí z provozu kogeneraèní teplárny na spalování bioplynu na
kvalitu ovzduší (nebudou pøedstavovat významný stacionární zdroj zneèištìní
ovzduší). Ve studii chybí vyhodnocení celkové imisní situace v daném území.
Doporuèuje se, aby rozptylová studie byla doplnìna o vyhodnocení celkové imisní
situace v území a následné posouzení vlivu provozu na zvýšená zdravotní rizika pro
obyvatele nejbližší obytné zóny.
Z hlediska mìstské zelenì se uvádí, že je posuzovaný zámìr situovaný ve funkèních
plochách TO a VN, pro plochu VN je dána míra využití území D, tudíž je nutné
v rámci realizace splnit koeficient zelenì stanovující minimální podíl zelenì
v øešeném území. Výpoèet KZ není doložen, stejnì tak není doložen výkres zelenì.
Z hlediska zelenì je nutné informace doplnit.
Z geologického hlediska se konstatuje, že v pøedloženém oznámení jsou geologické
pomìry popsány velmi zjednodušenou formou, z hydrogeologického hlediska je
uvedena pouze obecná charakteristika, není uvedena napø. hloubka hladiny
podzemní vody v zájmovém území. Není jasné, jak autor dospìl k závìru, že vliv
stavby na podzemní vodu je zanedbatelný (v oznámení není uvedeno, v jaké hloubce
je ustálena hladina podzemní vody). Pož.aduje se, aby v dalších fázích projektové
pøípravyzámìru byly chybìjící údaje doplnìny.
Z dopravního hlediska se požaduje v prùbìhu realizace výstavby používat stavební a
dopravní mechanismy splòující limity normy EURO 2.
Hlavní mìsto Praha závìrem konstatuje, že požaduje vyøešit a doplnit výše uvedené
pøipomínky v následujících stupních zpracování projektové pøípravy. Pokud budou
uplatnìné pøipomínky respektovány, hl. m. Praha netrvá na dalším posuzování podle
zákona.
\
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Hygienická stanice hl. m. Prahy uvádí, že se vyjádøila dne 19.5.2006 k projektov.é
dokumentaci k územnímu øízení a toto stanovisko pøikládá. Toto stanovisko je
souhlasné za podmínek, že v dalším stupni projektové dokumentace musí být
pøedloženo:
- zpùsob vìtrání pracovištì,
- hluková studie prokazující, že hladiny akustického tlaku A ze všech zdrojù
hluku (VZT, technologie) nepøekroèíhodnoty povolené na pracovišti,
- projekt osvìtlení, který bude dokládat splnìní normových hodnot ÈSN EN
12464-1.
Èeská inspekce životního prostøedíobecnì upozoròuje na potøebusrážkové vody
vsakovat v co nejvìtší míøe nebo je alespoò využívat pro zálivku. V dalším stupni
dokumentace se požaduje øešit otázku záchytu hasebních vod s pìnotvornými
prostøedky a ochranu deš•ové kanalizace pøi pøípadném požáru. Z hlediska
odpadového hospodáøství se upozoròuje, že je nutné pøedzahájením provozu získat
souhlas k provozování tohoto zaøízení s jeho schváleným provozním øádem.
Pøedložený zámìr je v souladu s Plánem odpadového hospodáøství hl. m. Prahy,
který stanovuje cíle pro snižování podílu biologicky rozložitelných odpadù ukládaných
na skládky.
Odbor ochrany prostøedí MHMP požaduje z hlediska ochrany vod v dalším stupni
projektové dokumentace øešitvyužití deš•ových vod tak, aby se èást akumulovaných
deš•ových vod využívala napø.pro provoz zaøízenía závlahu zelenì.
Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP ve svém vyjádøení uvádí
že nemá námitky proti umístìní stavby.
Kyjský obèanský klub uvádí názor, že pro bioplynovou stanici, která se bude
nacházet na území Prahy, je potøebné zvolit jinou, vhodnìjší technologii, než je
øízenáanaerobní fermentace dodávaná spoleèností Ing. Friedrich Bauer GmbH. Tato
technologie se spíše hodí na vesnici, protože nijak neøeší odvodòování kalù,
respektive vzniklého digestátu. Jako problém obèanské sdružení vidí hlavnì to, že
materiál z bioplynové stanice je urèen spíše na pole, protože je v tekutém stavu a tak
jej lze pouze obtížnì použít na mìstskou zeleò. V okolí Prahy není pøíliš polí, kde by
bylo možno toto hnojivo použít. Lze tedy oèekávat vysoké dopravní vzdálenosti,
náklady na dopravu a další zatížení životního prostøedí a použití hnojiva podobného
kejdì. Z tìchto dùvodù se navrhuje zvolit jinou technologii a zpracovat EIA v rùzných
variantách a z navržených variant vybrat optimální variantu z hlediska životního
prostøedí i nákladù na poøízení a provoz. Požaduje se podrobnì zpracovat konkrétní
zpùsob využití výstupu (digestátu) ze zaøízení pro výrobu bioplynu z bioodpadu,
vèetnì nárokù na dopravu a z toho vzniklých dùsledkù pro zatížení životního
prostøedí.
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Pøíslušný úøad požádal zástupce oznamovatele o poskytnutí doplòujících informaqí
ještì pøed vydáním závìru zjiš•ovacího øízení s cílem ovìøit reálnost splnìní
uplatnìných požadavkù z vyjádøení k oznámení pøi další projektové pøípravì stavby.
Na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle hledisek a mìøítek
uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu došel pøíslušný úøad k následujícím závìrùm.
Technologie
Technologické varianty zámìru nebyly v oznámení zvažovány. Variantou by mohla
být volba principu zpracování bioodpadù (druh fermentaèního procesu), zpùsob
využití digestátu (využití fermentaèního zbytku) nebo zpùsob využití bioplynu, pøíp.
volba typu kogeneraèního zaøízení. Tyto možnosti jsou v oznámení podrobnì
popsány na základì dostupných podkladových materiálù. Zároveò je v oznámení
konstatováno, že navržené øešení je již výsledkem technického a marketingového
zvažování oznamovatele.
Dle sdìlení projektanta se u daného systému jedná o komplexní ekologicky vyspìlou
technologii v oblasti zhodnocování biologických odpadù a zbytkù, která odpovídá
nejnovìjšímu stavu techniky.
Pokud je za bioplynovou stanicí pøipojena technologie úpravy digestátu, je úprava
digestátu zcela bez problému. Technologie navržená pro provoz bioplynové stanice
posuzovaného zámìru obsahuje úpravu digestátu, která jej umožòuje produkovat dle
požadavkù provozovatele v tekutém stavu nebo s vysokým obsahem sušiny
(prakticky jako kompost).
V pøípadì projektu pro Pražské služby, a.s. se jedná o logisticky vyzrálou koncepci.
Vstupní materiál je zpracováván v moderním technologickém zaøízení, podíl pevných
i tekutých složek látek, který ze stanice vystupují, se mùže podstatným zpùsobem
pøipojenou technologií úpravy digestátu snížit.
Následná úprava substrátu umožòuje oddìlení vykvašené suspenze na koncentrát,
pevné látky (hnojivo obsahující dusík) a filtrovanou vodu, vhodnou pro vypuštìní do
veøejných tokù, odtokù, zavlažování apod.
Pøedložený projekt disponuje velkým potenciálem:
. Úspora skladovací kapacity v dùsledku koncentrované suspense.
. Menší potøebné rozmìry koncového úložištì, snížení potøeby dopravy (pevné
látky a tekuté hnojivo).
. Voda po filtraci se mùže pøivádìt do veøejných tokù nebo používat k
zavlažování mìstské zelenì (pitná voda).

Míra využití území
Pøíslušnému úøadu byla pøedložena situace zelenì posuzovaného zámìru
výmìr jednotlivých ploch pro doložení splnìní koeficientu zelenì.
Celková plocha
Nové objekty...

Komunikace ...,
Zelené plochy.

a tabulka

... 10600 m2 (100 %)
. . .. 2 502 m2 (24 %)
2 045 m2 (19 %)
5635m2(53%)

Bude novì vysázena zeleò - Weigela floridy, Weigela hybrida, Weigela varieta
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Vliv stavby na vody
Konstatování v oznámení, že vliv zámìru na vody je možné oznaèit jako
zanedbatelný a nevýznamný, vychází dle zpracovatelky oznámení z provedeného
posouzení, jehož základem je budoucí zpùsob odbìru vod a zpùsob nakládání
s odpady a odpadními vodami.
Pøedevším vycházela z následujících údajù:
potøebná voda bude odebírána z areálového vodovodního øádu,
veškeré èinnosti budou provádìny
na vodohospodáøsky
zabezpeèených
plochách, resp. v uzavøených, nepropustných, izolovaných nádržích,
odpadní technologické vody ani kapalné odpady nebudou vznikat,
splaškové a deš•ové vody budou vypouštìny do mìstské kanalizace,
deš•ové vody potenciálnì kontaminované ropnými látkami budou pøedèiš•ovány
v lapolu,
areál neleží v zátopové oblasti, nehrozí tedy únik závadných látek do recipientu.
Podrobné hydrogeologické údaje lokality, vèetnì hloubky ustálené hladiny podzemní
vody, budou uvedeny v projektové dokumentaci - na základì
podrobného
inženýrsko-geologického

a hydrogeologického

prùzkumu.

Zpùsob nakládání s deš•ovými vodami bude upøesnìn v projektové dokumentaci bude respektováno doporuèení èást akumulovaných deš•ových vod využívat (upustit
tedy od návrhu výhradnì tyto vody vypouštìt do kanalizace).
Posouzení imísní situace
Kogeneraèní jednotka bude emitovat látky obvyklé pro tento typ zaøízení - oxidy
dusíku, oxid siøièitý, oxid uhelnatý a uhlovodíky. Po tyto látky byla zpracována
rozptylová studie. Cílem studie bylo posouzení imisního vlivu kogeneraèní jednotky,
konkrétnì zmìny vlivu zdroje na imisní situaci v blízkém okolí a vykreslení
oèekávaného rozptylu zneèiš•ujících látek v nejbližším okolí. Výpoèet byl proveden
v pravidelné síti bodù a dále pro konkrétní výpoètové místo - nejbližší komunální
zástavbu, výpoètový bod Škola - Štìrboholy. Výsledky pøíspìvkového zneèištìní byly
zjištìny velice pøíznivé. Ve všech pøípadech bylo zjištìno, že nejvíce imisnì zatížené
je okolí zámìru a v pøípadech, kdy lze provést porovnání s imisními limity, bylo
doloženo, že imisní zatížení látkami z posuzovaného zaøízení je hluboko pod
stanovenými hodnotami, neboli pøíspìvek zámìru k imisní situaci bude zcela
minimální.
Související doprava ovlivní kvalitu ovzduší vzhledem k malému poètu (3 - 4
automobily/den) velmi málo.
Dle orgánu ochrany ovzduší bude vliv provozu kogeneraèní jednotky na kvalitu
ovzduší malý a ani v souètu s imisním pozadím lokality by nemìlo docházet
k pøekraèování imisních limitù sledovaných škodlivin.
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øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr nemùže významnì ovlivnit životní
prostøedí a veøejné zdraví. Za pøedpokladu realizace navržených podmínek
k ochranì životního prostøedí vyplývajících z provedených hodnocení a požadavkù
dotèených správních úøadù lze konstatovat, že potenciální nepøíznivé vlivy
posuzovaného zámìru nepøekraèují únosnou míru a neznamenají ohrožení životního
prostøedí a zdraví obyvatelstva.

Závìr:
Zámìr "Zaøízení pro výrobu bioplynu z bioodpadù v areálu spalovny, Praha 10, k.ú.
Malešice" naplòuje dikci bodu 10.1, kategorie II, pøílohy È. 1 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Zaøízenípro výrobu bioplynu z bioodpadù v areálu spalovny,
Praha 10, k. ú. Malešice"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení. Zároveò
je tøeba zohlednit pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených
správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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