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ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlívù na žívotní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na žívotní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)
Název: Rekonstrukce energetického hospodáøství prùmyslového areálu Avia
Ashok Leyland Motors, s.r.o., k. ú. Letòany

Zaøazenízámìru dle zákona:
zámìr ve smyslu§ 4 odst. 1 písmod)
Umístìní:
kraj:
obec:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

mìstská èást:
katastrální území

Praha 18
Letòany

Oznamovatel:
Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o.; IÈ: 27422356; Praha 9, Beranových 140

Charakter a kapacita zámìru:
V pøedloženém oznámení zámìru se navrhuje výstavba nové parní a teplovodní
plynové kotelny s celkovým instalovaným výkonem 12 MW (8 MW pro výrobu syté
páry, 4 MW pro ohøev topné vody), která nahradí stávající zdroj (36,5 MW). Kotelna
bude umístìna v nové budovì pøistavené u severní fasády stávající haly M1. Novì
bude napojena na stávající rozvody páry, kondenzátu a topné vody. Pro výrobu tepla
je navržen kotel KU 16 000 (PolyComp Podìbrady). Ve výrobní hale bude
instalováno 9 VZT jednotek s pøímýmspalováním zemního plynu.
Zjiš•ovací øízení:
Pøi zjiš•ovacím øízení u zámìrù ve smyslu § 4 odst. 1 písmo b), c) d) a e) se zjiš•uje,
zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví a
zda bude posuzován podle zákona. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena
v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
a pøíslušné zájmové 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 okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje
limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze è. 1
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k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù
a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru
(bøezen 2008) bylo zpracováno podle pøílohy è. 3 zákona
Ing. Petrem Braunem, držitelem autorizace dle zákona. Zpracovatel oznámení pøi
svém hodnocení došel k závìru, že zámìr lze z hlediska životního prostøedí
považovat za akceptovatelný.
Pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivých vlivù je v oznámení navržen soubor opatøení.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP232459/2008 ze dne 15. 4. 2008)
. mìstská èást Praha 18
(vyjádøeníè.j. MC18-5867/2008/0KS-Hr ze dne 24.4.2008)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè.j. S.HK/926/21528/08 ze dne 9.4. 2008)
. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøeníè.j. ÈIŽP/41/IPP/0806511.001/08/PMP)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-180893/2008/1/00PNI ze dne 15. 4. 2008).
Podstata jednotlivých vyjádøeníje shrnuta v následujícím textu.
Hlavní mìsto Praha (HMP) má následující pøipomínku, kterou požaduje zaøadit do
závìrù zjiš•ovacího øízení.
Z hlediska ochrany ovzduší upozoròuje na to, že je objekt situován na území, kde
jsou v souèasné dobì pøekraèovány limity pro koncentrace PM1o a požaduje doplnìní
rozptylové studie o vyhodnocení celkové imisní situace a koncentrací PM1o.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy (HS HMP) konstatuje, že se zámìrem je
možné souhlasit.
Mìstská

èást Praha 18 se zámìrem

souhlasí.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) jako
dotèený správní úøad má k zámìru následující pøipomínky:

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že pro úèely posouzení vlivu
zámìru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie è. E/306/07/00
(prosinec 2007), kterou vypracovala fa Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
Praha, IÈ 25079140. Cílem studie bylo kvantifikovat míru imisní zátìže zpùsobené
provozem spalovacích zdrojù - energetického hospodáøstvía výrobní haly M1.
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Pro vyhodnocení imisního pozadí lokality byly použity hodnoty AIM Praha 8 Kobylisy. Prùmìrná roèní imisní koncentrace NO2 zjištìná mìøením je 29,1 jlg/m3.
Dle matematického modelu zneèištìní ovzduší A TEM (aktualizace 2006) jsou
v pøedmìtné lokalitì podlimitní roèní i krátkodobé imisní koncentrace NO2 i CO.
l rozptylové studie vyplývá, že maximální pøíspìvek k hodinové imisní koncentraci
NO2 bude v rozmezí hodnot 4,4 - 8,9 jlg/m3. Maximální pøíspìvek k prùmìrné roèní
koncentraci NO2 bude øádovì v setinách až desetinách jlg/m3. Vypoètené maximální
pøíspìvky k osmihodinové imisní koncentraci CO se pohybují v rozmezí hodnot 9,9 24,2 jlg/m3.
V závìru rozptylové studie zpracovatel hodnotí vliv realizace zámìru jako pøijatelný s
odùvodnìním, že souètem vypoètených imisních pøíspìvkù v nejbližší okolní
zástavbì k imisnímu pozadí nebude pøekroèen imisí limit škodlivin NO2 ani CO.
V celkovém hodnocení vlivu na kvalitu ovzdu$í jsou kromì imisních pøíspìvkù nové
kotelny uvažovány i pøíspìvky z provozu stávající kotelny, které se podílejí na
imisním pozadí zájmové lokality. Vypoètené imisní pøíspìvky jsou tak hodnoceny ve
vztahu k souèasným podmínkám a v celkovém hodnocení vlivu zámìru vypovídají
spíše o dalším imisním zatížení, než aby odrážely skuteèný stav vìci. Po realizaci
zámìru lze pøedpokládat, že proti stávajícímu stavu dojde ke snížení imisí škodlivin.
l tohoto dùvodu OOP MHMP nesouhlasí s výsledky pøedložené rozptylové studie.
Orgán ochrany ovzduší po prostudování pøedložené dokumentace konstatuje, že
realizací zámìru dojde v pøedmìtné lokalitì ke snížení emisí zneèiš•ujících látek
pocházejících ze spalování zemního plynu. Tento pøedpoklad vychází zejména z
pøedpokladu celkovì nižší roèní spotøeby lP. Souèasnì lze oèekávat i mírné
zlepšení imisní situace v zájmovém území.
Vypoètené imisní pøíspìvky jsou nízké a vzhledem k tomu, že jsou porovnávány
s imisním pozadím zatíženým provozem stávající kotelny, která má realizací zámìru
zaniknout, lze pøedpokládat, že imisní limity zneèiš•ujících látek NO2 a CO nebudou
pøekraèovány.
l pohledu zájmù ochrany ovzduší lze v pøípadì pøedmìtného zámìru upustit od
dalších fází posuzovacího procesu dle zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle
hledisek a mìøítek uvedených v pøílozeÈ. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.
Ochrana ovzduší
Pøedmìtný zámìr

je navržen do lokality, kde jsou' pøekraèovány imisní limity
prùmìrných
roèních koncentrací PM1o a imisní limity prùmìrných
hodinových
koncentrací NO2. Pøi rekonstrukci energetického hospodáøství bude instalována nová
technologie spalovacího zaøízení a souèasnì bude proti stávajícímu stavu snížen
celkový výkon kotelny. Po realizaci zámìru tak dojde v pøedmìtné lokalitì ke snížení
emisí zneèiš•ujících látek pocházejících ze spalování zemního plynu (zejména CO a
NO2), což by se mìlo projevit mírným zlepšením imisní zátìže, zejména pak u NO2.
Pøi spalování zemního plynu emituje do ovzduší velmi malé množství PM10. Pøi
výkonu zdroje 12 MW a pøedpokládaném množství zemního plynu 2,086.106 m3 lze
oèekávat množství emisí PM1o v øádovì desítkách kg roènì. Z hlediska vlivu na
kvalitu ovzduší v okolí se dle orgánu ochrany ovzduší jedná o zcela nevýznamný
pøíspìvek k imisnímu pozadí.
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Dále je tøeba vycházet z pøedpokladu,že u navrhované technologie bude nejen nižší
spotøebazemního plynu, ale i dokonalejší spalování.
Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem a nízkým nárokùm na dopravu nebude
dle orgánu ochrany ovzduší zámìr pøispívat ke zhoršení imisní situace u žádné ze
sledovaných zneèiš•ujících látek.

Závìr:
Zámìr "Rekonstrukce energetického hospodáøství prùmyslového areálu Avia Ashok
Leyland Motors, s.r.o., k. ú. Letòany" naplòuje § 4 odst. 1 písmo d) 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
že zámìr

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Rekonstrukce energetického hospodáøstvíprùmyslového areálu Avia Ashok
Leyland Motors, s.r.o., k. ú. Letòany"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivýchvlivù navržených v oznámení (Ing. Petr
Braun; bøezen2008).

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11000 Praha
E-mail: oop(Q);citvofurague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

