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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. OBCHODNÍ FIRMA

Plze , statutární m sto
Magistrát m sta Plzn

A.2. I
DI
A.3. SÍDLO

712 498 77
CZ 712 498 77

Nám stí Republiky 1, 306 32 Plze

A.4. OPRÁVN NÝ ZÁSTUPCE
Útvar koordinace evropských projekt m sta Plzn
Divadelní 105/3, 301 21 Plze

Ing. Erich Beneš, editel
tel.: 378 035 950
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B. ÚDAJE O ZÁM RU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název zám ru
„ Dopln ní technologie OV II Plze “
B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ru
Stavba dopln ní technologie OV Plze ( OV II) je jednou z ástí souboru staveb "Dopln ní
vodohospodá ské infrastruktury m sta Plzn ". Celý tento soubor eší problémy v
odkanalizování severní ásti m sta a navrhuje soubor opat ení zlepšující ú innost išt ní
odpadních vod.
Kapacitní srovnání
Tab. B.I.-1:

Srovnání sou asného a variantního výhledového p ítoku odpadních vod
na OV
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

398 837

456 060

427 917

Q24 (m /d)

56 940

76 600

65 000

Qmax (m3/h)

4 318

5 311

4 318

Qdéš (m /h)

17 640

17 640

17 640

Qdéš (do aktivace)

5 312

5 312

5 312

EO
3

3

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projektu pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

OV po t chto úpravách musí spl ovat požadavky Sm rnice 91/271/EHS o išt ní m stských
odpadních vod (platnost p echodného období do 31.12.2010).
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Srovnání kvality vody na odtoku z OV
Tab. B.I.-2:

Kvalita odpadní vody na odtoku z OV (sou asná a variantní výhledová
stanovená výpo tem)
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

56 940

76 600

65 000

BSK5 (mg/l)

5,6*

11*

5,6*

CHSKCr(mg/l)

36,2*

50*

34,7*

NL (mg/l

7,4*

15*

6,3*

Pcelk (mg/l)

0,5*

1

0,8

Ncelk. (mg/l)

11,8*

10

9,3

3

Q24 (m /d)

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projektu pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)
Vysv tlivka: * Jedná se o pr m rné hodnoty, které byly odvozeny z hodnot "p" pro jednotlivé ukazatele
zne išt ní, u kterých není definován celoro ní pr m r
"p" p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory sm sných vzork vypoušt ných odpadních vod

B.I.3. Umíst ní zám ru
Kraj:

Plze ský

Obec:

Plze m sto

Katastrální území:

Plze

721981

Umíst ní zám ru je z ejmé z grafické p ílohy .1. Katastrální mapa je sou ástí grafické
p ílohy .6.
B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry
Zám rem posuzované stavby je dopln ní m stské istírny odpadních vod z d vodu zvýšení
kvality provozu s ohledem na vybrané polutanty a zkvalitn ní využití bioplynu pro praktické
ú ely.
Navržená opat ení:
-

realizace opat ení zajiš ující odstran ní anorganického dusíku
intenzifikaci odvodn ní kal

Z hlediska životního prost edí se jedná o stavbu s obecn pozitivními vlivy na životní
prost edí. Možnost kumulace vliv posuzovaného zám ru stavby s jinými negativními vlivy
v území se p edpokládá z hlediska vlivu na životní prost edí p i ádné funkci provozované
OV jako málo významná. Možnost havarijních stav nelze vylou it, ale p esným pln ním
ustanovení provozního a havarijního ádu OV je nutné je eliminovat.
V p edm tné lokalit není plánován žádný jiný investi ní zám r. Kumulace vliv z jinými
zám ry v daném zájmovém území se proto nep edpokládá.
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B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jeho výb r, odmítnutí
Zd vodn ní pot eby zám ru vyplývá z již zmín né pot eby zvýšení kvality provozu
s ohledem na vybrané polutanty a zkvalitn ní využití bioplynu pro praktické ú ely. Dopln ní
technologie OV Plze II musí být navrženo tak, aby po dokon ení stavby dosahovala p i
minimální teplot 12 °C v celoro ním pr m ru odtokových hodnot Ncelk. = 10 mg/l, Pcelk. = 1
mg/l a sou asn nesmí být p ekro eny limitní hodnoty ve smyslu NV .61/2003 Sb.
D vodem pro umíst ní zám ru je vazba navrhovaného zám ru na existující areál
Plze II.

OV

Toto oznámení navrhovaného zám ru stavby porovnává t i varianty:
stávající stav (nulová varianta)
varianta .1 - návrh dle projektu zpracovatel Hydroprojekt CZ a.s. (v roce 2002)
varianta .2 - návrh dle studie zpracovatel Aqua-Contact Praha v.o.s. (v roce 2005)
D vody pro p ijetí výb ru aktivní varianty zám ru
Respektuje plánovaný územní rozvoj m sta Plzn
Není ve st etu s žádnou oblastí zvýšené ochrany p írody nebo územím jiné ochrany
(Natura 2000)
Posuzovaným zám rem je stavba ekologického významu s pozitivním dopadem na kvalitu
povrchové vody v recipientu
Dosažení imisních standard p ípustného zne išt ní povrchových vod dle Na ízení vlády
.61/2003 Sb.

B.I.6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru zahrnuje krom
stávajícího výchozího stavu dva návrhy aktivních variant.

popisu

Stávající stav (nulová varianta)
P evážná ást odpadních vod m sta Plzn je v sou asné dob išt na na centrální istírn
odpadních vod. Pouze m stská ást Plze - K imice má svou místní istírnu odpadních vod.
Centrální m stská istírna sestává ze dvou samostatných provozních celk – staré, tzv. OV
I, a nové OV II. Každá z istíren se rozprostírá na jednom z b eh Berounky - na levém
b ehu nová OV II a na pravém b ehu stará OV I. Provoz obou istíren je spolu svázán
spole ným kalovým hospodá stvím vybudovaným v prostoru OV II. V sou asné dob je
stará istírna OV I v d sledku povod ových škod ze srpna 2002 odstavena z provozu.
Veškeré odpadní vody jsou proto išt ny na nové OV II.
OV II je mechanicko-biologická OV s anaerobní stabilizací kalu. Její technologická linka
se skládá z erpací stanice odpadních vod, objekt hrubého p ed išt ní, primárních
usazovacích nádrží, linky biologického išt ní, dosazovacích nádrží, linky kalového
hospodá ství a energetického využití bioplynu. Kapacita OV je 76 600 m3/d odpadních vod
a 22 600 kg/d BSK5. Byla uvedena do trvalého provozu v roce 1999.
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Odpadní vody p itékají shybkou pod Berounkou z rozd lovacího objektu do šnekové erpací
stanice. Zde jsou p e erpány na výšku umož ující jejich následný gravita ní pr tok celou
istírnou. Z erpací stanice p itékají do hrubého p ed išt ní a následn do provzduš ovaných
lapák písku a tuku. Zachycené shrabky se odvod ují na lisech a dopravují do kontejneru.
Písek z lapák se po p edchozím odvodn ní odváží na skládku a zachycené tuky se
shromaž ují v jímce s možností vytáp ní pro usnadn ní jejich odvozu fekálními vozy.
Odpadní vody zbavené shrabk a písku natékají do usazovacích nádrží, kde se zbavují
usaditelných látek, které se jako primární kal shromaž ují na jejich dn , odkud se pravideln
odtahují do kalového hospodá ství. Mechanicky p ed išt né vody odtékají p es p epadové
hrany do rozd lovacího objektu linky biologického išt ní. Za usazovacími nádržemi je ješt
p ed biologickým stupn m umíst n odleh ovací objekt umož ující odleh ení mechanicky
p ed išt ných deš ových vod nad hodnotu maximálního nátoku do biologického stupn
(1 476 l/s) do recipientu.
Biologické išt ní je navrženo pro odstra ování dusíku i fosforu v aktiva ním procesu R-AND-N. Biologický stupe je len n do ty paraleln protékaných linek. Každá linka je
rozd lena na ty i sekce (zóny), a to regeneraci kalu (R), anaerobní zónu (AN), denitrifika ní
zónu (D) a nitrifika ní zónu (N). Sekce AN a D jsou promíchávány ponornými míchadly
zajiš ujícími homogenizaci jejich obsahu. Do sekcí N a R je p ivád n a pomocí
jemnobublinného aera ního systému distribuován vzduch. Pro zajišt ní dobrého pr b hu
nitrifika ních pochod i v zimním období jsou zóny D alternativn vybaveny aera ním
systémem s membránovými elementy.
ást odpadních vod je p ivád na do AN zón, kde se mísí s vratným aktivovaným kalem. Za
anaerobních podmínek zde dochází k uvol ování fosfore nan z bun k aktivovaného kalu za
sou asné akumulace lehce rozložitelného organického substrátu. Z anaerobních zón odtéká
sm s odpadní vody a aktivovaného kalu do sekcí D, kam je p ivedena zbylá ást odpadních
vod a interní recirkulace aktiva ní sm si z odtoku nitrifika ních sekcí. Za anoxických
podmínek zde dochází k redukci oxidovaných forem dusíku a áste né akumulaci
fosfore nan do biomasy aktivovaného kalu. Odpadní vody jsou do sekcí AN:D d leny v
pom ru 2/3:1/3. Aktiva ní sm s následn natéká do nitrifika ních sekcí, ve kterých je
akumulována další ást fosfore nan , dochází k oxidaci amoniakálního dusíku na dusi nany a
eliminaci zbytkového organického zne išt ní. Vy išt ná voda spole n s aktivovaným kalem
p itéká ze sekcí N do ty dosazovacích nádrží sloužících k separaci aktivovaného kalu od
vy išt né vody. Odsazená voda odtéká p es p epadové hrany do odtoku z OV, usazený kal
je ze dna nádrží od erpáván a veden do regenera ních zón nebo jako p ebyte ný do komplexu
kalového hospodá ství. V sekcích R probíhá nitrifikace amoniakálního dusíku z proudu
kalové vody a oxidace organického zne išt ní z kalové vody a zásobních produkt
aktivovaného kalu.
Kalové hospodá ství OV Plze zahrnuje linku zahušt ní primárního a p ebyte ného kalu,
vyhnívací nádrže s plynovým hospodá stvím a linku odvodn ní vyhnilého kalu. P ebyte ný
kal se zahuš uje strojn na t ech odst edivkách a primární kal gravita n v pr to né
zahuš ovací nádrži. Anaerobní stabilizace kalu probíhá v termofilní oblasti ve dvojici
vyhnívacích nádrží 1. a 2. stupn . Míchání nádrží je zajišt no jak bioplynem, tak i pomocí
cirkula ních erpadel, oh ev kalu se provádí p es vým ník voda-kal. Zahušt né kaly se
p e erpávají do okruhu oh evu kalu vyhnívací nádrže 1.stupn , kde se mísí s oh átým
vyhnilým kalem. Z nádrže 1.stupn se kal p epouští do vyhnívací nádrže 2.stupn , kde proces
anaerobní stabilizace dobíhá. Bioplyn vyprodukovaný v pr b hu vyhnívání se z vrchlík obou
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nádrží odtahuje do suchého plynojemu, který slouží jako zásobník bioplynu pro
kompresorovou stanici. Stla ený bioplyn se používá k homogenizaci obsahu vyhnívacích
nádrží a jeho denní produkce se spot ebovává p edevším k oh evu kalu a k výrob elektrické
energie v plynových motorech. Vyhnilý kal se z vyhnívacích nádrží p epouští do otev ené
usklad ovací nádrže sloužící jako zásobní nádrž pro strojní odvodn ní kalu, které probíhá za
p ídavku polymerního flokulantu na dvojici kalolis . Odvodn ný kal se odváží k dalšímu
využití.
Situace OV II Plze je uvedena v grafické p íloze .2. Podélný profil
p ílohy .3.
Tab. B.I.-3:

OV je sou ástí

Údaje charakterizující kapacitu a skute né zatížení OV - stávající stav

Kapacita istírny odpadních vod Plze II
Po et ekvivalentních obyvatel

Sou asnost
EO60

376 667

3

Množství odpadních vod Q24

m /den

76 613

BSK5

kg/den

22 600

(295 mg/l)

CHSK

kg/den

46 600

(600 mg/l)

NL

kg/den

19 380

(253 mg/l)

N-NH4

kg/den

2 321

(30,3 mg/l)

Norg

kg/den

437

(5,7 mg/l)

Ncelk

kg/den

3 141

(41 mg/l)

Pcelk

kg/den

444

(5,8 mg/l)

Sou asnost

Výhled

Skute né zatížení istírny odpadních vod Plze II
Po et ekvivalentních obyvatel

EO60

398 837

427 917

Množství odpadních vod Q24

m3/den

56 940

65 000

mg/l

420

395

kg/den

23 902

25 675

mg/l

889

816

kg/d

50 645

53 450

mg/l

398

379

kg/d

22 657

24 670

mg/l

25,7

25

kg/d

1 466

1 625

mg/l

49,5

50

kg/d

2 818

3 250

mg/l

9,5

10

kg/d

540

650

BSK5
CHSK
NL
N-NH4
Ncelk
Pcelk
Pozn.

Údaje platí pro množství odpadních vod z m sta a Prazdroje a.s. Hodnoty p evzaty ze studie OV Plze
- dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact, Provozní ád OV Plze
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Porovnání kvality odtoku dosažené v letech 2003 až 2005 s emisními standardy
Jednotka

Emisní standardy
NV 61/03 Sb.
"p"

"m"

Limit dle
CD 91/271/EEC

Sou asnost
dosažená kvalita
pr m r

maximum

BSK5

mg/l

15

30

25

5,6

29

CHSK

mg/l

75

125

125

36,2

86

NL

mg/l

20

40

35

7,4

34

Pcelk

mg/l

1*

3

1*

( >100 000 EO)

0,5

2,8

Ncelk.

mg/l

10*

20

10*

( >100 000 EO)

11,8

32

Pozn.

Jedná se o hodnoty v jednotlivých vzorcích s definovaným zabezpe ením dle p ílohy sm rnice, p ípadn
o hodnoty z vyhodnocení ro ního pr m ru *).
"p" p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory sm sných vzork vypoušt ných odpadních vod
"m" maximáln p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzork vypoušt ných odpad.vod
Hodnoty p evzaty ze studie OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact, Provozní
ád OV Plze , NV .61/2003 Sb.

Tab. B.I.-5:

Požadavky vodoprávního ú adu na jakost vypoušt ných odpadních vod
Limity jakosti
(t/rok)

"p" (mg/l)

"m" (mg/l)

BSK5

280

15

30

CHSK

1 270

65

100

NL

370

20

40

N-NH4

59

5

10

Nanorg

235

15 (25 Z)

20 (30 Z)

Pcelk

25

1,5

3

Pozn.

Vodoprávní rozhodnutí vydané Magistrátem m sta Plzn , odborem životního prost edí platné
od 1.1.2003 do 31.12.2005
"p" p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory sm sných vzork vypoušt ných odpadních vod
"m" maximáln p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzork vypoušt ných odpad.vod
"Z" platí pro období kdy je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupn nižší než 12°C

Varianta .1 - návrh Hydroprojekt CZ, a.s.
Navrhovaná úprava istírny se týká p evážn biologického stupn . Hrubé p ed išt ní a
mechanický stupe budou zachovány ve stávající podob , p edpokládají se zde pouze drobné
úpravy, p ípadn repase n kterých za ízení.
P edpokládá se išt ní splaškových odpadních vod z m sta spole n s nep ed išt nými
odpadními vodami z Prazdroje a.s. Návrh vychází z t chto okrajových podmínek:
- hydraulická kapacita OV II z stává nezm n na, a proto z kapacitních hledisek vyhovují
stávající objekty hrubého p ed išt ní, primární sedimentace a rovn ž dosazovací nádrže.
- v porovnání s p vodními projektovanými hodnotami se zvyšuje p ivedené zne išt ní pouze
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minimáln , a proto vyhovuje i kalové a plynové hospodá ství.
Z d vodu podstatn vyšších nárok na odstran ní nutrient , hlavn dusíku, navrhuje
Hydroprojekt posílit proces nitrifikace a denitrifikace jednak pomocí zv tšení objem
aktiva ní nádrže a dále zvýšením po tu nitrifikujících mikroorganizm v aktivovaném kalu
zavedením fugátu s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku do regenera ní nádrže. Z
hlediska zajišt ní dostate ného objemu aktivace je navržena t etí linka aktivací a rekonstrukce
dvou stávajících biologických linek.
Navrhovanou linku bude možno provozovat dvojím zp sobem - s anaerobní zónou nebo bez
ní. Systém s anaerobní zónou bude provozován v letním období (rychlejší pr b h
probíhajících biologických pochod ) a systém bez anaerobní zóny bude provozován zpo átku
v zimním období p i pomalejším pr b hu istícího procesu. V pozd jším období, kdy se
skute né množství p ivád ných odpadních vod a zne išt ní p iblíží kapacit istírny, bude
istírna provozována pouze tímto zp sobem tj. bez anaerobní zóny. Toto ešení vychází z
posílení nitrifika ní a denitrifika ní schopnosti systému na úkor biologického odstra ování
fosforu, které bude nahrazeno chemickým srážením.
Stávající sestava biologického stupn R - AN - D - N je ve variant .1 zm n na na sestavu R
- DI - N - DII - PA s kalovou vodou zavedenou do regenerace a dávkováním externího
substrátu do druhé denitrifikace. Ve stávajících linkách z stává zachována regenerace (R),
anaerobní zóna (AN) a denitrifikace I (DI). Koncová ást nitrifikace bude vy len na pro
druhou denitrifikaci (DII) a postaeraci (PA).
Dále bude realizován objekt pro stá ení, akumulaci a dávkování externího substrátu. Pro
p ípadné dávkování anorganického koagulantu na zajišt ní požadované koncentrace fosforu
na odtoku se použije stávající za ízení. Dávkování chemikálií navyšuje provozní náklady
provozovatele, proto budou na odtoku z aktivace, resp. z OV osazeny automatické
analyzátory celkového dusíku a fosforu, na odtoku z nitrifikace bude instalován kontinuální
analyzátor dusi nan , který bude ídit dávkování externího substrátu.
V této variant se nep edpokládají zm ny v sou asné skladb a kapacit kalového
hospodá ství, pouze pro odvodn ní vyhnilého kalu bude použita již navržená odvod ovací
odst edivka, kterou bude nahrazen jeden ze stávajících dvou kalolis . Druhý kalolis má ve
výhledu sloužit jako rezerva.
Poslední návrh se týká dopln ní t etího stupn išt ní. Jedná se o mikrofiltraci. Toto za ízení
bude tvo it 8 ks paraleln azených filtr . Bude uvád no do provozu pouze p íležitostn - v
období, kdy bude docházet k vyšším odtokovým koncentracím nerozpušt ných látek nad
rámec povolených hodnot.
Situace OV II Plze ve variant 1 je uvedena v grafické p íloze .4.
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Navrhovaná sestava aktiva ních nádrží - varianta .1
Sou asnost
II.linky
(m3)

Po et
nádrží
(ks)

Navrhovaná
úprava
(m3)

Po et nádrží
po úprav
(ks)

Primární sedimentace

9 540

2

9 540

2

Regenerace (R)

7 175

4

10 763

6

aerovaná

Anaerobie (AN)

6 470

4

9 705

6

míchaná

Denitrifikace I. (DI)

3 667

4

5 500

6

míchaná/aerovaná

Nitrifikace (N)

18 337

4

20 340

6

aerovaná

Denitrifikace II (DII)

-

0

5 200

6

míchaná/aerovaná

Postaerace (PA)

-

0

1 730

6

aerovaná

Aktivace celkem
(bez regenerace)

28 474

-

42 475

-

Dosazovací nádrže

34 340

4

34 340

4

Nádrž bude

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z projektu pro stavebnímu povolení - Hydroprojekt CZ a.s

Tab. B.I.-7:

Kvalita vody na odtoku z OV (výhledová, stanovená výpo tem)
- varianta .1
Ro ní bilance
(t/rok)

Pr m rná hodnota
(mg/l)

BSK5

286

11*

CHSKCr

1300

50*

NL

390

15*

N-NH4

52

2*

Pcelk

26

1

Ncelk.

260

10

Parametr

Množství odpadních vod:
Pozn:

ro ní:

26 000 000 m3/rok

maximální:

1 476 l/s v bezdeštném stavu

* Jedná se o pr m rné hodnoty, které byly odvozeny z hodnot "p" pro jednotlivé ukazatele zne išt ní,
u kterých není definován celoro ní pr m r
"p" p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory sm sných vzork vypoušt ných odpadních vod
Výhledové hodnoty jsou p evzaty z dokumentace pro stavební povolení - Hydroprojekt CZ a.s

Varianta .2 - návrh AQUA CONTACT Praha v.o.s.
Tato varianta vychází z modifikace stávajícího aktiva ního procesu. Navrhuje p erozd lení
stávajících reaktor aktiva ního procesu na optimální uspo ádání reaktor anaerobních,
anoxických a oxických s alternativními ox/anox zónami a výstavbou nové regenera ní nádrže,
do které bude zaveden vratný kal a kalová voda z odvodn ní vyhnilých kal .
Navrhované uspo ádání aktiva ního procesu se snaží využívat objem jednotlivých ástí
stávající aktivace. Stávající regenera ní nádrž bude využita jako anaerobní reaktor, stávající
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anaerobní nádrž jako anoxický reaktor a denitrifika ní nádrž jako ox/anox reaktor. Oba
alternativní reaktory budou vybaveny aera ními elementy k alternativnímu provozu v ox/anox
režimu. Vzhledem k tomu, že stávající denitrifika ní reaktor je takto vybaven, p jde pouze o
instalaci aera ního systému do stávajícího anaerobního reaktoru. Aera ní systém ze
stávajícího regenera ního reaktoru bude demontován a bude do n j instalováno mechanické
míchání.
Odpadní voda bude áste n zaúst na do anaerobního a áste n do anoxického reaktoru.
Interní recirkulace bude oproti stávajícímu stavu významn posílena a zaúst na do prvního
anoxického reaktoru s možným zaúst ním až do anaerobní zóny pro p ípad zimního provozu a
p em ny anaerobní zóny v anoxickou. Vn nádrží bude dostav na regenerace, kam bude
zavedena recirkulace vratného kalu a kalová voda z odvodn ní vyhnilého kalu k uplatn ní
metody in-situ bioaugmentace nitrifikace pro zajišt ní požadované nitrifika ní kapacity
aktiva ního systému.
Biologická eliminace fosforu je schopna p i za azené anaerobní zón výpo tov odstranit
fosfor na požadovanou odtokovou koncentraci 1 mg/l. P i provozu systému bez anaerobní
zóny je zapot ebí dosrážet cca 0,8 mg/l P, což si vyžádá dávkování 40%-ního síranu
železitého v množství cca 0,77 m3/d. V otázce biologického odstra ování fosforu anoxickou
zónou však budou rozhodující provozní výsledky, nebo požadované množství 40%-ního
síranu železitého m že p i nevýhodných provozních podmínkách dosáhnout až 3,5 m3/d.
Za podmínky provozní koncentrace kalu 4,5 kg/m3 jsou stávající dosazovací nádrže
dostate n kapacitní. Snížení koncentrace kalu v aktivaci rovn ž eliminuje problémy s
ob asným únikem NL do odtoku p i deš ových maximech.
Kapacita kalového hospodá ství je dostate ná i do výhledu. Pouze je navrhováno zkapacitnit
odvod ovací za ízení vyhnilého kalu. Ze sou asných dvou kalolis nahradit jeden dv mi
horizontálními odvod ovacími odst edivkami o celkovém výkonu 1 300 kg suš./hod. Druhý
stávající kalolis z stane jako kapacitní rezerva p i poruše jedné z odst edivek. K odst edivkám
bude instalováno samostatné za ízení pro rozpoušt ní a dávkování organického flokulantu.
Dále je navrhováno instalovat tvrtou kogenera ní jednotku z d vodu provozní rezervy po
zvýšení produkce bioplynu.
Situace OV II ve variant 2 je uvedena v grafické p íloze .5.
Tab. B.I.-8:

Navrhovaná sestava aktiva ních nádrží - varianta .2
Sou asnost
II.linky
(m3)

Regenerace (R)

Návrh
varianta .2

Navrhovaná
úprava
(m3)

Nádrž bude

7 175

anaerobní reaktor

7 175

míchaná

Anaerobie (AN)

6 470

anoxický reaktor

6 470

aerovaná

Denitrifikace (D)

3 667

ox/anox reaktor

3 667

míchaná/aerovaná

Nitrifikace (N)

18 337

nitrifikace

18 337

aerovaná

-

regenerace (R)

5 850

Sou asnost

-

Pozn.: Výhledové hodnoty p evzaty ze studie OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact
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Objemové rozložení reaktor aktivace v závislosti na teplot - varianta .2

Reaktor

1 linka

4 linky

17,2 °C

12 °C

24°C

Regenerace

-

5 850

5 850

5 850

5 850

Anaerobie

1 793,7

7 175

7 175

0

7 175

Anoxie

1 617,5

6 470

6 470

7 175

10 137

5 501

22 004

22 004

28 474

18 337

8 912,2

41 499

41 499

41 499

41 499

Nitrifikace
Celkem

Pozn.: Výhledové hodnoty p evzaty ze studie OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact

Tab. B.I.-10: Kvalita vody na odtoku z OV (výhledová, stanovená výpo tem)
- varianta .2
Kvalita odtoku - nedynamická situace

17,2 °C

12 °C

BSK5

mg/l

4,7

5,1

CHSKCr

mg/l

38

38,4

NL

mg/l

7,4

7,6

N-NH4

mg/l

1,5

0,9

Pcelk

mg/l

0,6

1,7/0,9*

Ncelk.

mg/l

7,9

7,8
Q24 = 65 000 m3/d

Množství odpadních vod:
Vysv tlivka:

* bez/s chemickým srážením (0,77 m3/d 40%-ního síranu železitého)
Výpo ty jsou provedeny pro hydraulické zatížení 65 000 m3/d pro ustálený stav. Je uvažováno
s velikostí recirkulace kalu 70% a interní recirkulace 262 % pr m rného denního p ítoku
odpadních vod Q24.
Hodnoty p evzaty ze studie OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact

B.I.7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládané realiza ní termíny posuzovaného zám ru stavby:
zahájení stavby
dokon ení stavby

… rok 2008
… rok 2010

B.I.8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Posuzovanou stavbou je dot eno území Plze ského kraje. Územn se jedná o ást území
statutárního m sta Plzn , m stská ást Plze 1.
B.I.9. Za azení zám ru do p íslušné kategorie a bod p ílohy .1 k tomuto
zákonu
Oznámení zám ru podle zákona .100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, bylo
zpracováno na žádost investora. Podle názoru zpracovatele oznámení však p edm tný zám r
nenapl uje dikci zákona .100/2001 Sb. tak, aby zám r musel být podle uvedeného zákona
posuzován. Zám r spo ívá ve zvýšení kvality provozu stávající istírny odpadních vod.
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Za azení zám ru do p íslušné kategorie podle zákona .100/2001 Sb. nejvíce odpovídá jeho
ozna ení za zm nu zám ru. Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona . 100/2001 Sb. ve zn ní zákona
. 93/2004 Sb., a p ílohy .1 zákona .100/2001 Sb. by mohl být za azen do kategorie I bod
1.5 sloupec B, který podléhá zjiš ovacímu ízení.
P íslušným ú adem k provedení zjiš ovacího ízení je Krajský ú ad Plze ského kraje.
Citace - bod 1.5 p ílohy .1:
„ istírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tisíc ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro
více než 50 000 napojených obyvatel“.
B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. P da
Trvalý zábor p dy
Nulová varianta je sou asný stav se stávajícími objekty bez zásahu. Varianta .1 po ítá s
výstavbou t etí linky aktivace, objektu pro stá ení, akumulaci a dávkování externího substrátu
a dopln ní istírny o t etí stupe išt ní - mikrofiltraci. Nová výstavba si vyžádá zv tšení
areálu OV o 10 660 m2.
Varianta .2 maximáln využívá stávajících objekt , navrhuje nový regenera ní reaktor a
objekt pro stá ení, akumulaci a dávkování externího substrátu. Tato varianta si nevyžádá
zv tšení areálu OV. To znamená nepo ítá s novým záborem p dy mimo stávající oplocený
areál OV II.
Do asný zábor p dy
V období výstavby bude organizace stavby vyžadovat plochy pro rozvoj za ízení staveništ .
Jedná se o do asný zábor zhruba stejné plochy s plánovaným umíst ním ve stávajícím areálu
OV v p ípad všech posuzovaných variant. Po skon ení stavby bude plocha rekultivována a
vrácena p vodnímu ú elu.
V rámci trvalého a do asného záboru:
Zábor pozemk ur ených k pln ní funkce lesa (PUPFL) … není žádný (ve všech variantách)
Zábor pozemk zem d lského p dního fondu (ZPF)
… 10 660 m2 (ve variant 1)
…
0 m2 (ve variant 2)
Poznámka k variant 1: Trvalý zábor ZPF se týká parcely .12589/63 (kód BPEJ: 45600),
která je ve vlastnictví Statutárního m sta Plze . Tato p da spadá do kategorie první t ídy
ochrany zem d lské p dy, což je kategorie bonitn nejcenn jších p d, které je možno
odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n a to p evážn na zám ry
související s obnovou ekologické stability krajiny nebo liniové stavby zásadního významu.
Chrán ná území
Zám r stavby není v územním st etu s žádným územím zvláštní ochrany ani území systému
ochrany Natura 2000.
Ochranná pásma
- Ochranné pásmo istírny odpadních vod – parametry stávajícího pásmo z stávají
zachovány beze zm ny
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Ochranné pásmo inženýrských sítí – prostorov se n které ásti zám ru nachází
v kontaktu s ochrannými pásmy stávajících inženýrských sítí nacházejících se v dot eném
území areálu OV II

B hem stavby zám ru budou respektovány stávající inženýrské sít a jejich ochranná pásma.
Je nutné dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci dot ených sítí.
B.II.2. Voda (zdroje a spot eba vody)
Zám r provozu navrhované stavby vyžaduje dále uvedenou pot ebu pitné a provozní vody.
Pitná voda
Pitná voda bude odebírána z ve ejné vodovodní sít m sta Plzn .
Po et zam stnanc OV: 40 osob (pot eba vody: 120 l/os/den, 255 dní v roce)
Po et zam stnanc v laborato i: 10 osob (pot eba vody: 120 l/os/den, 255 dní v roce)
Tab. B.II.-1:

Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby pitné vody
Pot eba vody (m3/rok)

Místo spot eby

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

Zam stnanci

1 530

1 530

1 530

Chemikálie, ostatní

23 000

27 400

24 700

CELKEM

24 530

28 930

26 230

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Technologická a provozní voda
Jako technologická a provozní voda se používá, a bude používat filtrovaná vy išt ná odpadní
voda z dosazovacích nádrží. Používá se k údržb , kropení, proplachování n kterých stroj ,
za ízení apod. Použitá voda se vypouští do vnit ní kanalizace OV a vrací se zpátky do
istícího procesu. Množství technologické a provozní vody není s ohledem na její p vod pro
hodnocení zám ru významné.
Odpadní voda
Zat žovací parametry byly stanoveny na základ stávajících údaj a výhledu v produkci
odpadní vody na 1 obyvatele. OV je v sou asnosti dimenzována (dle BSK5) na 376 667
ekvivalentních obyvatel. Intenzifikovaná OV je navržena ve variant .1 na 456 060 EO a
ve variant .2 na 427 917 EO.
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Srovnání sou asného a variantního výhledového p ítoku odpadních vod na OV
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

398 837

456 060

427 917

Q24 (m /d)

56 940

76 600

65 000

Qmax (m3/h)

4 318

5 311

4 318

Qdéš (m /h)

17 640

17 640

17 640

Qdéš (do aktivace)

5 312

5 312

5 312

EO
3

3

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Tab. B.II.-3:

Srovnání sou asného a variantního výhledového zne išt ní odpadních vod
na p ítoku do OV
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

BSK5 (kg/d)

23 902

27 364

25 675

CHSKCr(kg/d)

50 645

56 381

53 450

NL (kg/d)

22 657

26 299

24 670

Ncelk (kg/d)

2 818

3 052

3 250

Pcelk. (kg/d)

540

561,5

650

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Stavba zám ru v podob nových objekt OV pot ebuje pro výrobu betonu zám sovou vodu,
která je získávána z ve ejného vodovodu v existující nejbližší betonárce.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Pro provoz posuzovaného zám ru stavby je plánovaná spot eba dále uvedených zásadních
druh chemikálií a celkové energetické zajišt ní.
Chemikálie
Flokulant Praestol
Používá se v kalovém hospodá ství pro zahušt ní kalu na odst edivce. Je to organické
flokula ní inidlo na bázi polyakrylamidu. Jeho dávkování závisí na produkci primárního a
p ebyte ného kalu. Na OV je používán ve form granulátu uskladn ného v pytlích po 25 kg
na paletách. V sou asnosti jsou do prostoru OV naváženy cca 2x m sí n 2 palety z
konsigna ního skladu v Plzni.
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Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby flokulantu Praestol

Flokulant (t/rok)

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

60

72

65

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Koagulant - síran železitý
Chemikálie, která se používá pro odstra ování fosforu je koagulant je 40%-ní roztok síranu
železitého Fe2(SO4)3. Jeho spot eba se liší dle jednotlivých variant a používá se pouze v
p ípad , kdy je systém provozován bez anaerobní zóny (tzn. v zimním období). V sou asném
stavu se používá pouze pro zat žkávání kalu. Je skladován na OV ve dvou zásobních
nádržích o celkovém objemu 32 m3. Do areálu OV je navážen cisternou o objemu 25 t cca
jednou týdn .
Tab. B.II.-5:

Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby koagulantu

Spot eba koagulantu
40%-ní roztok Fe2(SO4)3
(t/rok)

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

535

2 512

620

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Kyselina chlorovodíková
Chemikálie používaná pro praní plachetek. Je skladována v sudech v areálu OV a na OV
je navážena jednou ro n .
Tab. B.II.-6:

Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby HCl

Spot eba kyseliny
chlorovodíkové HCl
(l/rok)

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

500

500

500

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

17.
ENVISYSTEM s.r.o.

Dopln ní technologie

OV II Plze

Oznámení zám ru

Odp nova - Burst 5400
Odp nova je skladován v sudech v areálu OV a na OV je navážen jednou za rok.
Tab. B.II.-7:

Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby odp nova e

Spot eba odp nova e
Burst 5400
(l/rok)

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

500

500

500

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Externí substrát
Externí substrát se v sou asné dob nepoužívá. Varianta .1 navrhuje dávkování externího
substrátu pro zajišt ní procesu denitrifikace. M že být použit methanol nebo jiný bezdusíkatý
organický substrát. Varianta .2 pro výhledové zatížení OV pro spln ní emisních limit
dávkování externího substrátu dle výpo t nepot ebuje. Navrhuje pouze p ípravu pro stá ení,
akumulaci a dávkování externího substrátu pro p ípad zm ny zatížení nebo složení odpadních
vod.
Tab. B.II.-8:

Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby externího substrátu

Spot eba externího substrátu
- methanol (t/rok)

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

0

1 317

0

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Energetické zdroje
V sou asnosti jsou na OV v Plzni využívány t i energetické zdroje: bioplyn vlastní
produkce, zemní plyn a elektrická energie ze sít . Bioplyn je spalován v kogenera ních
jednotkách, které vyráb jí elektrickou energii a teplo. Veškerá elektrická energie je
prodávána, produkované teplo je využíváno pro vytáp ní budov OV.
Bioplyn
Bioplyn je jímán z vyhnívacích nádrží a spalován v kogenera ních jednotkách, které vyráb jí
elektrickou energii a teplo. Veškerá elektrická energie je prodávána (v roce 2004 inila
6,19 GWh), produkované teplo je využíváno pro vytáp ní budov OV. V provozu OV jsou
instalovány t i kogenera ní jednotky Waukescha o jednotkovém jmenovitém el. výkonu 470
kW a jmenovitém tepelném výkonu 654 kW.
celkový elektrický výkon: 3 x 470 kW = 1 410 kW
celkový tepelný výkon: 3 x 654 kW = 1 962 kW
celkový výkon: 3 372 kW
Varianta . 2 navrhuje instalovat tvrtou kogenera ní jednotku o výkonu 500 - 700 kW.
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Srovnání sou asné a variantní výhledové produkce bioplynu

Produkce bioplynu

Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

9 500

8 041

11 000

3

(m /d)

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Zemní plyn
Zemní plyn dodávaný Západo eskou plynárenskou, a.s. je používán pro vytáp ní objekt v
areálu OV p i nedostate ném výkonu kogenera ních jednotek. Instalovaný výkon na OV:
2 x 24 kW.
Elektrická energie
Elektrická energie je dodávaná spole ností Západo eská energetika, a.s. Spot eba energie se
liší dle jednotlivých variant v zásad z d vodu rozdílných nárok na aeraci, recirkulaci kalu a
interní recirkulaci.
Tab. B.II.-10: Srovnání sou asných a variantních výhledových nárok na aeraci a recirkulaci
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

3

29 887

39 099

45 000

Recirkulace kalu (l/s)

590

847

1 968 (max 2 256)

Interní recirkulace (l/s)

689

721

1 971

Aerace (m /h)

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Tab. B.II.-11: Srovnání sou asné a variantní výhledové spot eby elektrické energie
Sou asnost
(nulová varianta)
Celková spot eba el.energie (GW/rok)

7,73

Varianta .1

Varianta .2

Nebylo
identifikováno

9,37

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

Realizace zám ru stavby je spojena s pot ebou b žných stavebních surovin odpovídajícímu
rozsahu stavby. Jedná se nap . o písek, cihly, beton, ocelová výztuž, potrubí (PVC, HDPE)
apod.

19.
ENVISYSTEM s.r.o.

Dopln ní technologie

OV II Plze

Oznámení zám ru

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaná stavba rozší ení OV má trvalé nároky na stávající dopravní infrastrukturu.
Tento nárok není d vodem pro zm nu nebo rozší ení stávající m stské a vnitroareálové
infrastruktury. Nejbližší ulicí po které probíhá zmín ná doprava v bezprost edním okolí
m stské OV je Jate ní ulice.
Požadován je pouze periodický p ísun chemických surovin a odvoz odpadu provád ný po
stávajících komunikacích areálu OV a m sta Plzn . Periodicita je závislá na druhu
p epravovaného materiálu.
Tab.B.II.-12:

etnost dopravy vyvolané provozním zásobováním

Chemická látka
Flokulant Praestol
Koagulant Fe2(SO4)3
HCL
Odp ova BURST 5400
Tab.B.II.-13:

TNA
2
4
1
2

Periodicita
M sí n
M sí n
Ro n
Ro n

etnost dopravy vyvolané odvozem odpad z provozu OV

Odpad
Odvodn né schrabky
Písek
Odvodn ný vlhký istírenský kal

TNA
4
2
2

Periodicita
M sí n
M sí n
denn

Intenzita dopravy t žkých nákladních aut (TNA) v souvislosti s provozem OV II z stane i
po dopln ní technologie OV II p ibližn na stávající intenzit . Max. 7% nár st dopravy
(odvozeno ze zvýšené materiálové spot eby ve variant 2) odpovídá b žným variacím
v intenzitách dopravy.
Stanovení množství druhu a dopravních prost edk v období výstavby a stanovení
p epravních tras není v této fázi možné. Bude záviset od zvolené technologie výstavby a
výb ru dodavatele.
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Charakteristika zdroj emisí
P edm tný zám r lze p i adit mezi ostatní stacionární zdroje, na které se vztahuje NV .
353/2002 Sb. Podle p ílohy . 2 k na ízení vlády . 353/2002 Sb., bod 6.11. „ istírny
odpadních vod“, je zám r za azen do kategorie st ední zdroje zne iš ování ovzduší. Pro OV
s projektovanou kapacitou 500 a více EO platí obecný emisní limit pro pachové látky. Emisní
limity pro pachové látky jsou uvedeny v p íloze . 2, bodu 2 vyhl. . 356/2002 Sb. V p ípad ,
že zdroj nemá vlastní komín, výduch nebo výpust, nesmí p ekro it koncentrace fugitivních
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pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 5 OUER/m3, pokud je zdroj
umíst n v obydlených ástech intravilánu obcí nebo v jejich ochranných pásmech, p i emž
ochranným pásmem se rozumí území ve vzdálenosti 2 km od nejbližšího místa na hranici
intravilánu p ilehlých obcí (obecný emisní limit pro zdroj umíst ný vn ochranných pásem
p ilehlých obcí je na hranici pozemku zdroje 20 OUER/m3). Hodnocená OV je vzdálena
mén než 2 km od nejbližší souvislé obytné zástavby a platí pro ni tedy emisní limit 5
OUER/m3. Podle p ílohy . 3 vyhlášky . 356/2002 Sb. (Katalogu stacionárních zdroj ) je
istírnám odpadních vod p i azen kód 207110.
Podle p ílohy . 8 vyhlášky . 356/2002 Sb. (v návaznosti na § 10 odst. 2 zákona .86/2002
Sb.) náleží OV do skupiny zdroj , které povinné podléhají m ení emisí pachových látek
podle § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona. Podle § 15 odst. 1 vyhlášky . 356/2002 Sb. se
provede autorizované m ení emisí pachových látek do 4 let ode dne nabytí ú innosti
vyhlášky, tj. do 14.srpna 2006.
Dalším zdrojem zne iš ování jsou kogenera ní jednotky, které se podle zákona . 86/2002 Sb.
§ 4, odst. 1 písm. b) adí mezi stacionární zdroje zne iš ování ovzduší definované v § 4, odst.
3 zákona. Podle technického a technologického uspo ádání se dle § 4, odst. 4 písm. b) bod 1.)
tohoto zákona adí mezi tzv. „spalovací zdroje“. Podle tepelného výkonu pat í ve smyslu § 4,
odst. 5 písm. c) mezi „st ední spalovací zdroje“, kterými jsou zdroje zne iš ování o
jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW. Podmínky provozování spalovacích
stacionárních zdroj jsou uvedeny v NV . 352/2002 Sb.
Realizace zám ru
Množství emisí tuhých zne iš ujících látek v pr b hu výstavby nelze p esn odhadnout.
Vzhledem k jejich krátkodobému a jednorázovému vlivu omezenému na dobu výstavby se
nejeví tyto zdroje jako závažné a proto nejsou blíže hodnoceny. Zvýšený provoz nákladních
automobil na p ilehlých komunikacích b hem realizace zám ru neovlivní stávající imisní
parametry území.
Provoz OV
Bodové zdroje
Bodovými zdroji zne iš ování ovzduší budou výduchy z kogenera ních jednotek (KJ), které
p edstavují bodové zdroje zne išt ní ovzduší ozna ené B1 - B4. V sou asné dob jsou v OV
provozovány 3 KJ a je navržena instalace další, tvrté KJ. Tyto KJ spalují bioplyn, který je
sm sí plyn , kde hlavní složkou je metan (55-65%), dále CO (cca 25%), a vodní páry. KJ se
skládá z plynového motoru a elektrického generátoru, výstupem z KJ je el. energie a teplo.
Emisní limity pro KJ jsou uvedeny v NV . 352/2002 Sb., v p íloze . 4, v bod 1.1.6., pro
spalování bioplynu platí:
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Tab.B.III.-1: Emisní limity (mg/m3) pro KJ (spalování bioplynu)
Jmenovitý p íkon
SO2
NOx ***)
CO
Látky jako suma uhlíku
0,2 až 50 MW
*)
500
650
150 **)
Tyto údaje jsou vztaženy na normální podmínky, suchý plyn a pro referen ní obsah kyslíku v palivu 5 %.
*)
vyjád en jako celkový obsah síry v palivu v p epo tu na obsah metanu
**)
limit p edstavuje úhrnnou koncentraci všech látek s výjimkou metanu (p i hmotnostním toku vyšším než
3 kg/h)
***)
ur ení bilance této látky v ovzduší je pom rn složité, protože v horkých spalinách je emitován p evážn
NO, který teprve vlivem okolních podmínek oxiduje na oxid dusi itý. Z t chto d vod z stávají vstupem
do výpo tového programu emise NOx, výpo ty jsou dle platné metodiky MŽP p epo teny na NO2.

V roce 2003 prob hlo autorizované m ení emisí u stávajících KJ. Emisní parametry
kogenera ních jednotek spl ují emisní limity uvedené v p íloze 4 NV 352/2002 Sb., tj. EL pro
NOx (jako NO2) 500 mg/m3, EL pro oxid uhelnatý 650 mg/m3 a pro látky jako suma
organického uhlíku po ode tení metanu. Pro tuhé zne iš ující látky a pro VOC nejsou pro
kogenera ní jednotky tohoto typu emisní limity stanoveny.
Tab.B.III.-2: Stanovené emise NOx ,CO a SO2 z kogenera ních jednotek
Ozna ení zdroje
B1
B2
B3
B4
-1

-1

Celkem

M [g.s ]

M [g.s ]

M [g.s ]

M [g.s ]

M [g.s-1]

NOx

0,188

0,258

0,271

0,365

1,082

CO

0,531

0,704

0,7

0,881

2,816

SO2

0,294

0,334

0,337

0,440

1,405

Polutant

-1

-1

Hodnota ve sloupci „celkem“ vyjad uje teoreticky možný maximální hmotnostní tok
polutantu, tzn. provoz všech ty kogenera ních jednotek sou asn , který v reálném provozu
OV patrn nenastane.
Liniové zdroje
Dalším zdrojem zne iš ování ovzduší bude automobilová doprava související s provozem
OV na daných úsecích komunikací v dot ené oblasti. Doprava související s provozem OV
je vyvolána pot ebou obsluhy za ízení OV a z stane i po dopln ní technologie OV II
p ibližn na stávající intenzit , jde o pohyb aut na komunikaci od ulici Jate ní. Tato
komunikace p edstavuje liniový zdroj zne išt ní ovzduší ozna ený L.
Provoz OV vyžaduje dovoz pot ebných chemikálií a odvoz vznikajících odpad . Údaje o
doprav (t žké nákladní automobily) vyvolané provozem OV dle podklad zadavatele jsou
uvedeny v následujících tabulkách:
Tab.B.III.-3:
etnost dopravy vyvolané provozním zásobováním
Chemická látka
Spot eba
M rná jednotka
Flokulant Praestol
60
t/r
Koagulant Fe2(SO4)3
500
t/r
HCL
500
l/r
Odp ova BURST 5400
500
l/r

TNA
2
4
1
2

Za období
m síc
m síc
rok
rok
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Tab.B.III.-4:
etnost dopravy vyvolané odvozem odpad z provozu OV
Odpad
Produkce
M rná jednotka
TNA
Odvodn né shrabky
550
t/r
4
Písek
900
t/r
2
Odvodn ný vlhký istírenský kal
25000
t/r
2

Za období
m síc
m síc
den

Tab.B.III.-5: Stanovené emise NOx, PM10 a benzenu z liniového zdroje L
Ozna ení zdroje
L
Polutant

NOx

-1

M [g.s ]

0,585

PM10
0,07

Benzen
0,0053

Pro stanovení emisí byl uvažován teoreticky maximáln možný soub h dopravy p i pr m rné
rychlosti 30 km/hod po obslužné komunikaci. Byla zapo tena i doba volnob hu, kdy 1 min.
volnob hu byla uvažována jako ujetí 1 km.
Plošné zdroje
Pro istírny odpadních vod je legislativn stanovena povinnost dodržování obecných emisních
limit pro pachové látky. Emisní limity pro pachové látky jsou uvedeny v p íloze . 2, bodu 2
vyhl. . 356/2002 Sb. V daném p ípad nesmí p ekro it koncentrace fugitivních pachových
látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 5 OUER/m3. Dotazováním na míst nebylo
zjišt no obt žování obyvatelstva zápachem. V kv tnu roku 2005 bylo provedeno v OV
Plze autorizované (olfaktometrické) m ení pachových jednotek na hranici pozemku OV,
p i kterém byly odebrány 4 vzorky. Z t chto vzork jeden nevyhov l požadavku emisního
limitu, u ostatních vzork nebyly pachové látky ve vzorcích zjišt ny.
Souhrnný p ehled zdroj
V následujících tabulkách je uveden celkový p ehled zdroj , které lze uvažovat v souvislosti
s posuzovaným zám rem a p ehled emisí NOx z t chto zdroj .
Tab.B.III.-6: P ehled zdroj
Ozna ení zdroje

Název zdroje

Popis zdroje

B1

kogenera ní jednotka .1

výduch od motoru L 36 GLD

B2

kogenera ní jednotka .2

výduch od motoru L 36 GLD

B3

kogenera ní jednotka .3

výduch od motoru L 36 GLD

B4

kogenera ní jednotka .4

výduch od motoru P 48 GLD

L

obslužná komunikace

úsek od ulice Jate ní
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Tab.B.III.-7: Ro ní emise z bodových zdroj
Polutant
Druh zdroje

NOx

CO
-1

B

SO2
-1

[kg.rok ]

[kg.rok ]

[kg.rok-1]

15 531

41 947

20 924

Pro stanovení ro ních emisí byla uvažována výhledová produkce bioplynu 11 000 m3/den.
Tab.B.III.-8: Ro ní emise z liniového zdroje
Polutant
Druh zdroje

NOx

PM10
-1

L

Benzen

-1

[kg.rok ]

[kg.rok ]

[kg.rok-1]

5,88

0,7

0,053

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich zne išt ní na odtoku z

OV

Období provozu
Do recipientu, kterým je eka Berounka, bude vypoušt na pouze voda, která je výstupem z
išt ní komunálních odpadních vod m sta Plzn . Výhledov se p edpokládá následující
množství odpadní vody a její zne išt ní na odtoku z OV (viz.tab.B.III.-9).
Tab. B.III.-9: Kvalita odpadní vody na odtoku z OV (sou asná a variantní výhledová
stanovená výpo tem)
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

56 940

76 600

65 000

BSK5 (mg/l)

5,6*

11*

5,6*

CHSKCr(mg/l)

36,2*

50*

34,7*

NL (mg/l

7,4*

15*

6,3*

Pcelk (mg/l)

0,5*

1

0,8

Ncelk. (mg/l)

11,8*

10

9,3

Q24 (m3/d)

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)
Vysv tlivky: * Jedná se o pr m rné hodnoty, které byly odvozeny z hodnot "p" pro jednotlivé ukazatele
zne išt ní, u kterých není definován celoro ní pr m r
"p" p ípustná hodnota koncentrací pro rozbory sm sných vzork vypoušt ných odpadních vod

Období výstavby
Stavební proces není producentem žádné technologické vody charakteru odpadních vod.
Výjimkou je splašková voda ze za ízení staveništ (sociální za ízení - mobilní bu ky), která
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bude akumulována v jímkách. Splašková voda z jímek bude p e erpávána a vyvážena na
m stskou OV (viz kal z jímek v kap.B.III.3).
B.III.3. Rozhodující odpady (zdroje, množství, kategorizace a nakládání
s odpady)
Období výstavby
Obecn je za odpad dle platné legislativy považován materiál vznikající p i demolici
stávajících stavebních konstrukcí, p i zemních pracích, p i provád ní p eložek inženýrských
sítí, rekonstrukci povrch existujících komunikací, eventuáln základní údržby stavebních
mechanism na plochách za ízení staveništ .
Odpady z innosti
a) výstavba kanaliza ní sít a souvisejících objekt
t žená zemina a stavební su
demoli ní odpad z konstrukce stávajících objekt a vozovek
odpad z pokládání asfaltových kryt vozovek
b) provoz za ízení staveništ
kaly z jímek sociálního za ízení
sm sný komunální odpad (t íd ný na sklo, papír a plasty)
zbytky stavebního materiálu r zného složení
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady bude ešeno p vodcem odpadu v souladu se zákonem .185/2001 Sb.
o odpadech a jeho novel tj. zákona .275/2002 Sb. a zákona .188/2004 Sb.. P vodce odpadu
podle §5 odst. 1 zákona je povinen odpady za azovat podle Katalogu odpad (vyhláška MŽP
.381/2001 Sb.) a odpady, které nem že sám znovu využít trvale nabízet k využití jiné
právnické nebo fyzické osob . Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich zneškodn ní. Podle
§16 výše uvedeného zákona je p vodce dále povinen odpady t ídit a kontrolovat jejich
nebezpe né vlastnosti. Dále je p vodce odpadu povinen vést evidenci o množství a zp sobu
nakládání s odpady a zabezpe it odpady p ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem ohrožujícím životní prost edí.
V souladu se zákonem .185/2001 Sb., o odpadech je p vodcem odpadu:
asové období

Výstavba OV
Provoz OV

Odpov dný p vodce odpadu

stavební dodavatel akce (1)
provozovatel (2)

Poznámka :
(1) Stavební dodavatel bude ur en na základ výb rového ízení vypsaného na dodavatele stavby.
(2) Vodárna Plze a.s.
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Vlastní zneškodn ní
Odpady p vodcem dále nevyužitelné a nerecyklovatelné budou zneškodn ny v souladu
s odpovídajícím zabezpe ením pro daný druh odpadu. Odpady, které nem že p vodce využít,
m že uložit na uvedené skládky s odpovídajícím zabezpe ením pro daný druh odpadu.
Stávající využitelné skládky odpadu nacházející se v zájmovém území
V obou hodnocených obdobích je možné pro skládkování odpadu využít existující
zabezpe enou skládku H rka - Mydlovary.
Tabulka B.III.-10: P ehled rozhodujících druh odpadu ze stavby rozší ení OV
(dle Vyhlášky MŽP .381/2001 Sb., katalog odpad )

Po ad.
íslo

Název druhu odpadu

1

2

Kód
druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Kód
zp sobu
využití nebo
zneškodn ní

3

4

5

1
2

D evo (stavební)
Sm s. staveb. a demol. odpady neuvedené
pod . 170901, 170902, 170903

170201
170904

O
O

3,4
4

3
4
5

Asfaltové sm si neuvedené pod . 170301
Zemina a kamení neuvedené pod .170503
Sm si betonu, cihel a keram. výrobk
neuvedených pod . 170106

170302
170504
170107

O
O
O

4,5
4
4

6
7
8
9

Kal ze septik a žump (chemických toalet)
Plastové obaly
Papírové a lepenkové obaly
Sm sný komunální odpad

200304
150102
150101
200301

O
O
O
O

2
4,5
3,4,5
4

Kódy zp sobu využití nebo zneškodn ní :
1 - fyzikální a chemické metody
2 - biologické metody
3 – spalování

4 - skládkování
5 - recyklace a regenerace
6 - jiný zp sob využití nebo zneškodn ní

Poznámka:
P edem není možné vylou it asfaltové sm si obsahující dehet (N). Proto je nutné vzorky asfaltové
sm si krytu vozovek podrobit chemické analýze.

Množství odpadu vznikajícího b hem stavby bude uvedeno v projektové dokumentaci pro
územní rozhodnutí (DUR).
Období provozu
Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách kanalizace v daném
úseku jeho adu. O produkci a zp sobu zneškodn ní musí být vedena provozovatelem
evidence v souladu se zákonem .185/2001 Sb. o odpadech.
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Odpady z innosti
•
•
•

vlastní provoz OV (po ad. . 1 – 3)
mechanické išt ní objekt OV (po ad. . 4)
stavební úpravy a opravy na objektech OV (po ad. . 5)

P ehled druh odpadu (dle Vyhlášky MŽP
v následující tabulce.

.381/2001 Sb. katalog odpad ) je uveden

Tabulka B.III.-11: P ehled druh odpadu z údržby a provozu kanalizace
(dle Vyhlášky MŽP .381/2001 Sb., katalog odpad )
Kód
zp sobu
využití nebo
zneškodn ní

Po ad.
íslo

Název druhu odpadu

Kód
druhu
odpadu

1

2

3

4

5

Kategorie
odpadu

1

Shrabky z eslí

190801

O

4

2

Odpady z lapáku písku

190802

O

4

3

Kaly z išt ní komunálních odpadních vod

190805

O

4

4

Odpad z išt ní kanalizace

200306

O

4

5

Sm sný stavební a demoli ní odpady
neuvedené pod . 170901, 170902 a 170903

170904

O

4

Kódy zp sobu využití nebo zneškodn ní :
1 - fyzikální a chemické metody
2 - biologické metody
3 – spalování

4 - skládkování
5 - recyklace a regenerace
6 - jiný zp sob využití nebo zneškodn ní

Odpady z vlastního provozu OV
Odvodn né shrabky

Shrabky z jemných eslí jsou automaticky dopravovány na lis a po odvodn ní odváženy v
kontejnerech nákladními automobily na ur enou skládku. Shrabky z eslí jsou za azeny pod
katalogovým íslem 19 08 01. Likvidaci shrabk si realizuje sama OV. Odváží (auto po
30 t) je cca 4x m sí n na ízenou skládku.
Tab. B.III.-12:

Objem odvodn ných
shrabk (t/rok)

Sou asná a variantní výhledová produkce odvodn ných shrabk
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

550

1 368

600

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací ( var. .1 Projekt pro stavební povolení
- Hydroprojekt CZ a.s., var. .2 Studie - Aqua-Contact Praha v.o.s.)
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Písek

Odpad z lapák písku je za azen pod katalogovým íslem 19 08 02. V sou asnosti je
produkce písku 900 t/rok. Likvidaci provádí externí firma, která odváží písek jednou až
dvakrát m sí n (auto po 30 t) na ízenou skládku.
Odvodn ný vyhnilý istírenský kal

Pro odvod ování kalu jsou v sou asnosti používány dva kalolisy. Ve variant .1 resp.
variant .2 je navržena jedna resp. dv odvod ovací odst edivky s p íslušným chemickým,
vodním a kalovým hospodá stvím. První kalolis bude zrušen, druhý bude sloužit jako rezerva.
Odvodn ný vyhnilý istírenský kal je za azen pod katalogovým íslem 19 08 05. Likvidaci
realizuje externí firma, která odvodn ný kal odváží 2x denn (2x auto po 30 t) na skládku.
Tab. B.III.-13:

Srovnání produkce odvodn ného kalu
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

25 000

28 630

26 800

Odvodn ný kal
(t/rok)

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Projekt pro stavební
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

U všech t chto odpad ov uje provozovatel periodicky, zda nemají nebezpe né vlastnosti
H13 a H14 dle p ílohy .2 k zákonu 185/2001 Sb. Vlastnost H13 je ov ována analýzou
vodného výluhu dle zákonem p edepsané metodiky. Vlastnost H14 je ov ována dle
doporu ení z "Vyhodnocení mikrobiologického zne išt ní istírenských kal - Vodárna Plze
OV II", které vypracoval Státní zdravotnický ústav v 06/2001.
S výše uvedenými odpady nakládá provozovatel dle zákona. Ke kone nému odstran ní jsou
na základ smluvních vztah p edávány tyto odpady oprávn ným organizacím.
Odpad podobný komunálnímu je na istírn produkován a likvidován systémem zavedeným
obcí. Na základ souhlasu k nakládání s nebezpe ným odpadem vydaným MMP-OŽP dne
9.11.1999 pod .j. ŽP/6239/99-p.Blo, který byl ud len provozovateli OV Plze , je
zajiš ováno vyt íd ní nebezpe ného odpadu a zbylý odpad je p edáván na základ smlouvy k
odstran ní oprávn ným organizacím. Jde o maloobjemové nebezpe né odpady, produkované
v souvislosti s inností provozovatele.
B.III.4. Hluk a vibrace
Hluk
Podle výsledk hlukové studie (p íloha H.3) stávající hluková zát ž nedosahuje u nejbližší
obytné zástavby limitu pro no ní dobu LAeq = 40 dB. Sou asná hluková zát ž v oblasti je však
také ovlivn na dalšími pr myslovými provozy a dopravou.
Problematika hlukové zát že po dopln ní technologie OV II je uvedena v hlukové studii
(p íloha H.3). Z této studie je z ejmé, že sou asnými zdroji hluku v istírn odpadních vod
jsou turbodmychadla, aktiva ní nádrže, kogenera ní jednotky a kalolisy, erpací stanice,
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šneková stanice a strojovna lapák
vyvolaná obslužná doprava.
Tab. B.III.-14:
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písku. K hlukové zát ži díl ím zp sobem p ispívá

Zdroje hluku v sou asnosti

Zdroj hluku

Hladina akustického
výkonu

Turbodmychadla (3 v provozu)

99 dB

Aktiva ní nádrže

87 dB

Budova kogenera ních jednotek a
kalolis

80 dB/m2

erpací stanice

95 dB

Šneková erpací stanice

95 dB

Strojovna lapák písku

97 dB

Zdroje hluku ve variant 1
V provozu z stanou všechny dosavadní zdroje hluku, p ibude 1 turbodmychadlo a nová
aktiva ní nádrž. Varianta nep edstavuje žádné další nové zdroje hluku, významné z hlediska
ší ení do okolí.
Tab. B.III.-15:

Zdroje hluku ve variant 1

Zdroj hluku

Hladina akustického
výkonu

Turbodmychadla (3 v provozu)

99 dB

Nové turbodmychadlo

99 dB

Aktiva ní nádrže

87 dB

Nová aktiva ní nádrž

87 dB

Budova kogenera ních jednotek a
kalolis
erpací stanice

80 dB/m2
95 dB

Šneková erpací stanice

95 dB

Strojovna lapák písku

97 dB

Zdroje hluku ve variant 2
S výstavbou nové regenera ní nádrže souvisí i instalace 2 nových turbodmychadel téhož
výkonu, jako dosavadní, dále nové regenera ní nádrže. Tato varianta nep edstavuje p ír stek
žádných dalších zdroj hluku významných z hlediska ší ení do okolí.
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Zdroje hluku ve variant 2

Zdroj hluku

Hladina akustického
výkonu

Turbodmychadla (3 v provozu)

99 dB

Nová turbodmychadla

99 dB

Aktiva ní nádrže

87 dB

Nová regenera ní nádrž

87 dB

Budova kogenera ních jednotek a
kalolis
erpací stanice

80 dB/m2
95 dB

Šneková erpací stanice

95 dB

Strojovna lapák písku

97 dB

Silni ní doprava
Podle zadání tvo í obslužnou nákladní silni ní dopravu zásobování chemickými látkami a
odvoz odpad . Z p ehledu obslužné dopravy vyplývá, že nejvýznamn jší je odvoz kalu
(dvakrát denn nákladní auto 30 t). Je z ejmé, že pro zadání výpo t hluku pro nejhlu n jších
8 hodin denní doby s rezervou vyhovuje pohyb jednoho auta za hodinu. V no ní dob se
obslužná doprava neprovozuje. Výpo tem bylo stanoveno, že obslužná doprava po ve ejných
komunikacích p edstavuje v jejich okolí p ír stek hluku nižší než 0,1 dB.
Vibrace
Provoz OV II Plze není a ani po dopln ní technologie nebude zdrojem vibrací. Do asným
zdrojem vibrací m že být použití t žkých stavebních stroj p i výstavb .
B.III.5. Dopl ující údaje
Elektromagnetické a radioaktivní zá ení
P i výstavb a následném provozu OV II se nep edpokládá existence nebo použití zdroj
radioaktivního, elektromagnetického a ionizujícího zá ení. Na základ mapy radonového
rizika z horninového podloží lze konstatovat, že p edm tná oblast se nachází v kategorii
p echodného st edního radonového rizika mezi nízkým a st edním rizikem.
Zápach
Problematika zápachu z provozu istírny odpadních vod OV II Plze je uveden v kapitole
B.III.1. a v rozptylové studii, která je sou ástí p ílohy H.4.
Významné terénní úpravy
Realizace hodnoceného zám ru v p ípad varianty .2 není spojena s uskute n ním žádných
významných terénních úprav. Navrhované objekty jsou v tšinou nádržemi situovanými
výškov pod úrove upraveného terénu.
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V p ípad varianty .1, kdy se p edpokládá rozší ení areálu mimo rámec stávajícího oplocení,
bude nutné sou asn s objekty nových nádrží realizovat i zemní val protipovod ové ochrany
v rozsahu nového rozší ení areálu OV. Jedná se o nasypanou zemní hráz situovanou po
obvod areálu a chránící území OV proti proniknutí vzduté hladiny vody p i povod ových
pr tocích v ece Berounce (Úslav ).
Soulad s územním plánem
Odbor stavebn právní MMP z územního hlediska souhlasí se zám rem a umíst ním
navrhované a dokumentací oznámení posuzované stavby dopln ní technologie OV Plze II
v uvedeném území a potvrzuje tak soulad s platnou územn -plánovací dokumentací.
Stanovisko tohoto orgánu .j. 4450/2005-MMP/STAV-JIR z 22.11.2005 je doloženo v p íloze
H.1 dokumentace tohoto oznámení.

B.III.6. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržená technologie dopln ní OV II Plze nep edstavuje žádné riziko pro životní
prost edí. Jedná se o standardní ov enou technologii. Možnosti vzniku havárií budou díky
aplikované technologii, automatické regulaci, bezpe nostním opat ením a kvalifikaci
obsluhujícího personálu minimální.
Stavební objekty jsou navrženy v souladu s p íslušnými stavebními normami a p edepsanými
postupy prací. Z hlediska typu, funkce a kvality provedení stavebních objekt se p i b žném
provozu nep edpokládá možnost vzniku havárie nebo nestandardního stavu. Výjimkou mohou
být teroristické útoky nebo jiné úmyslné poškození objekt nebo technologie.
Z hlediska zne išt ní p itékající vody lze na základ dosavadních zkušeností p edpokládat, že
v Plzni nejsou takové zdroje zne išt ní, které by mohly ohrozit nebo úpln p erušit
technologii išt ní. Koncentrace zne išt ní odpadních vod v nátoku na OV jsou podmín ny
dodržováním kanaliza ního ádu.
Sou asné nakládání a manipulace s chemikáliemi je upravena Provozním ádem istírny
odpadních vod z roku 1996. V sou asnosti však provozovatel OV II Vodárna Plze , a.s.
nemá zpracovaný havarijní plán ve smyslu zákona .254/2001 Sb., o vodách. Po dopln ní
technologie OV II Plze bude nutné provozní ád p im en upravit, p íp. zpracovat
havarijní plán podle požadavk vodoprávního ú adu a dle p íslušné legislativy.
Pro stav ohrožení areálu OV v d sledku povod ového stavu na ekách Berounka a Úslava je
sestaven povod ový plán.
Mezi uvažované nebezpe né látky lze z hlediska havárií po ítat síran železitý, kyselina
chlorovodíková a metanol.
Síran železitý
40%-ní roztok síranu železitého je hustá viskózní kapalina o m rné hmotnosti 1500-1540
kg/m3 p i 20oC, pH 0, teplota tuhnutí -37oC. Jeho nebezpe nou vlastností je žíravost.
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Skladované množství síranu železitého je umíst no ve 2 dvoupláš ových nádržích, každá
o objemu 16 m3, které jsou umíst ny na základové desce v areálu istírny. Havarijní opat ení
proti úniku této chemikálie je zabezpe eno dvoupláš ovou nádrží.
Kyselina chlorovodíková
Kyselina chlorovodíková je bezbarvou až nažloutlou kapalinou s výrazným zápachem o
m rné hmotnosti 1,19 g/cm3. Jedná se o vysoce korozivní a toxickou látku. Pro vodní
organizmy je toxická vlivem v d sledku zm ny pH. Letální dávka pro ryby iní již 25 mg/l.
Kyselina chlorovodíková je skladována v 50 litrových originálních obalech v množství dle
aktuální pot eby istírny. Tyto sudy jsou umíst ny v krytém a zabezpe eném technickém
zázemí istírny.
Metanol
Metanol je bezbarvou kapalinou charakteristického zápachu o m rné hmotnosti 1,1 g/cm3. Je
toxický a vysoce ho lavý. S kyselinami m že prudce reagovat.
Sou asný provoz istírny metanol jako externí substrát nevyžaduje a nepo ítá s ním ani
varianta 2. Ve variant 1 se po ítá s jeho ro ní spot ebou ve výši 1 317 t. V p ípad realizace
varianty 1 by zabezpe ení této chemikálie proti provoznímu i havarijnímu úniku by muselo
být ešeno dodate n v provozním a havarijním ádu istírny.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM
ÚZEMÍ

C.1.

VÝ ET NEJZÁVAŽN JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOT ENÉHO ÚZEMÍ

C.1.1. Dosavadní využívání území a priority trvale udržitelného rozvoje
Areál stávající istírny odpadních vod, ve kterém je plánována realizace posuzovaného
zám ru, je situován do rovinaté oblasti levého b ehu eky Berounky, p ibližn 1 km pod
soutokem ek Mže a Radbuzy. Niveleta terénu areálu se nachází na kót 304,30 – 304,5
m.n.m.
V zájmovém území se výrazn uplat ují siln antropogenn ovlivn ná území jako jsou
zastav né plochy a orná p da, mén pak lesy a travní porosty. Lokáln významné jsou
sadovnické plochy, zahrádká ské a chata ské kolonie, zahrady a ruderální bylinné porosty.
Osu krajiny tvo í eka Berounka se svými zdrojnicemi.
Priority využívání zájmového území ur uje územní plán sídelního útvaru m sta Plzn . Areál
stávající OV II Plze se podle p edm tného ÚPn nachází v území, které je z hlediska
funk ního využití ur eno jako „Plocha technického vybavení – odpadní vody“. Pro dot enou
ást areálu istírny je charakteristická pom rn vysoká koncentrace zástavby jednotlivých
objekt istírny a spojovacích rozvod mezi t mito objekty.
Východn od tohoto areálu se nalézá funk n stejn využitelné území (návrh). Varianta 1
uvažuje s využitím práv tohoto území. Severn se nalézají „Plochy železni ní dopravy –
návrh“, za kterou se pak nacházejí „Plochy lehké výroby a služeb“. Jedná se zejména o
pivovar, který je v sou asné dob využívaný pro skladové ú ely, za nímž ve vzdálenosti cca
300 m od hranic pozemku istírny leží území obce Bílá Hora využívané pro bydlení.
Na jihu, jihozápad a západ areálu OV II se nachází plochy charakteru lu ních a lesních
porost (plochy „Ostatní krajinné zelen “ a „Trvalých travních porost “), které lemují
povrchový tok Berounky.
Celkový zp sob využívání území odpovídá okrajovým ástem sídelního útvaru s funk ní
p evahou služeb, lehké výroby, železni ní dopravy a zem d lské výroby. Širší okolí
p edm tného území je pak dopln no obytnými ástmi, lesními porosty, zahrádkami, apod.
Podrobn jší popis širšího okolí zájmového území je uveden v kapitole C.2.6 (Krajina).
C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
Areál OV se nachází okrajové ásti siln urbanizovaného území, využívané p evážn pro
ú ely lehké výroby a služeb s pom rn nízkým výskytem p írodních zdroj .
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Na dot eném území není registrován výskyt výhradních ani nevýhradních ložisek nerostných
surovin, chrán ná ložisková území nerostných surovin, ani prognózní ložiska. Horninové
prost edí je tvo eno pom rn b žnými horninami. Jedná se p edevším o arkózy, arkózové
pískovce, eventuáln slepence kladenského souvrství a proterozoické metabazalty. Bližší
údaje o p írodních zdrojích surovinového charakteru jsou uvedeny v kapitole C.2.4.2.
Zem d lská p da v nejbližším okolí zájmového území má pom rn vysokou bonitu. ZPF
m že být dot en pouze u varianty 1. Je však nutné konstatovat, že tato p da v potenciálním
záboru nemá potenciál pro intenzivní zem d lské obhospoda ování. Realizací zám ru nedojde
v žádné z variant k záboru pozemk ur ených k funkci lesa.
Širším okolím zájmového území protékají významné vodní toky Berounka a Úslava.
Z hlediska zásobování pitnou vodou se zde však nenacházejí zdroje pitné vody pro hromadné
zásobování, lé ivé ani jiné p írodní zdroje.
Kvalita území z hlediska p írodního prost edí je popsána v kapitole C.1.3.
Kvalita území v p edm tné lokalit nebude realizací stavby významn zm n na. S ohledem
na stávající existenci a stav p írodních zdroj v zájmovém území, siln urbanizovaný
charakter a využívání území a vzhledem k tomu, že stavba dopln ní technologie OV II je
v souladu s ÚPn, se nedá p edpokládat regenerace p írodních zdroj na území OV II do
p írodního nebo p írod blízkého stavu.
C.1.3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Územní systém ekologické stability krajiny
V širším okolí p edm tného území p evládají plochy se stupn m ekologické stability 1 (orná
p da) a 2 (zastav né plochy a intenzivní louky). V bližším okolí OV se na jejím severním
okraji nachází betonárna a železni ní tra a dále pak m stská vilová zástavba. Jižní okraj
lokality lemuje eka Berounka v tomto úseku s p írod blízkým charakterem koryta a
b ehovými porosty.
eka Berounka a její b ehové porosty jsou v nejbližším okolí OV vymezené (ve smyslu §§ 2
a 3 zákona . 114/1992 o ochran p írody a krajiny) jako sou ást nadregionálního
biokoridoru K50. Jedná se o vodní a nivní osu územního systému ekologické stability (prvek
ÚSES 84k04). Na tento nadregionální biokoridor navazuje navržený místní biokoridor 84k03
na ece Úslav , jež je pravostranným p ítokem Berounky. Nadregionální biokoridor eky
Berounky je tvo en vlastním tokem a doprovodnými b ehovými porosty. Tento biokoridor je
v nejbližším okolí OV funk ní. Potenciální vegetací jsou olšiny a cílovým spole enstvem
nivní trávobylinné a b ehové doprovodné porosty. V prostoru Pecihrádku se nachází místní
biocentrum 73c05 „Svatý Ji í“, které je vloženo do nadregionálního biokoridoru K50. Na
levém b ehu v jádru meandru Berounky se v prostoru Pecihrádku nacházejí kulturní lesy. ást
biocentra zahrnuje i zahrádky v etn zahradních domk , chat a vilek, s ímž souvisí i etné
erné skládky.
Ve vzdálenosti cca 400 m severn od OV II p i jihovýchodním b ehu Boleveckého rybníka
leží lokální biocentrum (prvek ÚSES 83c06). Jedná se o rekrea ní siln antropizované lesy
mezi Velkým boleveckým rybníkem a Bílou Horou na p evážn SZ orientovaných svazích.
P evládá stará borová kmenovina s n kolika kotlíky s listnatou ty kovinou. Velice cenné jsou
34.
ENVISYSTEM s.r.o.

Dopln ní technologie

OV II Plze

Oznámení zám ru

velmi staré duby v jižní ásti biocentra, jež jsou zárove památnými stromy. V biocentru se
vyskytují zejména vzácné druhy entomofauny.
Místní územní systém ekologické stability je navržen podle metodiky MŽP
struktura p ím stské krajiny je zna n rozdílná od krajiny volné.

R s tím, že

Významné krajinné prvky
V okolí zájmového území se nacházejí také významné krajinné prvky (VKP), které jsou
vymezeny podle § 3 zákona . 114/1992 Sb.: vodní toky Berounka a Bolevecký potok, Velký
Bolevecký rybník, plochy les a VKP podle §6 zákona, které podléhají registraci: . 7304
Svahy na Beranovce, 7401 Park Poto ní, 8301 Bolevecký h bitov, 8302 Roudenské lomy,
7301 Strá západn od Chlumu.
Významný krajinný prvek, který dle dostupných mapových zákres okrajov zasahuje do
areálu OV, je niva Berounky. Jde o nezastav nou ást území nivy Berounky (podle § 3
zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny), evidovanou pod . 8411 – „Berounka po
soutok s Úslavou“. Žádný z t chto VKP p estavba OV neovlivní.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park a památné stromy
V blízkosti zájmové území prochází hranice P írodního parku Horní Berounka. Hranice
parku probíhá východním sm rem ve vzdálenosti cca 300 m od areálu OV v meandru eky
Berounky, v blízkosti kostelíka Svatý Ji í. Jedná se o pás o ší ce asi 2 km p i obou b ezích
eky Berounky od kostela sv. Ji í v Plzni p i soutoku Úslavy s Berounkou až po Zvíkovec.
Zahrnuje ást území okres Plze -m sto, Plze -sever a Rokycany. Na území Plzn se jedná o
pás o ší ce asi 1 km p evážn p i pravém b ehu Berounky od kostela sv. Ji í až po les Na kozí
boud se skalnatými svahy nad meandrem eky. Zastav ná území obce Bukovec v etn
místních ástí a území ur ená schválenou územn plánovací dokumentací k zástavb nejsou
do p írodního parku zahrnuta. Územím prochází železni ní tra Plze – Praha. Celková
vým ra p írodního parku je 570 ha, nadmo ská výška se pohybuje od 293 – 416 m n m.
D vodem ochrany je zachování ekologicky stabilního harmonického p írodního prost edí a
specifického krajinného rázu se soust ed nými významnými p írodov dnými a estetickými
hodnotami, usm rn ní živelného vývoje a rekrea ních aktivit. Na území parku se vyskytují
prameny isté, zdravotn nezávadné vody. V p írodním parku Horní Berounka se vyskytuje
široké spektrum rostlinných spole enstev od p irozených na výchozech spilitových skal nad
Berounkou p es druhov pom rn bohaté polokulturní louky a b ehové porosty, p irozené
su ové lesy a dubohabrové háje až po lov kem siln ovlivn né a um le založené porosty.
Území parku je úto išt m etných druh živo ich , vzácných i chrán ných (mlok skvrnitý,
rak, vydra í ní, výr velký, volavka, r zné druhy kachen, labut aj.). Územím prochází osa
nadregionálního biokoridoru systému ekologické stability a jsou zde vymezena regionální
biocentra Svatý Ji í a Háj.
V území P írodního parku Horní Berounka na východních skalnatých svazích levého b ehu
(Plze – sever) byla vyhlášena r. 1969 p írodní rezervace Háj a p írodní památka Malochova
skalka, která byla vyhlášena v roce 1970. Na západních svazích na pravém b ehu byla v roce
1998 vyhlášena p írodní rezervace Záb lá (Plze – m sto) jako rozší ení PR vyhlášené na
území okresu Plze – sever v roce 1969 a r. 1993.
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Do žádných z t chto chrán ných území p estavba OV žádným zp sobem nezasahuje.
Památné stromy
Jedná se o stromy, které jsou chrán ny ve smyslu § 46 zákona . 114/1992 Sb. , o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . Stromy jsou vyhlášeny rozhodnutím orgánu
ochrany p írody (MMP – odbor životního prost edí). Jsou evidovány na MMP – odbor
životního prost edí a v Agentu e pro ochranu p írody a krajiny eské republiky, st edisko
Plze .
Nejblíže k lokalit
OV II se památné stromy nacházejí na hrázi a v blízkosti Velkého
boleveckého rybníka. Jedná se o t i staré duby (Vyhl. NVmP 22.9.1987).
Plánovaná rekonstrukce a p estavba istírny odpadních vod tyto památné stromy, ani jejich
ochranná pásma negativn neovlivní.
Celkov lze konstatovat, že území plánovaného dopln ní technologie OV II nezasahuje do
žádného zvlášt chrán ného území, vymezeného dle zák 114/1992 Sb. o ochran p írody a
krajiny. Neleží tedy na území národního parku, chrán né krajinné oblasti, národní p írodní
rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památky ani na území p írodní památky.
P ehledná mapa územního systému ekologické stability je uvedena v grafické p íloze .8.
Natura 2000
Soustavu NATURA 2000 tvo í pta í oblasti a evropsky významné lokality. Cílem je ochrana
biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotn jších p írodních lokalit a nejohrožen jších
druh rostlin a živo ich v Evrop . P íslušné na ízení vlády vyšlo spolu s Národním
seznamem evropsky významných lokalit ve Sbírce zákon pod íslem 132/2005 Sb. a dnem
15.4.2005 nabylo ú innosti. Zve ejn ním Národního seznamu za aly být ú inná n která
ustanovení novelizovaného zákona 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny (§ 45).
V zájmovém areálu OV II ani v jeho bezprost edním okolí se nevyskytují evropsky
významné lokality ani pta í oblasti vymezené v rámci soustavy NATURA 2000. Nejbližší
Evropsky významná lokalita Plze – Záb lá se vyskytuje v meandru eky Berounky severn
od zájmové lokality v úseku mezi obcemi Bukovec a Druztová, cca 2 km východn od Plzn .
Lokalita se skládá ze dvou lesních komplex , tvo ených porosty doubrav a dubohab in nad
ka onovitým údolím eky Berounky. Jedná se o komplex tvo ený dubohab inami,
acidofilními doubravami, su ovými lesy, skalními spole enstvy, teplomilnými doubravami,
údolními luhy s výskytem vzácné vegetace, avifauny a entomofauny. Hlavním p edm tem
ochrany je prioritní druh páchník hn dý (Osmoderma eremita).
Na základ vyjád ení Magistrátu m sta Plzn , odboru životního prost edí (p íloha H.2) je
možné konstatovat, že zám r intenzifikace a dostavby OV v rámci jejího stávajícího
areálu nebude mít žádný negativní vliv na lokality vymezené v soustav Natura 2000.
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmovém území nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky,
ani archeologická nalezišt .
Mezi nejblíže položené památky pat í archeologická památka Tvrzišt u sv. Ji í a
archeologická památka Pecihrádek, která se nachází jihovýchodn od hranice areálu OV
Plze . Další registrovaná archeologická lokalita se nalézá jižn od areálu OV II na pravém
b ehu Berounky.
Území hust zalidn ná
Areál OV II Pze se nachází v m stském obvodu Plze 1. Nachází se v severní ásti Plzn ,
proto je také n kdy nazýván Severním p edm stím. V m stském obvodu Plze 1 žije cca
52000 obyvatel.
Samotné zájmové území je charakteristické velmi nízkou hustotou populace, nebo p evážná
ást okolního území není využívána pro reziden ní ú ely. Nejbližším reziden ním územím je
obytná zástavba Bílé Hory, která se nachází cca 400 m severním sm rem od istírny
odpadních vod. Jedná se o obytnou zástavbu charakteru rodinných vilek, pro které je
charakteristická relativn velmi nízká hustota zalidn ní. Hustotu obyvatelstva lze zde
odhadnout max. v desítkách osob na hektar.
Území zat žována nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Imisní situace
Plze pat í ve smyslu § 7 odst. 1 zákona . 86/2002 Sb., k oblastem se zhoršenou kvalitou
ovzduší, které vyžadují zvláštní ochranu ovzduší. Podle výsledk rozptylové studie lze
konstatovat následující skute nosti:
o dominantní zne iš ující látkou v dané lokalit jsou suspendované ástice a oxidy
dusíku
o imisní limity stanovené pro zne iš ující látky v ovzduší nejsou v ro ním pr m ru
p ekra ovány
o sledované území se nachází v relativn p ijatelné imisní situaci pro všechny
zne iš ující látky
o ovzduší v lokalit je sice zne išt né, ale nikoliv kriticky.
Bližší informace o stávající imisní situaci v p edm tném území jsou uvedeny v kapitole C.2.1
a v rozptylové studii (p íloha H.4).
Hluková zát ž
Okolí istírny odpadních vod není zatíženo starou hlukovou zát ží. Stávající hluková zát ž
v okolí OV II v etn vliv na nejbližší obytná území je uvedena v hlukové studii (p íloha
H.3).
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Staré ekologické zát že
V areálu OV se nenacházejí žádné staré ekologické zát že. Mezi nejbližší zát že životního
prost edí pat í pr myslová skládka Kovošrot Plze a.s., vzdálená cca 400 m jihozápadním
sm rem od areálu OV. Hlavní areál Kovošrotu Plze je situován západn od Jate ní ulice
(silnice Plze - Karlovy Vary), východn od Jate ní ul. je separátní šrotišt sloužící jako
mezisklad. Areál skládky Kovošrotu sousedí s podniky Lokodepo SD na západ a
m stskými jatkami jižní stran . Celkové riziko zát že životního prost edí skládky Kovošrot je
hodnoceno jako extrémní, lokální.

C.2

STRU NÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVD PODOBN VÝZNAMN
OVLIVN NY

C.2.1 Ovzduší a klima
Vyhodnocení klimatických a meteorologických prvk pro zájmovou oblast lze získat na
internetové adrese www.chmi.cz. Data k sestavení t chto údaj jsou získána z p ízemních
meteorologických m ení a pozorování na meteorologických a klimatologických stanicích,
z aerologických m ení vertikální sondáže atmosféry, z radioloka ních m ení, p ípadn
z družicových m ení.
Klimatické pom ry
Klima je na rozdíl od po así relativn stálé. Je d sledkem probíhajících klimatotvorných
proces , tj. fyzikálních proces v atmosfé e a aktivní vrstv p dy (jako jsou p enos energie,
ob h vody apod.). Tyto procesy jsou d sledkem nep etržitého p sobení klimatotvorných
faktor – astronomických, geografických, cirkula ních, ale i antropogenních.
Klimatické podmínky vyskytující se na ešeném území jsou ur eny jeho zem pisnou
polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory. Dle Moravce a Votýpky se jedná o oblast
VI. t ídy klimatické regionalizace. Území m sta Plzn pat í dle Quitta do klimatické oblasti
mírn teplé MT 11 s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírn teplými p echodnými
obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sn hové pokrývky. Od
východu a jihovýchodu zasahují k m stu Plze výb žky oblasti MT 10 s vlh ím létem a
ast jšími srážkami. Následující tabulka uvádí pro tuto oblast základní, orienta ní p ehled
klimatických charakteristik oblasti MT 11 podle Quitta.
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Tab.C.2.-1: Klimatické charakteristiky oblastí MT 11 a MT 10 podle Quitta
Charakteristika
Pr m rná teplota v lednu
Pr m rná teplota v ervenci
Pr m rná teplota v dubnu
Pr m rná teplota v íjnu
Srážkový úhrn ve vegeta ním období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se srážkami 1 mm a více
Po et letních dn
Po et dn s teplotou 10 oC a více
Po et mrazových dn
Po et ledových dn
Po at dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

Ozna ení
tI
t VII
t IV
tX
s VO
s VZ
s > 1 mm
LetD
HVO
MD
LD
sp
o > 0,8
o < 0,2

MT 10
-2 až –3 oC
17 – 18 oC
7 – 8 oC
7 – 8 oC
400 - 450 mm
200 – 250 mm
90 - 100
40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 - 40
40 - 50
120 - 150
40 - 50

MT 11
-2 až –3 oC
17 – 18 oC
8 – 9 oC
7 – 8 oC
350 - 400 mm
200 – 250 mm
120 - 140
40 – 50
140 - 100
110 - 130
30 - 40
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Klimatické charakteristiky pro danou zájmovou oblast (m sta Plzn ) zjišt né z dlouhodobých
sledování klimatických hodnot na klimatologických stanicích (nap . Plze , m sto, Plze ,
Bolevec a Plze , Mikulka) lze charakterizovat takto:
Tab.C.2.-2: Klimatické charakteristiky zájmové oblasti
Pr m rná ro ní teplota vzduchu
Pr m rný ro ní úhrn srážek
Pr m rná rychlost v tru
Pr m rné trvání slune ního svitu v roce
Pr m rný po et dní s mlhou v roce
Absolutní teplotní maximum
Absolutní teplotní minimum

8 oC
503 mm
3,3 m/s
1680 hod
65 dní
40,l oC
- 29,2 oC

Srážkové pom ry pro danou oblast jsou charakterizovány na základ údaj z nejbližší
srážkom rné stanice Plze – Rad ice (resp. Plze , Doudlevce). V následující tabulce jsou
uvedeny základní pr m rné klimatické charakteristiky. Sledované parametry jsou ozna eny
jako:
− A
pr m rná teplota vzduchu (oC)
− B
pr m rný úhrn srážek (mm)
− C
pr m rné hodnoty výparu (mm)
Tab.C.2.-3:
I
A -2,0
B
23
C
1

Normál klimatologických hodnot pro danou oblast (1961 – 1990)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
-1,0
2,9
7,3
12,8 16,1 17,8
16,7 12,9 7,7
2,7
22
27
38
57
63
71
62
44
34
27
5
20
42
74
70
68
58
37
19
6

XII rok
-0,8 7,8
27 495
1
401
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P i hodnocení teplotních pom r je t eba po ítat s tím, že výše uvedené hodnoty jsou hodnoty
pr m rné a že metodika m ení teploty vzduchu zjiš uje teplotu ve výšce 2 m nad zemí ve
standardizovaných podmínkách, tj. p i zastín ní, p i proud ní vzduchu atp. Ro ní
prom nlivost srážek v pr b hu roku je velká. Chod relativní vlhkosti vzduchu v oblasti je tzv.
kontinentálního typu. Je zde její zna ná prom nlivost v teplém a chladném pololetí, zna ná je
i denní a no ní variabilita.
Rozptylové podmínky v lokalit
Sledované území je umíst no jihozápadní ásti R, v nadmo ské výšce cca 300 m n.m.
Území se nachází p evážn v oblasti s klimatem rovin a vyzna uje se vysokým stupn m
rozptylu atmosférických p ím sí, nízkým trváním místních teplotních inverzí s nízkou
etností a nízkou intenzitou. Nej ast ji se vyskytující v try jsou ze sm r SV (24,3 %) a JZ
(21,86 %). V posuzovaném území lze o ekávat velmi dobré ventila ní pom ry. V trná r žice
pro dané území je uvedena v p íloze, v rozptylové studii (p íloha H.4).
Imisní charakteristika lokality
Plze pat í ve smyslu § 7 odst. 1 zákona . 86/2002 Sb., k oblastem se zhoršenou kvalitou
ovzduší, které vyžadují zvláštní ochranu ovzduší.
Vyhodnocení celkové kvality ovzduší v zájmové lokalit (hodnocení pozadí) bylo provedeno
na základ údaj existujícího systému m ení koncentrací zne iš ujících látek m ícími
stanicemi (stanice AIM provozované HMÚ a jiné). Na území m sta Plzn se nachází dv
m ící stanice AIM HMÚ, stanice . 1105 Plze Doubravka a stanice . 1543 Plze –
Slovany, a dále stanice . 1194 (Roudná) a stanice . 1321–1325 (st ed m sta, Slovany, Bory,
Lochotín, Skvr any). Vedle základních zne iš´tujících látek jsou na území m sta Plzn
zjiš ovány koncentrace CO, benzenu a B(a)P. Tabelární p ehled imisních údaj pro období
let 1997 - 2003 je zve ejn n na www.chmi.cz. Z t chto získaných údaj vyplývá následující
hodnocení stávající situace imisních koncentrací v oblasti:
NOx - není nutné posuzovat imisní úrove celkového vzorku oxid dusíku,
nebo z hlediska ochrany zdraví lidí nejsou ur ujícím faktorem pro imisní
charakteristiky území celkové koncentrace NOx, ale je rozhodující imisní úrove
oxidu dusi itého. Danou lokalitu není t eba posuzovat podle pravidel stanovených na
ochranu ekosystém a vegetace.
−
NO2 - Imisní koncentrace oxidu dusi itého spl ují požadavek ro ního imisního
limitu, jsou pln ny požadavky pro posuzování koncentrací této látky dle p ílohy . 2
k NV . 350/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , pr m rné ro ní koncentrace
NO2 se pohybují pod dolní mezí ro ního imisního limitu, tj. pod hodnotou 26 g/m3.
V dané oblasti nejsou nad stanovené meze p ekra ovány imisní limity pro krátkodobé
(hodinové) koncentrace ani pro ro ní pr m ry.
−
PM10 - Hodnoty imisních koncentrací pro suspendované ástice se nacházejí
pod sou asným platným imisním limitem (denním i ro ním), na m ících stanicích
jsou zjišt né hodnoty ro ních pr m r velmi prom nlivé a hodnoty koncentrací se
pohybují v širokém rozp tí hodnot od 23 až 31 g/m3.
−
SO2 - Hodnoty imisních koncentrací pro oxid si i itý se nacházejí pod imisními
limity (denními i hodinovými), pod úrovní dolní meze pro posuzování pro 24hodinový imisní limit. Bilance koncentrací této látky v ovzduší je p íznivá. Pr m rné
ro ní imise iní 6 až 8 g/m3. Imisní limit pro n není stanoven. Horní a dolní mez
pro posuzování ochrany zdraví je stanovena v p ípad pr m rných denních imisí.
−
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CO - Imisní koncentrace oxidu uhelnatého se nacházejí hluboko pod imisním
limitem pro osmihodinový klouzavý pr m r, tzn. že p ípustné koncentrace této látky
v ovzduší nejsou v lokalit p ekra ovány, ro ní imisní limit pro CO není legislativn
stanoven, nelze tedy zjišt né úrovn koncentrací s tímto limitem srovnávat. V Plzni
jsou koncentrace CO sledovány na celkem ty ech m ících stanicích.
−
Benzen – P ípustný imisní limit pro ro ní koncentrace benzenu není
p ekra ován (legislativn stanovený imisní limit se vztahuje pouze k ro nímu
pr m ru). Koncentrace benzenu jsou sledovány na stanici Plze Slovany.

−

−

VOC a PAU - Není stanoven imisní limit pro VOC, stanoven je pouze ro ní
imisní limit pro benzen a cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí pro ro ní
pr m ry koncentrací polycyklických aromatických uhlovodík vyjád ených jako
benzo(a)pyren (v p íloze . 1, ást C bod 1. NV . 350/2002 Sb. v platném zn ní).
V Plzni je tato skupina látek m ena na stanici Plze Slovany ( .1322) a Plze
Roudná ( .1194).

−

O3 – troposférický ozón je významnou sekundární zne iš ující látkou. Není
emitován p ímo ze zdroj , ale vzniká v d sledku složitých chemických reakcí, které
jsou p í inou tzv. fotochemického smogu, který má silné oxida ní schopnosti. Jeho
koncentrace jsou m eny na stanici . 1322 v Plzni Slovanech, Plzni-Doubravka ( .
1105), Plzni-Bory ( .1323) a Plzni Lochotín ( . 1324. V p íloze . 1, ást C bod 2.
NV . 350/2002 Sb. v platném zn ní jsou stanoveny cílové imisní limity pro
troposférický ozon.

Z údaj zjišt ných vyhodnocením dostupných dat je možné stanovit následující odhad
imisního pozadí v dané lokalit pro vybrané látky zne iš ující ovzduší. V okolí areálu OV
lze o ekávat tyto poza ové koncentrace zne iš ujících látek:
Tab.C.2.-4:

Odhad imisního pozadí v zájmové oblasti a jeho další charakteristiky

Vyjád ená Ro ní aritmetický pr m r
Imisní limit ( µg/m3)
jako:
koncentrací (µg/m3)
(+mez tolerance pro rok 2006)
Oxid dusi itý
NO2
< 20
40 (+8)
Susp. ástice frakce PM10
PM10
< 30
40
Oxid uhelnatý
CO
500
není stanoven∗)
Benzen
C6H6
1
5 (+4)
∗)…stanoven je pouze limit pro osmihodinový denní klouzavý pr m r 10 mg/m3
Zne iš ující látka

Dominantní zne iš ující látkou v dané lokalit jsou suspendované ástice a oxidy dusíku, z
nichž se pro ú ely hodnocení vliv na zdraví lidí posuzuje pouze oxid dusi itý NO2. Vývoj
imisních parametr pro oxid dusi itý je z hlediska ro ních pr m r p íznivý, nejsou
p ekra ovány limity pro krátkodobé tj. hodinové koncentrace více než 18x za kalendá ní rok,
jak je povoleno v NV . 350/2002 Sb. Vývoj imisních parametr pro suspendované ástice je
z hlediska ro ních pr m r též p íznivý, nejsou p ekra ovány limity pro krátkodobé tj. denní
koncentrace více než je povolená etnost 35x za kalendá ní rok. Uvedený odhad vychází
z údaj zjišt ných na m ících stanicích umíst ných v oblasti Plzn . V oblasti nejsou
p ekra ovány imisní limity stanovené pro další látky zne iš ující ovzduší. Pro CO nejsou
stanoveny limity pro pr m rnou ro ní koncentraci této látky v ovzduší, limit stanovený pro
osmihodinový denní klouzavý pr m r není p ekra ován a pohybuje se na úrovni do 2,5
mg/m3.
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Ze zjišt ných údaj lze konstatovat, že sledované území se nachází v relativn p ijatelné
imisní situaci pro všechny zne iš ující látky. Ovzduší v lokalit je sice zne išt né, ale nikoliv
kriticky. Oxidu dusi itému je v nována p ednostní pozornost vzhledem k jejímu
dominantnímu vlivu v emisích z kogenera ních jednotek a z dopravy.
C.2.2 Voda
Povrchová voda
Zájmové území je z hlediska existence povrchové vody charakteristické sousedstvím dvou
významných vodních tok , kterými jsou Berounka a Úslava, v jejichž niv se areál OV II
nachází. Severozápadn od areálu (ve vzdálenosti cca 800 m) se nachází Velký bolevecký
rybník s korytem Boleveckého potoka zaúst ným z levého b ehu do Berounky a sledujícím ve
svém záv re ném úseku p ibližn západní hranici areálu OV. Vodohospodá ská mapa
zájmového území je uvedena v grafické p íloze .7.
Berounka

Hydrologická data Berounky se vztahují k profilu v .km 136,9 stanice Plze - Bílá Hora.
Berounka je dle vyhlášky . 267/2005 významným vodním tokem.
Tab. C.2.-5:

Hydrologická data - Berounka, .km 136,9 stanice Plze -Bílá Hora (1996)

Název toku
íslo hydrol. po adí
Správce toku
Délka toku
Plocha povodí
Pr m. ro ní úhrn srážek
Pr m. dlouhodobý pr tok Qa

Berounka
1-10-04-002
Povodí Vltavy s.p.
138,8 km
4 015 km2
640 mm
20 m3/s

N – leté pr toky (QN) aktuální hodnoty
N
1
2
5
QN
152
222
333

10
429

20
534

50
687

100
816

[let]
[m3/s]

M – denní pr toky (Qmd) aktuální hodnoty
M
30
60
90
QN
44,1
30,5
23,8

120
19,4

150
16,3

180
13,8

210
11,7

[dní]
[m3/s]

330
5,25

355
3,53

364
2,2

[dní]
[m3/s]

M
QN

240
9,95

270
8,35

300
6,83

Pozn.: Zdroj dat HMÚ, období pozorování 1931-1996, hodnoty ovlivn ny vodními díly Hracholusky,
eské Údolí a Nýrsko.

Úslava

V .km 136 je do Berounky zprava zaúst na eka Úslava. Její hydrologická data se vztahují
k profilu v .km 9,1 stanice Plze - Koterov. Úslava je dle vyhlášky . 267/2005 významným
vodním tokem.
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Hydrologická data - Úslava, .km 9,1 stanice Plze -Koterov (1996)

Název toku
íslo hydrol. po adí
Správce toku
Délka toku
Plocha povodí
Pr m. ro ní úhrn srážek
Pr m. dlouhodobý pr tok Qa

Úslava
1-10-05-001
Povodí Vltavy s.p.
92,3 km
734 km2
628 mm
3,53 m3/s

N – leté pr toky (QN) aktuální hodnoty
N
1
2
5
QN
55,1
77,6
111

10
139

20
169

50
212

100
247

[let]
[m3/s]

M – denní pr toky (Qmd) aktuální hodnoty
M
30
60
90
QN
8,65
5,56
4,09

120
3,18

150
2,54

180
2,05

210
1,66

[dní]
[m3/s]

330
0,55

355
0,31

364
0,15

[dní]
[m3/s]

M
QN

240
1,33

270
1,05

300
0,8

Pozn.: Zdroj dat HMÚ, období pozorování 1931-1996

Recipientem vypoušt ných vy išt ných odpadních vod je eka Berounka. Výust z OV se
nachází v .km 135,7. Jakost vody v Berounce nad profilem vyúst ní vod z OV je uvedena
v následující tabulce. Tabulka sou asn udává porovnání jakosti vody s imisními limity dle
NV .61/2003 Sb. pro povrchové vody.
Tab. C.2.-7:

Berounka - jakost vody (nad profilem vyúst ní z OV Plze )
Koncentrace zne išt ní

Ukazatel

C90

BSK5 (mg/l)

3,4

2,6

6

CHSK (mg/l)

22,1

18,1

35

NL (mg/l)

25,1

11,5

25

N-NH4 (mg/l)

0,25

0,14

0,5

N-NO2 (mg/l)

0,05

0,04

0,05

N-NO3 (mg/l)

5,4

3,4

7

Nc (mg/l)

-

-

8,0

Pc (mg/l)

0,24

0,17

0,15

Pozn.:

Cpr

Imisní limit
NV 61/2003 Sb.

m

Hodnoty zne išt ní jsou p evzaty z projektu pro stavební povolení - Hydroprojekt CZ a.s
(monitoring Povodí Vltavy)

Podzemní voda
Území zahrnuje hydrogeologicky a vodohospodá sky významn jší ásti údolních teras tok
v Plze ské kotlin . V soutokové oblasti Berounky pod Plzní (pod areálem OV) je struktura
kvartérních rajón uzav ena p i vstupu eky do erozního údolí pod Plzní. Zvode je v tšinou
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v hydraulické spojitosti s vodními toky. V závislosti na pr tokových a místních pom rech je
vodním tokem bu dopl ována, anebo drénována. Zvode v m stské oblasti Plzn je
nevhodná k využívání, protože je siln kontaminována.
Na základ znalostí pom r karbonské zvodn lze p edpokládat p írony z podložních
pískovc do kvartérních náplav . P i kvantitativním stanovení nelze proto vzájemn odd lit
podíl "karbonské" a kvartérní vody drénované ekou. P ímou infiltraci do kvartéru áste n
omezuje výskyt povod ových hlín, který místy zp sobuje až mírn napjatou hladinu jinak
volné hladiny podzemní vody.
C.2.3 P da
V nejbližším okolí areálu OV II se nachází zem d lská p da, která však nemá potenciál pro
intenzivní zem d lské obhospoda ování. Z pedologického hlediska se jedná o fluvizem
modální eubazické až mezobazické, fluvizem kambické, koluvizem modální na nivních
uloženinách, asto s podložím teras, st edn t žké leh í až st edn t žké, vláhov p íznivé,
bezskeletovité s p ím sí, s hloubkou nad 60 cm, vyskytující se v mírn teplém, suchém
klimatickém regionu. Výskyt kontaminovaných p d se nep edpokládá.
P edm tná p da spadá do kategorie první t ídy ochrany zem d lské p dy, což je kategorie
bonitn nejcenn jších p d, které je možno odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze
výjime n a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny nebo
liniové stavby zásadního významu.
C.2.4 Horninové prost edí a p írodní zdroje
Horninové prost edí
Geologické pom ry
Z regionálního geologického hlediska se zájmové území nachází v díl í plze ské
permokarbonské pánvi st edo eské limnické oblasti. Základními charakteristickými znaky
sediment limnického permokarbonu je diskordantní uložení na podložních jednotkách,
cyklické uspo ádání klasických sediment , jejich kontinentální p vod a existence tzv.
perských vrstev.
Zájmové území je obklopeno horninami nejstaršího, tj. kladenského souvrství (psamitickopsefitická sedimentace; hlavn arkózy arkózové pískovce, event. slepence) a horninami
proteozoika (metabazalty). Skalní výchozy obnažené na okolních svazích Bílé Hory mají
charakter šedožlutých-žlutých, jemn až st edn zrnných arkózových pískovc . Zv trávají do
písku s p ím sí jemnozrnné složky (S-F). Blízký vrch Chlum je tvo en metabazalty.
Vlastní objekt OV se nachází na úpatí Bílé Hory v údolí p i levém b ehu Mže. Dle
geologické mapy je údolí vypln no deluviofluviálními a fluviálními pís itohlinitými a,
jílovotopís itými a jílovitokamenitými sedimenty kvartérního stá í (holocén), zde o mocnosti
cca 5 m. V jejich podloží se vyskytují horniny jak karbonského, tak i proteozoického stá í.
Z hlediska inženýrskogeologického zhodnocení staveništ
pom ry jako složité.

je možno hodnotit základové
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Hydrogeologické pom ry
Z regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v rajonu .13 Kvartérní sedimenty Berounky a jejích p ítok , podrajonu 133 - Sedimenty Mže v Plze ské
kotlin .
Rajon 13 zahrnuje hydrogeologicky a vodohospodá sky významn jší ásti údolních teras tok
v Plze ské kotlin a na horním toku Úhlavy na Klatovsku. V soutokové oblasti Berounky pod
Plzní (pod areálem OV) je struktura kvartérních rajón uzav ena p i vstupu eky do erozního
údolí pod Plzní. Zvode je v tšinou v hydraulické spojitosti s vodními toky. V závislosti na
pr tokových a místních pom rech je tokem bu dopl ována, anebo drénována. Zvode v
m stské oblasti Plzn je nevhodná k využívání, protože je siln kontaminována.
Sedimenty Mže (podrajon 133) jsou reprezentovány p edevším polymiktními, drobn až
hrub zrnitými št rky, které vypl ují údolí široké 400 - 1200 m a dosahují mocnosti od 8 m (u
Kozolup) do 4-5 m (v okolí Plzn ). Na základ znalostí pom r karbonské zvodn lze
p edpokládat p írony z podložních pískovc do kvartérních náplav . P i kvantitativním
stanovení nelze proto vzájemn odd lit podíl "karbonské" a kvartérní vody drénované ekou.
P ímou infiltraci do kvartéru áste n omezuje výskyt povod ových hlín, který místy
zp sobuje až mírn napjatou hladinu jinak volné hladiny podzemní vody. Mapa
hydrogeologických pom r je uvedena v p íloze 9.
P írodní zdroje
Podle údaj eské geologické služby – Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní
ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (t žené, net žené), chrán ná
ložisková území ani prognózní ložiska, zdroje minerálních vod, p írodních lé ivých zdroj ,
apod.
Nejbližším takovým územím je dobývací t žený prostor bilancovaného ložiska št rkopísku
(Berger Bohemia, a.s., Plze ) v prostoru Bukovce cca 1500 m severovýchodn od OV II.
Dalším takovým územím je chrán né ložiskové území keramických nežáruvzdorných jíl
Dolní Vlkýš, cca 5 km severozápadním sm rem.
Seizmicita
Seismické pom ry, resp. seismicita nevybo uje z hodnot b žných v této oblasti seismicky
stabilního eského masívu. Dle mapy seismického rajónování SSR v návrhu SN 73 0036 z
r.1987 leží celé území v oblasti, kde o ekávané maximální intenzity zem t esení nedosahují
6o M.C.S. Epicentra historických zem t esení zde nejsou zaznamenána.
Eroze
S ohledem na morfologii zájmového území se neprojevuje žádná výrazná vodní nebo v trná
eroze. Svahy údolí jsou stabilizovány vegetací, zpevn nými plochami a zástavbou.
Plánovanou výstavbou nedojde ke zhoršení erozních pom r , pokud bude povrch terénu po
skon ení výstavby op t ozelen n výsadbou nízké i vzrostlé zelen . K ur itému odnosu
p dních ástic m že dojít v pr b hu výstavby, kdy p dní povrch bude obnažen v d sledku
zemních prací.
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Poddolovaná a sesuvná území
Podle údaj eské geologické služby - Geofond se v zájmovém území nenacházejí stará d lní
díla, poddolovaná ani sesuvná území. Nejbližším poddolovaným územím je poddolované
území Bolevec – Senec, vzdálené cca 500 m severn od areálu OV.
C.2.5 Fauna, flóra a ekosystémy
Flora
Potenciální p irozená vegetace
Potenciální p irozenou vegetací zájmového území jsou lužní lesy (st emchová jasenina, místy
v komplexu s mok adními olšinami).
Luhy a olšiny (LO), složené zvlášt ve stromovém pat e z olše lepkavé (Alnus glutinosa) a
jasanu (Fraxinus excelsior) s pravd podobnou p ím sí vrby k ehké (Salix fragilis), klenu
(Acer pseudoplatanus) aj., vypl ovaly nejen holocenní náplavy den í ních údolí, ale
provázely i toky drobn jších vodote í. V jejich ke ovém pat e se uplat ovaly r zné druhy vrb
(Salix sp. Div.) a st emcha (Padus avium) v bylinném pat e, jež bylo z ejm druhov bohaté,
nap . bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kop iva dvoudomá (Urtica dioica), svízel
p ítula (Gallium aparine), pýrovník psí (Elymus caninus), kerblík lesní (Anthriscus
sylvestris), netýkavka ned tklivá (Impatiens noli-tangere), krabilice hlíznatá (Chaerophyllum
bulbosum), popenec b e anovitý (Glechoma hederacea), škarda bahenní (Crepis paludosa),
pta inec hajní (Stellaria nemorum) aj. Až na ojedin lé fragmenty se tyto porosty nezachovaly
a byly p em n ny p evážn na polokulturní jedno- a dvouse ené louky.
Popis rostlinstva a vzrostlé zelen na zájmové lokalit

OV II

Terénní pr zkum na lokalit istírny odpadních vod v Plzni a jejího nejbližšího okolí byl
proveden v listopadu 2005. Vzhledem k charakteru lokality – siln antropogenn ovlivn né,
nep edpokládáme krom b žných druh výskyt chrán ných druh rostlin.
Na území OV II se nalézají pouze ojedin lé skupiny strom p evážn na obvodu areálu a
malé ke ové skupiny uvnit areálu. Druhovou skladbu ke ových skupin tvo í hlohyn ervená
– Pyracantha coccinea, d iš ál – Berberka, pta í zob obecný – Ligustrum vulgare a ke ové
jalovce - Juniperus. Bylinné patro tvo í pravideln kosený kulturní trávník s b žnými druhy
travin. Celá lokalita areálu OV II je zcela antropicky p em n ná, v areálu se nevyskytuje
žádná p irozená zele .
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Tab.C.2-8.: P ehledná tabulka druh d evin vyskytujících se na lokalit
Botanický druh d eviny
Borovice kle
Jedle ojín ná
Jalovec chvojka
Smrk ztepilý
Je áb pta í
Javor mlé
Borovice erná
Jasan ztepilý
Javor babyka
Hlohyn ervená
Cyp išek
D iš ál
Pta í zob obecný

OV II

Latinský název
Pinus mugo
Abies concolor.
Juniperus sabina.
Picea abies
Sorbus aria
Acer platanoides
Pinus nigra
Fraxinus exelsior
Acer campestre
Pyracantha coccinea
Chamaecyparis sp.
Berberis thunbergii
Ligustrum vulgare

Popis rostlinstva v nejbližším okolí OV II
V t sné blízkosti areálu OV II se nachází eka Berounka se svými doprovodnými porosty.
D evinná skladba doprovodných porost v nadregionálním biokoridoru eky Berounky je
složena p evážn z Salix fragilis, Salix purpurea (ojedin le), Salix viminalis (ojedin le), Alnus
glutinosa, Quercus robur (ojedin le), Populus italica, Tilia cordata (ojedin le), Sambucus
nigra. V blízkosti železného mostu je nálet Betula pendula. Bylinná skladba : Typhoides
arundinacea, Cirsium arvense, Atriplex nitens, Calamagrostis epigejos, Artemisia vulgaris,
Tanacetum vulgare, Tussilago tartara, Erigeron canadensis, Elymus caninus, Urtica dioica,
Scruphularia nodosa, Myosoton aquaticum, Symphytum officinale, Melandrium album.
V nejbližším okolí OV na severovýchodním okraji p i areálu betonárny jsou sporadické
d evinné porosty: b íza bradavi natá – Betula alba, vrba jíva – Salix caprea, trnovník akát –
Robinia pseudacacia, topol erný – Populus nigra, borovice lesní – Pinus sylvestris.
V prostoru Pecihrádku na levém b ehu v jádru meandru Berounky východn od lokality OV
II je soubor ryze kulturních les tvo ených trnovníkem akátem – Robinia pseudacacia,
borovicí ernou – Pinus nigra, smrkem ztepilým – Picea Abies, dubem erveným – Quercus
Rubra, s p vodními ruderálními, subxerofilními i lesními druhy v bylinném pat e. V akátin
na hradišti v Pecihrádku je výskyt nitrofilních druh v bylinném pat e (Impatiens parviflora,
Geum urbanum, Urtica dioica, Urtica urens, Polygonum aviculare, Malva neglecta, Ballota
nigra, Matricaria discoidea) podmín n jak vlivem stromového nadrostu, tak i pohybem
domácího zví ectva z nedaleké obytné zástavby.
V niv Berounky, id eji i ve svahu nad nivou, jsou zachovány druhov pom rn bohaté
polokulturní louky vyžadující se ení dvakrát ro n . B ehové porosty v etn jejich bylinného
patra je t eba v plném rozsahu zachovat.
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Fauna
Na území m sta Plzn se ze st edoevropské lesní fauny zdržuje srnec, prase divoké a drobná
zv , ze sousedních les ob as p icházejí introdukované druhy muflon a jelen sika, kte í jsou
rušeni etnými návšt vníky p ím stských les . Blíže k m stu proniká liška, životu v m stské
zástavb se zcela p izp sobila kuna skalní. V okrajích m sta dosud žije tcho tmavý, lasice
kol ava, hranostaj a ježek západní, v lesích a parcích je hojná veverka obecná.
Z avifauny jsou v m stské zástavb dominantním druhem zdivo elí holubi domácí, dalšími
vyskytujícími se druhy jsou rorýsi, rehci, vrabci, kosové, p izp sobení jsou chocholouši a
poštolky, asto se objevují straky a sojky. V zim se objevují havrani, v poslední dob stoupá
i výskyt holuba h ivná e.
V zahradních tvrtích je zastoupení pták pest ejší, nejbohatší pta í spole enstvo je u rybník
bolevecké rybni ní soustavy. Vyskytují se zde labut velké, kachna divoká, polák velký,
polák chochola ka, mén asto írka obecná a modrá, kop ivka obecná, lži ák pestrý, hohol
severní, potápka rohá , potápka malá, lyska erná, slípka zelenonohá, ejka chocholatá,
rákosník obecný, strnad rákosní, rákosník proužkovaný, racek chechtavý, konipas lu ní, bílý a
horský, linduška lu ní, sýkora lužní, ojedin le led á ek í ní. Na neobd laných plochách na
okrajích m sta se pomalu zvyšují stavy koroptví a k epelek.
Z celkem zastoupených 14 druh obojživelník se na vhodných lokalitách na území m sta
Plzn nejhojn ji vyskytují olek obecný, ropucha obecná a ku ka žlutob ichá, ojedin le se
udržuje mlok skvrnitý, olek horský a skokan hn dý. B žn se vyskytuje užovka obojková,
slepýš k ehký a ješt rka obecná, mén asto ješt rka živorodá. Jejich výskyt je zaznamenán
p edevším na chrán ných lokalitách mimo území istírny odpadních vod.
Vzhledem k charakteru lokality istírny odpadních vod nep edpokládáme
významn jších druh fauny, druhová diverzita je v celém areálu OV velmi nízká.

výskyt

Fauna obratlovc je na lokalit zastoupena pouze b žnými druhy hlodavc provázející lidská
sídla, stejn tak zástupci entomofauny.
Pta í fauna se vyskytuje p edevším v okolí zájmové lokality v blízkosti eky Berounky a
p ilehlých porostech, kde jsou rušivé vlivy m stské zástavby odstín ny. Výskyt b žných
druh pták vázaných na lidská sídla je na lokalit p i migraci z p ilehlých zelených ploch.
Zájmová lokalita areálu OV neposkytuje podmínky vhodné k trvalému osídlení pro v tšinu
druh .
Celkov lze p edm tný biotop v areálu
vykonávání v tšiny životních aktivit.

OV hodnotit pro obratlovce jako nevhodný pro

Vzhledem k charakteru lokality areálu OV II, nebudou uvedené druhy fauny (n které jsou
zvlášt chrán né ze zákona), jež se vyskytují na území m sta Plzn , plánovaným zám rem
negativn ovlivn ny.
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C.2.6 Krajina
Zájmové území OV Plze II náleží do geomorfologické jednotky Plze ská kotlina.
Biogeograficky pat í k sosiekoregionu II. 14 Plze ská pahorkatina.
P edm tná lokalita OV II se nachází na severozápadním okraji m sta Plzn . Z
morfologického hlediska je krajina tvarována soutokem relativn velkých ek Berounky a
Úslavy. T etím tokem v území je Bolevecký potok se soustavou rybník (Velký bolevecký r.,
Malý bolevecký r., Košiná , Senecký r. a další). Území areálu OV je tvo eno plochým
inunda ním územím lu ního charakteru (zamok ené louky) v levoto ivém meandru
Berounky. Nadmo ská výška území vlastní lokality se pohybuje v úrovni cca 300 až 301 m
n.m. Širší okolí dotvá í na severu a východ kopce Bílá hora a Chlum s nadmo skými
výškami kolem 400 m n.m.
M stská zástavba Plzn se k lokalit p ibližuje zejména z jihu a západu v podob m stských
ástí s místními názvy nap . Doubravka, Severní p edm stí aj. Jedná se o ob anskou a
smíšenou zástavbu dopln nou v n kterých p ípadech chatovými a zahrádká skými osadami.
Bezprost ední okolí areálu je však vedle p írodních ploch tvo eno na jihu a na západ
výrobními a skladovými areály vázanými na existující železni ní tra a systém železni ních
vle ek.
V aktuální krajinné struktu e se výrazn uplat ují siln antropogenn ovlivn ná území jako
jsou zastav né plochy a orná p da, mén pak lesy a travní porosty. Lokáln významné jsou
sadovnické plochy, zahrádká ské a chata ské kolonie, zahrady a ruderální bylinné porosty.
Osu krajiny tvo í eka Berounka se svými zdrojnicemi.
Ze zastav ných ploch je v okolí zájmové lokality zastoupena p evážn m stská zástavba
Plzn , areál betonárny, Plze ského pivovaru a dále rozvoln ná zástavba vesnického typu a
rodinných dom severních ástí Plzn .
Orná p da tvo í ucelené komplexy v okolí Plzn , zejména jižním a západním sm rem v okolí
Radoby ic, Kozolup a východn v okolí erveného Hrádku.
Území je starou kulturní krajinou intenzivn využívanou již od prav ku. Lesy se tudíž
zachovaly jen na menších, jinak nevyužitelných plochách (severn od Boleveckého rybníka,
v okolí meandr Berounky mezi Plzní a Dolany). Z nelesních stromových porost jsou místn
nejvýznamn jší doprovodné porosty podél Berounky a jejích p ítok a v okolí Boleveckého
rybníka.
V krajinném rázu se výrazn uplat uje eka Berounka s její nivou. Její p irozený tok
s b ehovými porosty postihly regula ní úpravy. Trvalé travní porosty se vyskytují v okolí
areálu OV zejména v blízkosti Berounky. Ruderální bylinné porosty pokrývají plochy
skládek a d ív jší ornou p du ur enou pro výstavbu nebo ležící ladem. V blízkosti
zájmového území jsou také významné plochy zahrádek a chatových osad Pecihrádek, Bílá
Hora, V zahrádkách, Zadní Roudná a Zavadilka.
Historický vývoj území v etn rozvoje postupující zástavby rozvíjejícího se m sta Plzn je
dokladováno v historických mapách zájmového území, které jsou uvedeny v p íloze .10.
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Podrobn jší popis funk ního využití území je popsán v ásti C.1.1. Vzhled krajiny je také
dokumentován ve fotografické dokumentaci, která je uvedena v p íloze 11.
C.2.7 Obyvatelstvo
Areál OV II Plze se nachází v severní ásti m sta Plze na okraji pr myslové zóny. Je
sou ástí m stského obvodu Plze 1, ve kterém žije cca 52 000 obyvatel. Celé m sto Plze má
podle posledního s ítání obyvatelstva 165 259 obyvatel.
Samotné zájmové území je charakteristické velmi nízkou hustotou populace, nebo p evážná
ást okolního území není využívána pro reziden ní ú ely. Nejbližším reziden ním územím je
obytná zástavba Bílé Hory, která se nachází cca 400 m severním sm rem od istírny
odpadních vod. Jedná se o obytnou zástavbu charakteru rodinných vilek, pro které je
charakteristická relativn velmi nízká hustota zalidn ní.
C.2.8 Kulturní památky a hmotný majetek
V zájmovém území nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky,
ani archeologická nalezišt .
Mezi nejblíže položené památky pat í archeologická památka Tvrzišt u sv. Ji í a
archeologická památka Pecihrádek, umíst né jihovýchodním sm rem od hranice areálu OV
Plze .
Jižním sm rem od území
archeologická lokalita.

OV, na pravém b ehu eky Berounky, se nachází registrovaná

C.2.9 Hluková zát ž
Problematika stávající hlukové zát že z provozu OV II (varianta 0) je uvedena v hlukové
studii (p íloha H.3). Z této studie je z ejmé, že sou asnými zdroji hluku v istírn odpadních
vod jsou turbodmychadla, aktiva ní nádrže, kogenera ní jednotky a kalolisy, erpací stanice,
šneková stanice a strojovna lapák písku. K hlukové zát ži díl ím zp sobem p ispívá
vyvolaná obslužná doprava. Z výsledk hlukové studie však vyplývá, že v sou asné dob
nejbližší obytná zástavba není zatížena takovými hodnotami akustického tlaku z provozu
OV, které by p ekra ovaly 40 dB.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ

D.1 CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVD PODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ,
FREKVENCE A VRATNOSTI)
Charakteristika jednotlivých vliv p edm tné stavby MO na životní prost edí a odhad jejich
velikosti je uveden v p íslušných složkových kapitolách. V následující tabulce je uveden
odhad významnosti možných vliv stavby na jednotlivé složky životního prost edí.
Tab.D.1.-1: Odhad významnosti možných vliv p edm tné stavby
Charakteristika vliv
Odhad stupn významnosti vliv
Vlivy na obyvatelstvo
2
Vlivy na ovzduší a klima
2
Vlivy na hlukové pom ry
2
Vlivy na vodu
1
Vlivy na p du
3
Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
3
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
3
Vlivy na krajinu
3
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
3
Vysv tlivky:

1 – složka mimo ádného významu
2 – složka b žného významu
3 – složka mén d ležitá

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Nejvýznamn jšími potenciálními vlivy na obyvatelstvo z výstavby a provozu OV II mohou
být negativní vlivy emisí z provozu kogenera ních jednotek na spalování bioplynu, emise
pachových látek a hluková zát ž z jednotlivých provoz
OV a obslužné dopravy.
Významnost t chto negativních vliv vzhledem k obyvatelstvu je dána p edevším vzdáleností
areálu OV II a obslužné komunikace od obytné zástavby, instalované technologie v OV II
a intenzitou jejího provozu.
Z hlediska vliv na obyvatelstvo je významná skute nost, že areál OV II se v podstat
nachází v pr myslové zón mimo bezprost ední kontakt s obytnou zónou. Nejbližší obytná
zástavba se nachází cca 400 m daleko.
Vlivy na ovzduší jsou popsány v kapitole D.1.2 a v rozptylové studii (p íloha H.4), vlivy na
hlukovou zát ž v kapitole D.1.3 a ve hlukové studii (p íloha H.3). Z výsledk hlukové studie
vyplývá, že u nejbližší obytné zástavby nebude p ekro en hygienický limit 40 dB a to jak
v no ních, tak také v denních hodinách. P ísp vek k hlukové zát ži po dopln ní technologie
OV II bude init 0 – 0,8 dB (varianta 1), resp. 0,1 – 0,9 dB (varianta 2) oproti sou asnému
stavu. P ísp vky k hlukové zát ži lze tedy v každé z potenciálních variant ozna it jako
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dot ené obyvatelstvo protihlukovými

Z výsledk rozptylové studie vyplývají následující skute nosti:
− vliv nové technologie dopln né do OV II Plze na kvalitu ovzduší bude mít
b hem provozu OV II malý vliv na okolí, který ani v jedné z navrhovaných
variant nebude p í inou p ekra ování závazných imisních limit a to ani p i
zahrnutí vlivu pozadí
− provoz OV prakticky neovlivní v dané oblasti pln ní i nepln ní imisních
limit pro stanovené zne iš ující látky, kvalita ovzduší v okolí OV bude i
nadále nejvíce ovlivn na kvalitou a vývojem celkového zne išt ní ovzduší
v daném regionu, na jehož celkovou úrove nebude mít p edložený zám r
podstatný vliv
− z hlediska možného zne išt ní ovzduší lze konstatovat, že dopln ním
technologie OV II nedojde v posuzované lokalit k významnému navýšení
imisních koncentrací zne iš ujících látek a nehrozí p ekro ení platných imisních
limit
− Zlepšení technologie išt ní odpadních vod bude mít pozitivní vliv z hlediska
redukce emise pachových látek.
Obslužná doprava a s ní spojené hlukové a emisní zatížení oblasti z stane i po dopln ní
technologie OV II p ibližn na stávající intenzit a nebude proto mít významný vliv na
ve ejné zdraví.
Celkov lze konstatovat, že z hlediska vliv na ve ejné zdraví dopln ní technologie
nebude znamenat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele nejbližší obytné zástavby.

OV II

Z hlediska sociálních a ekonomických dopad lze realizaci dopln ní technologie OV II
hodnotit pom rn obtížn . Realizace zám ru nevyvolá pot ebu nových pracovních míst ve
fázi provozu realizovaného zám ru. P i výstavb však bude do asn vytvo ena pracovní
p íležitost pro n kolik zam stnanc stavebních a dalších dodavatelských firem. Pot ebný
po et pracovník p i výstavb bude v jejím pr b hu prom nný. P edpokládá se, že pracovní
místa budou pokryta pracovní silou z Plze ského regionu. Vliv na zam stnanost bude tedy
nevýznamný.
Hlavním p ínosem dopln ní technologie OV II bude p ínos pro životní prost edí, zejména
z hlediska pln ní limit pro vypoušt ní odpadních vod a z hlediska odpadového hospodá ství.
Z hlediska vliv na antropogenní systémy (nap . demolice, pot eba nové infrastruktury)
nebude mít projekt dopln ní technologie OV II žádný vliv.
V období výstavby je t eba zmínit vlivy spojené s provozem stavební mechanizace a nákladní
automobilové dopravy. Mezi tyto vlivy pat í zejména zne išt ní ovzduší prachem a zvýšená
hlu nost v lokalit . Jedná se o jevy do asné, které lze preventivními opat eními
minimalizovat (nap . kropení vozovky v období sucha, z ízení oklepových ploch pro
mechanismy vyjížd jící ze stavby, pravidelné išt ní dopravních prost edk od bláta,
používání stavební mechanizace pouze v asov omezených hodinách, apod.).
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D.1.2. Vlivy na klima a ovzduší
Provoz OV bude mít vliv na ovzduší, ale neovlivní klimatické pom ry v dot ené lokalit .
Pachová zát ž obyvatelstva p i provozu OV bude omezována likvidováním p ebytk
bioplynu spalováním v kogenera ních jednotkách. Emise pachových látek nelze stanovit
výpo tem. Emise ze spalování budou zdrojem oxid dusíku a CO. Kogenera ní jednotky
spalující bioplyn pat í mezi spalovací stacionární zdroje. Nezbytná dopravní obsluha OV
bude redukována v souvislosti s redukcí množství odváženého kalu. P i emisích z dopravy
jsou hlavními p ímo emitovanými polutanty do ovzduší oxid dusi itý, tuhé látky, benzen a
PAU vyjád ené jako benzo(a)pyren.
Vlivy t chto látek jsou v zásad dvojího druhu:
Krátkodobé až st edn dobé vlivy (hodiny až m síce) se budou vyskytovat v období výstavby
OV. Tyto, p evážn negativní vlivy jsou velmi prom nlivé v pr b hu výstavby, p estanou
p sobit v dob dokon ení stavby. V dob výstavby lze p edpokládat nár st imisní zát že,
zejména u krátkodobých koncentrací, v d sledku stavebních prací a staveništní dopravy.
Plocha staveništ bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude mít vzhledem
k p edpokládané pádové rychlosti zví ených ástic prachu dosah v nejbližším okolí staveništ .
Dlouhodobý vliv budou mít emise pachových látek, emise ze spalování bioplynu a z nezbytné
dopravní obslužnosti OV. Z hlediska vlivu OV na ovzduší je zkoumán p edevším celkový
efekt. Pro posouzení míry zne iš ování ovzduší v daném území jsou nejvhodn jší
charakteristikou ro ní pr m ry koncentrací, které zohled ují asový rozm r a vliv v trné
r žice (tj. pov trnostních vliv charakteristických pro lokalitu). Výsledky tohoto hodnocení
jsou uvedeny v rozptylové studii, která je p ílohou této dokumentace (p íloha H.4).
D.1.3 Vlivy na hlukové pom ry a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukové pom ry
Vlivy na hlukové pom ry jsou uvedeny ve hlukové studii, která je uvedena v p íloze H.3.
Hluková studie postihuje ší ení hluku ze všech významných zdroj do okolí OV.
Nejvýznamn jšími jsou turbodmychadla, umíst ná v hlukových krytech ve venkovním
prostoru, a budova kogenera ních jednotek. Zm ny v po tu turbodmychadel v obou
projektovaných variantách byly do výpo t zadány, práv tak jako hluk emitovaný novými
nádržemi. Zm ny vyza ovacích vlastností ostatních zdroj hluku po realizaci zám ru budou
nevýznamné.
Z výsledk hlukové studie vyplývá, že hluk z provozu a obslužné dopravy OV nep ekro í
v nejbližším venkovním chrán ném prostoru budov no ní hygienický limit LAeq = 40 dB, což
platí jak pro sou asný stav, tak pro ob projektované varianty.
Vypo tený p ísp vek k hlukové zát ži po dopln ní technologie OV II bude init LAeq 0 – 0,8
dB (varianta 1), resp. 0,1 – 0,9 dB (varianta 2) oproti sou asnému stavu. P ísp vky k hlukové
zát ži lze tedy v každé z potenciálních variant ozna it jako nevýznamné. Není proto t eba
chránit potenciáln dot ené obyvatelstvo protihlukovými opat eními.
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Vliv vibrací
B žný provoz istírny odpadních vod není zdrojem vibrací. Výjimkou m že být období
výstavby, kdy v pr b hu zemních prací a technologie zakládání m že ojedin le k vibracím
docházet. Tyto jevy však mají do asný charakter.
Ostatní
Provoz a výstavba technologie OV II Plze nebude mít vliv na jiné fyzikální a biologické
charakteristiky p edm tného území.

D.1.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchovou vodu
Období výstavby
Rekonstrukce OV bude probíhat za provozu. V dob realizace stavby dojde k do asnému
ovlivn ní recipientu vypoušt ním vy išt ných vod v d sledku výstavby a p epojování na
nový systém linky išt ní. Lze p edpokládat ur ité kolísání kvality vy išt né vody p i
nárazovém zne išt ní.
Tento negativní efekt stavby je spole ný pro ob posuzované nové varianty ešení zám ru. Na
jeho technickém a organiza ním provedení bude závist míra a intenzita ovlivn ní dot eného
prost edí.
V p ípad varianty .1 se p edpokládá v první fázi dostavba t etí linky (systém R-DI-N-DIIPA) a po jejím dokon ení úprava stávajících dvou linek (systém R-AN-D-N) na nový systém.
Úprava stávajících linek bude probíhat postupn , takže po dobu stavby budou v provozu vždy
dv linky biologického stupn . Podmínky varianty .1 jsou uvedeny v projektu pro stavební
povolení – plánovaná celková lh ta výstavby 15 m síc .
Podmínky pro variantu .2 nejsou na úrovni zpracované studie dokladovány.
Období provozu
Provoz OV ovliv uje jakost vody v recipientu zaúst ním odpadu vy išt ných vod
z této OV. Recipientem je eka Berounka po jejím soutoku s ekou Úslavou. Výust z OV
se nachází v .km 135,7 jejího stani ení.
Následující tabulka udává míru ovlivn ní jakosti vody v recipientu po jejím smíšení
s vypoušt nou vodou z OV.
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Berounka - výhledová jakost vody pod OV Plze - var. .1
Koncentrace zne išt ní

Odtok z OV

Imisní limit
NV 61/2003 Sb.

Q24

Qd

Pr tok (l/s)

4416,6

4513,6

BSK5 (mg/l)

4,93

4,93

6

CHSK (mg/l)

27,70

27,70

35

NL (mg/l)

23,07

23,07

25

N-NH4 (mg/l)

0,60

0,60

0,5

Nc (mg/l)

-

-

8,0

Pc (mg/l)

0,39

0,39

0,15

Pozn.

P i pr toku v recipientu Q355 = 3 530 l/s, hodnoty zne išt ní jsou p evzaty z projektu pro
stavební povolení - Hydroprojekt CZ a.s
Legenda: Q24 … celodenní pr tok Qd … výpo tový (denní) pr tok

Tab. D.1.-3:

Berounka - výhledová jakost vody pod OV Plze - var. .2
Koncentrace zne išt ní

Odtok z OV

Imisní limit
NV 61/2003 Sb.

Q24

Qd

Pr tok (l/s)

4282,3

4538,1

BSK5 (mg/l)

3,8

3,9

6

CHSK (mg/l)

24,3

24,9

35

NL (mg/l)

21,8

20,9

25

N-NH4 (mg/l)

0,5

0,57

0,5

Nc (mg/l)

-

-

8,0

Pc (mg/l)

0,34

0,36

0,15

Pozn.

P i pr toku v recipientu Q355 = 3 530 l/s, hodnoty zne išt ní jsou p evzaty ze studie- Dopln ní
technologie OV Plze - Aqua-Contact
Legenda: Q24 … celodenní pr tok Qd … výpo tový (denní) pr tok

Z porovnání hodnot jakosti vody v recipientu ovlivn ného vypoušt nou vodou a hodnot dle
NV .61/2003 Sb., p íloha .3 vyplývá:
Imisní standardy p ípustného zne išt ní zne išt ní povrchových vod v recipientu nejsou
vlivem vypoušt ní vody z OV p ekro eny ve v tšin ukazatel v p ípad obou
posuzovaných nových variant.
Výjimkou jsou hodnoty Pc (P-celk) a N-NH4, které jsou však dle provád ného
monitorování p ekro eny ve vod recipientu ješt p ed jeho smíšením s odtokem z OV
(viz C.2.-7 Berounka – jakost vody nad OV Plze ).
Hodnota N-NH4 je v p ípad varianty .1 p ekro ena nad limit o cca 20 %. V p ípad
varianty .1 je tento imisní limit pro celodenní hodnotu pr toku dodržen.
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Vlivy na podzemní vodu
Hladina podzemní vody je obvykle volná, za vyšších stav m že mít až mírn napjatý
charakter. Obvykle se pohybuje na úrovni 1,5 m pod terénem (dle provád ných pr zkum
v rámci projektu pro stavební povolení – Hydroprojekt CZ a.s.).
V období výstavby proto velmi pravd podobn dojde k do asnému kontaktu s podzemní
vodou p i zakládání nových stavebních objekt . P i dodržení ádné organizace práce by
nem lo dojít k negativnímu ovlivn ní jakosti podzemní vody. Podzemní voda vykazuje
slabou až st ední agresivitu v i betonovým konstrukcím. Proto musí být stavební konstrukce
navrženy s p íslušnou ochranou proti této agresivit .
V období provozu se vyjma možných havarijních stav nep edpokládá žádné negativní
ovlivn ní jakosti podzemní vody.
Protipovod ová ochrana a záplavová území
Zájmové území se nachází v zátopové oblasti eky Berounky. Oblast lze charakterizovat jako
rovinatou s výraznou výškovou diferencí areálu OV, který chrání protipovod ová hráz. Tyto
povod ové hráze zajiš ují ochranu istírny odpadních vod p i povod ových stavech až do
hodnoty Q100. Niveleta terénu areálu OV se nachází na kót 304,30 až 304,50 m n.m.,
pozemek mimo tento areál leží na kót 300,50 až 300,90 m n.m.
Varianta .0 a .2 nenavrhují žádné objekty mimo areál OV chrán ný protipovod ovou
hrází. Varianta .1 po ítá s rozší ením areálu v rozsahu 10 660 m2 do nechrán né zátopové
oblasti. Celá tato ást by byla výškov umíst na a ochrán na protipovod ovou hrází jako
stávající OV.
Obr. D.I.-1:
Pozn.

Zátopové áry Berounky, Q1, Q5, Q20, Q100 a Qaktiv

Zdroj: oficiální webové stránky m sta Plze , http://info.plzen-city.cz/, DHI Hydroinform, a.s.
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Situace Berounka - p í né profily

Zdroj: oficiální webové stránky m sta Plze , http://info.plzen-city.cz/, DHI Hydroinform, a.s.

Obr. D.I.-3:

Pozn.

OV II Plze

Berounka - p í ný profil .37, .km 135,73

Zdroj: oficiální webové stránky m sta Plze , http://info.plzen-city.cz/, DHI Hydroinform, a.s.
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Berounka - p í ný profil .45, .km 136,51

Zdroj: oficiální webové stránky m sta Plze , http://info.plzen-city.cz/, DHI Hydroinform, a.s.

Obr. D.I.-5:

Pozn.

OV II Plze

Berounka - p í ný profil .48, .km 136,68

Zdroj: oficiální webové stránky m sta Plze , http://info.plzen-city.cz/, DHI Hydroinform, a.s.

V roce 2002 dv mimo ádn vydatné vlny srážek ve dne 6.8.-7.8.2002 a 11.8.-13.8.2002,
zasáhly postupn tém celé území povodí Vltavy zp sobily extrémní pr toky na bezmála
všech tocích ve správ Povodí Vltavy s.p.
Povode na Berounce zp sobila tém po celé délce toku destrukci b ehové vegetace, nátrže a
nánosy. Areál OV byl v d sledku p elití protipovod ové hráze u odpadu z OV a zp tného
vzdutí Boleveckého potoka zatopen. Po povodních byla OV obnovena prakticky v p vodní
podob . Protipovod ová hrázka byla opravena. Pouze zp tné vzdutí Boleveckého potoka není
stále do ešeno.
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Kulmina ní pr toky na Berounce a Úslav p i povodni srpen 2002
datum

as

místo

pr tok

N-letost

13.8.2002

17:00

St.Bílá hora

858 m3/s

100-200

13.8.2002

7:00

St. Koterov

459 m3/s

>1 000

Zdroj: Souhrnná zpráva o povodni srpen 2002, Povodí Vltavy, s.p.

Obr. D.I.-6:

Pozn.

OV II Plze

Hydrogram povodn srpen 2002

Zdroj: oficiální webové stránky m sta Plze , http://info.plzen-city.cz/, DHI Hydroinform, a.s.

Shrnutí
Ob nov navrhované varianty .1 a 2 spl ují z hlediska svého technického návrhu limity NV
. 61/2003 Sb. i CD 91/271/EEC pro jakost vod vypoušt ných z OV do recipientu s vyššími
hodnotami ú innosti z hlediska dosažené celkové úrovn išt ní ve variant .2.
Limity pro ovlivn ní jakosti povrchové vody v podob sm šovacích pom r v recipientu lépe
spl uje varianta .2 (dle NV .61/2003 Sb.).
Z hlediska protipovod ové ochrany areálu OV je nutné na rozdíl od varianty .2 ve variant
.1 provést rozší ení stávající protipovod ové ochrany na nov rozší ený areál OV.
V p ípad obou variant je t eba do ešit otázku protipovod ové ochrany areálu OV ze strany
povod ových stav v Boleveckém potoce ovlivn ném zp tným vzdutím p i jeho soutoku
v dob vzedmuté hladiny v Berounce.
Z hlediska vlivu na podzemní vody v dob výstavby a provozu OV nevykazují varianty .1
a 2 žádné vlivy, které by byly hodnoceny z hlediska dlouhodobého vývoje jako negativní.
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Posuzované varianty .1 a 2 jsou z hlediska hodnoceného vlivu na životní prost edí
pozitivním p ínosem pro situaci v oblasti istoty povrchových vod. Dle výše uvedených
d vod je preferována varianta .2.
D.1.5 Vlivy na p du
Celkov lze konstatovat, že vlivy na p du nebudou realizací projektu dopln ní technologie
OV II nebudou významné. Sou asný areál OV II neleží na území se zem d lským p dním
fondem (ZPF) nebo na pozemcích ur ených k pln ní funkce lesa (PUPLF). Na stávajících
pozemcích OV II byla tato p da vy ata ze zem d lského p dního fondu již v minulosti a
veškeré pozemky tak nyní spadají do kategorie ostatních ploch i zastav né plochy.
Varianta 1 po ítá se záborem ZPF o celkové rozloze 10
rozší ení areálu vn stávající hranice OV II východním
územním plánem ur en jako návrhová plocha pro rozší ení
vysoce kvalitní p dy, která spadá do kategorie první t ídy
odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n .

660 m2 a v podstat znamená
sm rem do prostoru, který je
OV II . Jednalo by se o zábor
ochrany. Tuto p du je možno

Naproti tomu varianta 2 nemá nároky na zábor ZPF. Ani jedna z navržených variant nemá
nároky na PUPLF.
D.1.6 Vliv na horninové prost edí a p írodní zdroje
Vliv dopln ní technologie OV II na horninové prost edí nebude významný. V zájmovém
území se nenacházejí nerostné a další p írodní zdroje, které by mohly být významn
negativn ovlivn ny.
D.1.7 Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a zvlášt chrán ná území
Navržený zp sob dopln ní technologie v rámci stávající istírny odpadních vod, jež je
v sou asné dob již v provozu, nebude s nejv tší pravd podobností mít žádný negativní vliv
na faunu, floru a ekosystémy vyskytující se v nejbližším okolí. V p ípad varianty 1 by však
došlo k zásahu do VKP nivy Berounky. Souhlas k umíst ní stavby by v tomto p ípad musel
vydat p íslušný orgán ochrany p írody.
Negativní ovlivn ní jednotlivých složek životního prost edí v okolí OV lze o ekávat pouze
b hem výstavby, nap . výkopy, deponie zeminy, do asné zábory p dy, sklady materiálu,
za ízení staveništ , pojezdy t žkých mechanism , zvýšená hlu nost a prašnost atd.
Nep edpokládá se zhoršení kvality vypoušt né vody do Berounky. Minimální ovlivn ní
akvatických systém lze o ekávat v p ípad povolení áste ného vypoušt ní deš ových vod
z nerizikových ploch do povrchového toku.
Druhým typem potenciálního rizika ohrožení zejména rostlinných spole enstev v partiích,
které t sn p iléhají k zájmovému území, je zavle ení zejména agresivních druh rostlinstva,
které mohou vytla ovat z p vodních stanoviš relativn p irozená spole enstva. Výskyt
t chto druh lze o ekávat zejména na p echodných skládkách výkopové zeminy, budou-li
delší dobu ponechány na míst . Obdobným zp sobem lze definovat i potenciální riziko
ovlivn ní biokoridoru eky Berounky.
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V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin a živo ich chrán ných a zvlášt
chrán ných podle zákona NR .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny. Ani dosavadní
pr zkumy zde výskyt chrán ných druh rostlin i živo ich neprokázaly.
Vzhledem ke stávajícímu stavu lokality a jejího okolí se rekonstrukcí a dostavbou v rámci
areálu OV II nep edpokládá bezprost ední vyhubení ani negativní ovlivn ní živo išných
nebo rostlinných druh .
Ekologická stabilita zájmového území je velmi nízká a pravd podobnost, že charakter
investice ji negativn zm ní je jen nepatrná. P i zachování a pat i né ochran navrhovaného
biokoridoru eky Berounky a stávající zelen b hem rekonstrukce a provozu OV II
pravd podobn nezp sobí žádný zásah do okolních ekosystém , které se vyzna ují vyšší
ekologickou stabilitou. Stávající estetická kvalita území dot eného zám rem nebude
negativn ovlivn na.
D.1.8 Vlivy na krajinu
Zájmové území lze považovat za výrazn urbanizovanou krajinu. P evažující podíl funk ních
vzájemn se ovliv ujících segment mají plochy lehkého pr myslu a služeb. Zem d lské a
lesní ásti se na funk ní struktu e podílejí v menší mí e. Posuzovaná stavba vyvolá pouze
díl í, spíše pohledové zm ny stávajícího území. Nejedná se však o volnou krajinu, ale úpravu
ploch, které jsou pro stejnou innost již dlouhodob využívány. P edm tná stavba bude,
podobn jako stavby obdobného typu, do území integrována a nebude v tomto smyslu
znamenat zásadní zásah do krajiny a nezm ní její charakter. Uvedené území není cenné
z hlediska krajinného rázu. Také vliv na rekrea ní využití krajiny nebude významný, protože
dot ené území nemá rekrea ní charakter.
D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V zájmovém území se nenacházejí kulturní památky nebo archeologická nalezišt . P edm tný
zám r nemá nároky na demolice budov nebo na jiný nemovitý majetek. Realizace zám ru
nebude mít žádný p ímý negativní vliv na hmotný majetek nebo kulturní památky.

D.2 ROZSAH VLIV

VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

S realizací zám ru je spojen o ekávaný výskyt negativních vliv . Rozsah a závažnost vliv
vyplývá z množství emisí z provozu kogenera ních jednotek na spalování bioplynu, emise
pachových látek a hluková zát ž z jednotlivých provoz
OV a obslužné dopravy.
Významnost t chto negativních vliv vzhledem k obyvatelstvu je dána p edevším vzdáleností
areálu OV II a obslužné komunikace od obytné zástavby, instalované technologie v OV II
a intenzitou jejího provozu. Rozsah vliv vzhledem k populaci je podrobn ji popsán
v kapitole D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území je
z ejmý z grafických p íloh v rozptylové studii (p íloha H.4) a hlukové studii (p íloha H.3).
Lze konstatovat, že vlivy dopln ní technologie OV II na ovzduší budou nep íliš významné
bez podstatných nevratných vliv na kvalitu ovzduší m sta Plzn .
Z hlediska hlukové zát že lze konstatovat, že vlivy provozu OV II a obslužné dopravy u
nejbližší obytné zástavby nebudou významné. Maximální p ísp vek ze zám ru dopln ní
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technologie OV II iní 0,9 dB, p i emž bude dodržen no ní limit LAeq = 40 dB. Není proto
nutné realizovat protihluková opat ení.
V pr b hu výstavby lze p edpokládat pouze do asné a nevýznamné zhoršení hlukové a imisní
situace v bezprost edním okolí OV II a po p íjezdové komunikaci. Jedná se zejména o
krátkodobé p sobení emisní zát že a hlukové zát že p i provád ní stavebních prací a dále
vlivy v d sledku krátkodob omezené dopravní zát že p íjezdové komunikace. Vlivy na
ovzduší a hlukovou zát ž po dobu výstavby lze tak ozna it za krátkodobé a lze je
minimalizovat technickými a organiza ními opat eními.
Z hodnocení p edpokládané velikosti a rozsahu vliv zám ru na ovzduší a hlukovou situaci
vyplývá, že možná míra t chto vliv není významná.

D.3

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEP ÍZNIVÝCH VLIVECH
P ESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE

Dot ené území se nenachází v blízkosti státní hranice. V souvislosti s plánovaným zám rem
nejsou známy ani p edpokládány žádné významné nep íznivé vlivy, které by p esahovaly
státní hranice.

D.4

OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ, POP ÍPAD
KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV

Opat ení k prevenci a vylou ení negativních vliv stavby a provozu OV uvedená v této
kapitole zahrnují ta opat ení, která bezprost edn nevyplývají ze zákonných, stavebních,
provozních, dopravních a jiných p edpis a která nejsou sou ástí projektové dokumentace.
Jde o opat ení, sm rovaná pro co nejlepší pr b h stavby bez st et se zájmy na ochranu
životního prost edí.
Z hlediska asových souvislostí je možné rozlišovat opat ení z období p ípravy, realizace a
provozu posuzovaného zám ru.
V konkrétním p ípad posuzovaného zám ru musí být v období p ípravy kvalitn
vyhodnoceny provedené pr zkumné práce a maximální pozornost v nována návrhu vhodného
technologického ešení p i projektovém zpracování zadání. Ve výb rovém ízení dodavatele
stavby uplatnit požadavky na vybavení technikou šetrnou k životnímu prost edí.
Pro vlastní výstavbu bude t eba vypracovat havarijní plán pro p ípad úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby.
V rámci žádosti o povolení stavby p edložit specifikaci druh a množství odpad vzniklých
v procesu výstavby a doložit zp sob jejich zneškodn ní. Investor stavby vytvo í v rámci
za ízení staveništ podmínky pro t íd ní a shromaž ování jednotlivých druh odpad
v souladu se stávajícími p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství. O vznikajících
odpadech v pr b hu stavby a zp sobu jejich zneškodn ní nebo využití bude vedena
odpovídající evidence.
Podmínky období provozu jsou pevn stanoveny v dokumentaci provozního ádu OV,
který musí být do kolauda ního ízení navrhované stavby aktualizován na stav respektující
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nov navrhované úpravy istícího procesu. Pro fázi provozu navrhujeme následující opat ení
na ochranu životního prost edí:
• OV bude provozována v souladu s provozním ádem a obecn závaznými p edpisy.
• OV a veškerá její za ízení (laborato e, administrativní budova, komunikace atd.) budou
udržovány v ádném technickém stavu.
• Veškeré závady na kanalizaci, OV a jejím za ízení budou v as opraveny a bude zajišt na
soustavná celoro ní údržba.
• Problematiku možných havarijních stav , jejich prevenci a odstra ování jejich následk
eší havarijní ád OV. Rovn ž v p ípad tohoto dokumentu je nezbytná jeho aktualizace
na nový provozní stav respektující možné nové varianty havarijních situací.
• Doporu ujeme ov it, zda b hem doby zkušebního provozu nebyla zaznamenána stížnost
obyvatel na obt žování pachovými látkami v okolí do 2 km od OV
• Ú innou prevencí p ed tvorbou zápachu je údržba istírenských objekt a za ízení, jejich
išt ní a odstra ování organických usazenin a jiných nahromad ných ne istot jako nap .
tuk apod., které by mohly být p í inou zápachu, zachycené ne istoty a stabilizované kaly
musí být pravideln odváženy.
Období výstavby je detailn popsáno v další ásti textu. Jedná se o opat ení v tšinou
technického nebo organiza ního rázu, kterými je možné minimalizovat negativní vlivy
navrhovaného zám ru stavby a jejího následného užívání v zájmovém území na jednotlivé
složky životního prost edí. Podle hodnocených vliv je možné rozlišit opat ení na jejich
minimalizaci :
a)
b)
c)
d)
e)

obecná opat ení pro ochranu životního prost edí
vlivy na obyvatelstvo
na povrchovou a podzemní vodu
na p du
na flóru, faunu a ÚSES

a) Obecná opat ení pro ochranu životního prost edí
Stavba bude provád na tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prost edí
stavbou samotnou a innostmi se stavbou souvisejícími. Tomuto cíli bude pod ízen již výb r
stavebního dodavatele, který bude provád t stavbu. Navrhujeme proto následující obecná
opat ení :
• Stavební dodavatel musí být vybaven vhodnou stavební a dopravní technikou. Veškerá
technika musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo
k zat žování okolí stavby nadm rných hlukem ani emisemi a aby nebyla p í inou
ekologické havárie (úniky maziv, paliva nebo hydraulických olej ).
• Odpov dní pracovníci musí v pr b hu p ípravy a realizace stavby dbát na pln ní všech
opat ení k ochran životního prost edí.
• Musí být zajišt na ádná koordinace a soub h prací, aby nedocházelo ke zbyte nému
poškozování životního prost edí (minimalizace asových prodlev, minimalizace b hu
mechanism naprázdno, provád ní hlu ných prací pouze ve vymezené dob , minimalizace
trvání zemních prací a zkrácení období se zvýšenou prašností, apod.).
• Všichni pracovníci na stavb musí být p ed zahájením prací obecn i konkrétn pou eni
jakým zp sobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP (nap íklad používání
dopravních prost edk ).
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• Stávající ve ejné komunikace dot ené stavbou budou po jejím dokon ení opraveny
a uvedeny do p vodního stavu.
• P eložky stávajících ve ejných i neve ejných komunikací a omezení dopravy budou asov
i rozsahov minimalizovány.
• Po dobu výstavby bude zajišt n bezproblémový provoz ve ejné dopravy a dostupnost
všech území dot ených stavbou pro vozy léka ské záchranné služby, hasi a policie.
• V rámci stavby i ve styku s ve ejností budou dodržována všechna technická bezpe nostní
opat ení (dopravní zna ení, výstražná zna ení, osv tlení objekt , mechanické zábrany
atd.).
b) Minimalizace vliv na obyvatelstvo
Cílem navržených opat ení je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prost edí, které
vznikají v d sledku stavební innosti a pohybu stavebních mechanism , stroj a automobil
v intravilánu m sta a minimalizovat jejich dopad na okolí, obyvatelstvo a zam stnance OV.
Navržena jsou následovná opat ení :
Obecn
• Navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních a dopravních
mechanism . Stavbu provád t po ástech podle schváleného harmonogramu stavby, který
bude sou ástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV).
• asov minimalizovat stavební práce a tím i celkové trvání výstavby.
• V rámci POV, který je sou ástí projektové dokumentace stavby, je t eba ádn zvolit
a v rámci stavební p ípravy projednat p epravní trasy, umíst ní do asných objekt - ploch
za ízení staveništ a manipula ních a skladových ploch. Tyto plochy nesmí být v územním
st etu s p írodn cennými lokalitami a provozními objekty OV.
• P eprava zeminy a stavebních materiál musí být realizována pouze po stanovených
p epravních trasách.
• Otev ené výkopy musí být z d vodu bezpe nosti obyvatel a zam stnanc
OV opat eny
výstražným zna ením a musí být zabezpe eny proti nebezpe í úrazu.
Ochrana proti hluku
• V maximální možné mí e budou využity stavební mechanismy se sníženou hlu ností.
• Používaná dopravní technika musí být udržována v ádném technickém stavu.
• Dodržování asového harmonogramu nasazení stavebních stroj s ohledem na okolní
zástavbu.
• Dodržování pracovní doby od 7 do 21 hod s omezením hlu ných prací do 18.00 hodin,
minimalizace výstavby o víkendech, s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle
NV 502/2000 Sb. v úplném zn ní.
• Zajistit vypínání motor (zdroj hluku a plynných emisí) u stavebních stroj , které
nevykonávají stavební innost.
Ochrana proti emisím do ovzduší
• Používaná dopravní technika musí být udržována v ádném technickém stavu.
• Musí být minimalizovány prostoje mechanism a b h naprázdno.
• Optimalizovat p epravu materiálu tak, aby se zamezilo zbyte ným pojezd m t žkých
nákladních automobil .
Ochrana proti prašnosti
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• Bude omezeno skladování, deponování a manipulace s prašnými materiály na
technologické minimum, minimalizovat ví ení prachu.
• K p evozu sypkých materiál doporu ujeme užít zakrytí (plachty),
• Omezit nahlu ení stavební techniky do jednoho místa, které by mohlo vést ke vzniku
bodového zdroje zne iš ování
• Bude snížena povolená rychlost v areálu OV a mimo zpevn né vozovky.
• V p ípad zvýšené prašnosti p i suchém po así bude provád no kropení komunikací
v území stavby a p ípadn také míst provád ní zemních prací.
Ochrana proti zne išt ní vozovek
• V p ípad nebezpe í zne išt ní vozovek blátem ze staveništ budou zne išt ná vozidla
p ed vjezdem na ve ejné komunikace zbavena ne istot.
• S ohledem na situaci v území stavby bude provád na pravidelná kontrola ve ejných
komunikací v zájmovém území stavby. V p ípad pot eby bude provád no manuální
išt ní komunikací zne išt ných inností stavby a p ípadn jejich mytí kropícím vozem.
c) Minimalizace vliv na povrchovou a podzemní vodu
• Na staveništi nebudou provád ny žádné opravy stavebních stroj nebo dopravní techniky.
• Na staveništi nebude provád na údržba mechanism (vým ny mazacích náplní atd.)
s výjimkou b žné denní údržby.
• Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladn na na stavb , musí být odpovídajícím
zp sobem zabezpe ena proti potenciálním únik m (uzam ený sklad, záchytná bezodtoká
jímka, atd.).
• V p ípad úniku t chto látek se musí okamžit vyt žit zasažená zemina a vhodným
zp sobem zneškodnit (biodegrada ní plocha, spalovna, atd.)
• Veškeré havarijní úniky kontaminujících látek do kanalizace, vodních tok , p dy nebo
horninového prost edí podléhají ohlašovací povinnosti p íslušnému vodoprávnímu orgánu
• Zajistit parkovací plochy mimo záplavové území a zajistit pro celé území stavby
odpovídající jímání úkap (vany), odtok a možných havarijních odtok škodlivin do
podzemních vod (lapoly u ploch pro vozidla, vapex, zajišt ný servis apod.)
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné je bude kontrolovat zejména z hlediska možných úkap
ropných látek
d) Minimalizace vliv na p du
• P ebyte ný objem vyt žené zeminy bude p ednostn využit na terénní úpravy na území
areálu OV (p ebytek uložen na skládce p íslušné skupiny).
• Deponovat skrývky humózní vrstvy aby nedošlo k jejich znehodnocení a zp tn použít pro
rekultiva ní ú ely (nejlépe v areálu OV).
e) Minimalizace vliv na flóru, faunu a ÚSES
• Minimalizovat zásahy do vzrostlé zelen a stromy, které by mohly být stavbou poškozeny
mechanicky ochránit ( SN DIN 18 920 – ochrana strom , porost a ploch pro vegetaci p i
stavebních innostech).
• P ípadné kácení, resp. vy ezávání zelen provád t v mimovegeta ním období ( íjenb ezen).
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Maximáln šetrný postup v dob výstavby zabra ující zbyte né devastaci p írody,
stavební innost, za ízení staveništ a pohyb mechanism p ísn omezit pouze do p edem
vytipovaných lokalit.
V p ípad nálezu chrán ných živo ich (zejména obojživelník ) v prostoru zasaženém
stavbou zajistit jejich záchranu a odborný transfer na vhodné lokality, postup je t eba
konzultovat s orgánem ochrany p írody
Deponie skrývkových zemin ponechávat na míst co nejkratší dobu z d vodu zamezení
ší ení ruderálních druh a prašnosti.
Zvláštní pozornost je t eba v novat ochran p írody a nezasahovat do cenn jších ástí
p írody v okolí OV (VKP, ÚSES, lesní porost),
Rozší it výsadby d evin v areálu OV, pop ípad i na svazích na okraji pozemku, za
použití p evážn domácích druh d evin. K výsadbám použít i vzrostlé soliterní stromy
(listnaté stromy o obvodu alespo 220 mm ve výšce 130 cm)

Kompenzace nep íznivých vliv
Z hlediska navrhovaného zám ru stavby se nep edpokládá žádná kompenzace nep íznivých
vliv .

D.5

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK NEZNALOSTECH A NEUR ITOSTI,
KTERÉ SE VYSKYTLY P I SPECIFIKACI VLIV

ada nejasností a neur itostí vyplývá z úrovn projektové dokumentace, kdy ješt nejsou
zcela p esn známy ty skute nosti, které budou postupn ešeny až v dalších fázích projektu.
Míra nejistot p i hodnocení vlivu OV Plze na jednotlivé složky životního prost edí v rámci
oznámení EIA je však snížena zkušenostmi zpracovatel této dokumentace z obdobných
staveb, s v domím odlišnosti místních podmínek. Dostupné informace pro ú ely posouzení
vlivu zám ru vycházejí z poznatkového fondu, který je znám v dob jeho zpracování.
Jistá míra nejistot vzniká také modelovým zpracováním problematiky ovzduší a hlukové
zát že. Jedná se však o standardní neur itosti, které jsou pro modelová ešení b žné.
Hodnocení takovýchto parametr se však opírá o b žn zavedené, používané a osv d ené
postupy a také o zkušenosti p i vyhodnocení vlivu srovnatelných staveb na ovzduší a na
hlukovou situaci.
Z hlediska vliv na p írodu lze konstatovat, že pro p esn jší stanovení jednotlivých druh
živo ich , vyskytujících se na lokalit plánované výstavby, by bylo nutné provést podrobný
zoologický pr zkum po dobu trvání celého vegeta ního období. Další detaily možných
negativních vliv stavby na faunu, floru a ekosystémy je možné stanovit v závislosti na
postupu a organizaci výstavby (umíst ní stavebních dvor , p íjezdové trasy deponie zeminy
apod.). Vzhledem k charakteru zám ru v rámci stávajícího areálu OV považujeme však
podrobný pr zkum za bezp edm tný.
Celkov lze konstatovat, že v pr b hu zpracování hodnocení vliv na životní prost edí se
nevyskytly takové nedostatky nebo neur itosti, které by znemož ovaly jednozna nou
formulaci kone ných záv r . I p es všechny výše uvedené nedostatky ve znalostech a
neur itostí, které se p i zpracování dokumentace vyskytly, je úrove údaj a z nich
plynoucích záv r a doporu ení dosta ující k napln ní p íslušných ustanovení zákona .
100/2001 Sb.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ
E.1 TECHNICKÁ

ÁST

Nulová varianta je sou asný stav se stávajícími objekty bez zásahu. Varianta .1 po ítá
s výstavbou t etí linky aktivace, objektu pro stá ení, akumulaci a dávkování externího
substrátu a dopln ní istírny o t etí stupe išt ní - mikrofiltraci. Nová výstavba si vyžádá
zv tšení plochy stávajícího areálu OV o 10 660 m2.
Varianta .2 navrhuje nový regenera ní reaktor a objekt pro stá ení, akumulaci a dávkování
externího substrátu. Tato varianta si nevyžádá žádné zv tšení provozní plochy stávajícího
areálu OV.
Tab. E.-1: Srovnání objem nové výstavby v jednotlivých variantách
Sou asnost
(nulová varianta)

Varianta .1

Varianta .2

Nové nádrže (m )

0

17 589

5 850

Objekt pro stá ení, akumulaci
a dávkování externího subst.

ne

ano

ano

ne

mikrofiltrace
8 ks filtr

ne

3

3. stupe

išt ní

Pozn.: Výhledové hodnoty jsou p evzaty z jednotlivých dokumentací (var. .1 Dokumentace ke stavebnímu
povolení - Hydroprojekt CZ a.s., var .2 OV Plze - dopln ní technologie OV Plze - Aqua-Contact,
provozní ád OV)

E.2 POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
Porovnání variant ešení zám ru z hlediska relevantních složek životního prost edí je uvedeno
v jednotlivých složkových kapitolách tohoto oznámení, v hlukové studii a v rozptylové studii.
Z vypo ítaných hodnot hluku v chrán ném venkovním prostoru obytných dom je z ejmé, že
pro každou ze zvažovaných variant nebude p ekro en no ní limit LAeq = 40 dB. Vypo tený
p ísp vek k hlukové zát ži po dopln ní technologie OV II je pro ob aktivní varianty
srovnatelný a iní LAeq 0 – 0,8 dB (varianta 1), resp. 0,1 – 0,9 dB (varianta 2) oproti
sou asnému stavu.
Z výsledk rozptylové studie vyplývá, že sou asný stav (V0), který je zahrnut do stanoveného
pozadí, lze považovat i za stav totožný s navrhovanou variantou V1. Imisní p ír stky pro
variantu V2 p edstavuje vyšší hmotnostní tok polutant navržené tvrté kogenera ní jednotky
a to pouze v p ípad , kdy budou všechny 4 kogenera ní jednotky v provozu sou asn . Vlastní
p ír stky pro variantu V2 k sou asnému stavu jsou velmi malé a pro pr m rné ro ní
a pro krátkodobé maximální
koncentrace NO2 dosahují maximáln desetin µg/m3
koncentrace NO2 jednotek µg/m3 .
Vlivy zám ru na ve ejné zdraví vyplývají z hlukové zát že a imisního zatížení oblasti.
Celkov lze konstatovat, že z hlediska vliv na ve ejné zdraví dopln ní technologie OV II
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ve kterékoliv z aktivních variant (V1, V2) nebude znamenat zvýšené zdravotní riziko pro
obyvatele nejbližší obytné zástavby.
Provoz OV ovliv uje jakost vody v recipientu Berounka. Porovnáním výhledové jakosti
povrchové vody v Berounce pod OV II (kapitola D.1.4) lze ozna it variantu 2 za mírn
výhodn jší v porovnání s variantou 1. Varianta 0 je z hlediska pln ní emisních limit nejmén
p íznivou variantou. Z hlediska vliv na podzemní vodu lze vlivy u obou variant ozna it za
nevýznamné. V zájmovém území se nenacházejí vodní zdroje pro hromadné zásobování
pitnou vodou.
Z hlediska vliv na p du jsou mezi ob ma variantami rozdíly. Z hlediska trvalého záboru
p dy v ZPF se jeví jako vhodn jší varianta 2, která nemá nároky na ZPF. Varianta 1 po ítá se
záborem 10 660 m2.
Vliv stavby OV II v kterékoliv variant na horninové prost edí bude zanedbatelný.
V zájmovém území se nenacházejí zdroje nerostných surovin ani jiné p írodní zdroje.
Z celkového hodnocení variantních ešení na faunu, flóru, ekosystémy a chrán ná území
vyplývá, že v porovnání s variantou 2 a 0 je nejmén výhodná je varianta 1. Je to dáno
záborem p dy o velikosti cca 1 ha. Tento zábor zasahuje do ZPF ale také do VKP, kterým je
niva Berounky.
P edm tné území stavby OV II má siln urbanizovaný charakter s plochami využívanými
zejména pro služby a lehkou výrobu. Vlivy dopln ní technologie OV II na krajinu proto
nebudou významné pro kteroukoliv z uvažovaných aktivních variant.
Obecn lze konstatovat, že z hlediska vlivu na hmotný majetek jsou ob varianty zhruba
srovnatelné. Dopln ní technologie OV II si nevyžádá demolice stavebních objekt . Stavba
nebude mít významný vliv na kulturní a architektonické památky.
Z celkového orienta ního hodnocení vliv zám ru na životní prost edí vyplývá, že výhodn jší
je varianta 2 (Aquacontact) v porovnání s variantou 1 (Hydroprojekt). Konzervací sou asného
stavu (varianta 0) nebudou pln ny požadavky Sm rnice 91/271/EHS o išt ní m stských
odpadních vod, a proto je p edm tná varianta nep ijatelná.

68.
ENVISYSTEM s.r.o.

Dopln ní technologie

OV II Plze

Oznámení zám ru

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

Údaje, které dopl ují obsah dokumentace oznámení zám ru jsou uvedeny v p ílohách, které
jsou jednak umíst ny v textu dokumentace (grafické p ílohy), nebo v podob dokument jsou
uvedeny v její p íloze (viz kapitola H).
P ehled grafických p íloh
1) P ehledná situace (1 : 30 000)
2) Situace OV II Plze – stávající stav (1 : 2000)
3) Podélný profil OV II Plze – stávající stav
4) Situace OV II Plze – varianta 1 (1 : 1000)
5) Situace OV II Plze – varianta 2 (1 : 1000)
6) Situace OV II Plze – katastrální mapa (1 : 2 500)
7) Vodohospodá ská mapa (1 : 50 000)
8) Územní systém ekologické stability (mimo m ítko)
9) Hydrogeologická mapa (mimo m ítko)
10) Historické mapy (mimo m ítko)
11) Fotodokumentace
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G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Stavba dopln ní technologie OV Plze ( OV II) je jednou z ástí souboru staveb "Dopln ní
vodohospodá ské infrastruktury m sta Plzn ". Celý tento soubor eší problémy v
odkanalizování severní ásti m sta a navrhuje soubor opat ení zlepšující ú innost išt ní
odpadních vod. Zám rem posuzované stavby je dopln ní m stské istírny odpadních vod
z d vodu zvýšení kvality provozu s ohledem na vybrané polutanty a zkvalitn ní využití
bioplynu pro praktické ú ely. Navrženými opat eními jsou realizace opat ení zajiš ující
odstran ní anorganického dusíku a intenzifikace odvodn ní kal . Navrhovaná opat ení mají
zajistit, aby byly spln ny limity NV .61/2003 Sb., které vyplývají z Sm rnice 91/271/EHS o
išt ní m stských odpadních vod. Závazné limity pro N celk, které stávají technologie OV II
nem že zajistit, mají být spln ny nejpozd ji od 31.12.2010. Zám r je v souladu s územním
plánem.
Z hlediska životního prost edí se jedná o stavbu s obecn
prost edí.

pozitivními vlivy na životní

Dopln ní technologie OV II nebude znamenat významné zvýšení hlukové zát že obyvatel
nejbližší p ilehlé zástavby, resp. toto navýšení je pod citlivostí aplikovatelné predik ní
metody. No ní limit LAeq = 40 dB nebude p ekro en. Obdobn imisní p ír stky zne išt ní
ovzduší sledovanými polutanty budou nevýznamné. Celková imisní zát ž p edm tného území
nep ekro í závazné imisní limity. Z toho vyplývá, že z hlediska vliv na ve ejné zdraví
dopln ní technologie OV II nebude znamenat zvýšené zdravotní riziko pro místní
obyvatelstvo.
Realizací zám ru budou vlivy na povrchovou vodu v Berounce jednozna n pozitivní,
protože zprovozn ním p edm tné technologie budou spln ny limity NV .61/2003 Sb., které
vyplývají z Sm rnice 91/271/EHS o išt ní m stských odpadních vod.
Vliv zám ru na p du, faunu, flóru a chrán ná území bude významn jší v p ípad varianty 1,
která p edstavuje rozší ení stávajícího areálu OV II východním sm rem o cca 1 ha.
O realizaci varianty 1 se však neuvažuje.V p ípad varianty 2, kdy je zám r navržen uvnit
stávajícího areálu OV II, nebude vliv na uvedené složky ŽP žádný. V p edm tném území se
nenachází lokalita soustavy Natura 2000.
Zám r nep edstavuje ovlivn ní horninového prost edí, p írodních zdroj , hmotného a
kulturního majetku, krajinného rázu a dalších složek životního prost edí.
Celkov lze konstatovat, že z hlediska vliv na životní prost edí se p edm tný zám r jeví jako
p ijatelný a v porovnání se sou asným stavem jednozna n pozitivní.
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H. P ÍLOHY

P ehled dokument samostatných p íloh
H.1. Vyjád ení Magistrátu m sta Plzn , odboru stavebn správního
H.2. Vyjád ení Magistrátu m sta Plzn , odboru životního prost edí z hlediska koordinace
zám ru stavby s Natura 2000
H.3. Hluková studie
H.4. Rozptylová studie
H.5. P ehled použitých podklad
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ZÁV R
Zpracovatel oznámení zám ru „Dopln ní technologie OV II Plze “ vzhledem k charakteru
zám ru, jeho umíst ní a charakteristiky p edpokládaných vliv zám ru na obyvatelstvo a
životní prost edí dosp l k rozhodnutí, že realizace uvedeného zám ru v daném území je
z hlediska p edpokládaného vlivu na životní prost edí za p edpokladu uplatn ní podmínek a
opat ení uvedených v kapitole D.4. prosp šná. K realizaci je doporu ena varianta .2
s navrženou technologií dle studie spole nosti Aqua-Contact v.o.s.
Zpracovatel navrhuje, aby p íslušný ú ad proces posuzování vliv zám ru na životní prost edí
podle zákona . 100/2001 Sb. § 7, odst.1 ukon il ve zjiš ovacím ízení.
Datum zpracování oznámení: 15.12.2005
Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………………..
Odpov dný ešitel:
RNDr. P emysl Marek
osv d ení odborné zp sobilosti .j.: 8985/1390/OHRV/93
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Ing. Marcel Lauerman – technický vedoucí projektu
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