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A. Údaje o oznamovateli 
 
A.I. Obchodní firma 
 
Obec Tatce 

 
A.II. IČ 
 
00239844 

 
A.III. Sídlo 
 
Podedvorem 81 
289 11  Tatce 
 
A.IV. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele 
 
Blanka Řezáčová, starostka obce 
Podedvorem 81 
289 11  Tatce 
tel.: +420 724 188 648 
starostka@tatce.cz 
 

 
B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 
 
Obec Tatce – tlaková kanalizace a ČOV   
 
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B  
 
ZÁMĚR Sloupec A  Sloupec B  

1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo 
průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm. 

  X 

 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
 
Inženýrské stavební objekty – čistírna odpadních vod  SO.01, kapacita 550 – 600 EO  

 
SO.01 a čistírna odpadních vod  - stavební část 
SO.01 b čistírna odpadních vod  - technologie 
SO.01 c komunikace a chodníky ČOV 
SO.01 d čistírna odpadních vod  - přípojka elektro 
SO.01 e ČTU a osazení zeleně  
 

Inženýrské stavební objekty – kanaliza ční řady SO.02 
 
řady KV1 – KV13: celková délka 5 291,42 m 
268 ks přípojek:             1 676,24 m PE DN 50, 2 722,56 m PE DN 60, každá jako samostatný objekt  
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B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
kraj:    Středočeský 
obec:      Tatce CZ0204 537888 
katastrální území:  765171 Tatce   
 
ČOV je umístěna v severní části obce v blízkosti fotbalového hřiště na parcele PK 292/1. 
 

                                
 
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 
Jedná se o novostavbu čistírny odpadních vod (ČOV) a liniovou stavbu kanalizace trvalého 
charakteru, tedy komplexní výstavbu kanalizačních řadů splaškové kanalizace koordinovaných 
s následnou výstavbou technické infrastruktury obce. 
 
B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) 
pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 
 
V obci zatím neexistují kanalizační řady splaškové kanalizační soustavy. Splaškové vody jsou 
likvidovány v jímkách, septicích, zřídka v domovních čistírnách odpadních vod. Odvedení dešťových 
vod ze stávajících komunikací, domů a parcel nastává přirozeným odtokem do přilehlých depresí a 
příkopů, do kterých jsou zhusta zaústěny odpady ze septiků a žump, což je zcela patrné při nižších 
stavech vody a při vyústěních dešťové kanalizace do potoka. Odhadem lze konstatovat, že 
v současné době až 80 % znečištění pronikne dříve nebo později do vodoteče i do horninového 
prostředí a podzemních vod.  
 
Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR) i toto oznámení 
záměru jsou zpracovány invariantně.  
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B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Celkově se jedná o území obtížně odkanalizovatelné do stávajícího veřejného stokového systému. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu je po zpracování jednotlivých alternativ v generelu odkanalizování 
v DUR navržena tlaková splašková kanalizace. Základním prvkem systému je domovní čerpací 
stanice odpadních vod (DČS), vybavená tlakovým kalovým čerpadlem, například  EFRU 5/4" s 
parametry Q = 1 l/s, H = 50 m v.s., P = 1,1 kW, G = 25 kg, nebo jiným s podobnými vlastnostmi. 
Čerpadlo je opatřeno mělnícím a řezacím zařízením.  Každá připojená nemovitost je vybavena na 
vlastním pozemku plastovou nebo betonovou akumulační šachtou o průměru 1 m a s hloubkou 1,2 m 
pod vtokem domovní kanalizace. Výhodně lze použít i stávající žumpu nebo septik, pokud je ve 
vyhovujícím stavebním stavu. Jsou-li pro to vhodné podmínky, může být jedna jímka osazena až pro 
deset bytových jednotek nebo rodinných domků. Do jímky jsou svedeny ležatou vnitřní kanalizací 
splaškové vody z objektu. V jímce je umístěno čerpadlo EFRU s automatickým ovládáním v závislosti 
na výšce hladiny v akumulačním prostoru. Automatický provoz je řízen ultrazvukovým hladinovým 
spínačem, který sestává z čidla a rozvaděče. Čidlo je umístěno nad sledovanou hladinou. Podle 
změřené doby mezi vyslaným a přijatým impulsem čidlo vyhodnotí nejnižší (vypínací) hladinu, vyšší 
(zapínací) hladinu a nejvyšší (havarijní) hladinu, kterou signalizuje rozsvícením červené kontrolky 
"PORUCHA" v rozvaděči. Rozvaděč je vybaven síťovým vypínačem, nadproudovým jističem, 
tlačítkem ručního ovládání čerpadla a kontrolkou světelné signalizace. Elektrickým proudem napětí 
3x380 V je napájen z elektroinstalace příslušného objektu. Ovládání čerpadla nemá žádné pohyblivé 
ani dotykové součásti (plovák nebo elektrody) a je tedy velmi spolehlivé. Kapacita čerpací stanice je 
max. 10 m3/den. Doporučuje se vybavit DČS havarijním bezpečnostním přelivem pro případ 
mimořádně dlouhodobého výpadku dodávky el. energie. Na výtlačném potrubí čerpadla je osazeno 
šoupátko a zpětná klapka. Výtlačné potrubí rPE 5/4" je vedeno v hloubce 80 - 120 cm pod terénem a 
napojí se navrtávkou na veřejné kanalizační tlakové potrubí v ulici. Veřejné kanalizační potrubí je 
provedeno z trub z lineárního nebo rozvětveného polyetylénu. Jeho profil vzrůstá podle 
dopravovaného množství odpadních vod resp. podle počtu připojených obyvatel.  
   
Potrubí je uloženo s minimálním krytím 1,3 - 1,9  m pod terénem. Způsob uložení odpovídá vodovodu 
nebo plynovodu. Při souběhu nebo křížení s vodovodním potrubím a ostatními podzemními sítěmi je 
nutno dodržet ČSN 755401. Trasa potrubí výškově sleduje terén. Kanalizace je mezi jednotlivými 
přípojnými větvemi dělena na provozní úseky pomocí sekčních šoupat. U těchto šoupat je potrubí 
vybaveno havarijními obtoky s Peetovým šoupětem pro napojení hadice, které slouží současně i pro 
odvzdušnění potrubí. Systém umožňuje překonat geodetické převýšení do 45 m. Z hlediska 
bezpečnosti provozu a usnadnění oprav se provádí zokruhování hlavních tras potrubí. Na veřejné 
stokové síti nejsou žádné vstupní šachty s poklopy. 

      
 Z hlediska zajištění provozu dochází k podstatnému zjednodušení údržby kanalizační sítě. Zcela 
odpadá proplachování a čištění stok, stavební údržba objektů na stokách a deratizace. Je nutné 
průběžně sledovat množství vod dopravovaných na ČOV měřením indukčním průtokoměrem se 
záznamovým zařízením a denně vyhodnocovat případný úbytek únikem vody z potrubí. Vzhledem k 
provozování za relativně nízkých tlaků (kolem 0,2 MPa) dochází k poškození potrubí téměř výlučně 
nevhodnou činností při provádění zemních prací v blízkosti potrubí. 

      
Péče o čerpadla spočívá v roční pravidelné kontrole stavu čerpadla, ovládacího zařízení, armatur a 
akumulační šachty. Provozovatel sítě a ČOV je vybaven záložními čerpadly, která instaluje v případě 
poruchy ihned na místo poškozeného agregátu. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje použití 
mechanizace. Vlastník odvodňovaného objektu by měl příležitostně sledovat, zda nesvítí v jeho 
rozvaděči červená signalizace poruchy čerpadla. 

      
Z hlediska provozu ČOV je podstatnou výhodou, že u tohoto systému je vyloučeno vnikání balastních 
(podzemních, dešťových) vod netěsnostmi. Odpadní vody přiváděné na ČOV obsahují díky čerpadlům 
rozmělněné organické hmoty, takže je možné značně zjednodušit mechanický stupeň čištění. Po 
vyhodnocení zkušebního provozu je možné různou volbou nastavení zapínacích a vypínacích hladin v 
jímkách vyrovnávat nerovnoměrnost přítoku splaškových vod a optimalizovat provoz ČOV. 

  
Kromě nízkých investičních nákladů je nespornou výhodou i minimální rozměr rýhy pro uložení potrubí 
a technologie výstavby, která umožní zachování provozu ve stísněných stávajících komunikacích a 
značné zkrácení lhůty výstavby. V průměrných podmínkách lze ukládat denně cca 100 m potrubí. 
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Systém lze použít výhodně i v sídlech, kde lze odvádět odpadní vody klasicky gravitačně. Případnou 
kombinací obou systémů se výhody výhradně tlakové kanalizace zmenšují. 
 
Čistírna odpadních vod   
 
V dokumentaci DUR je navržena ČOV pro cca 570 obyvatel  typu SBR. Stavba kanalizace a ČOV je 
vedena jako samostatný stavební objekt s příslušnými podobjekty, které bude možno kolaudovat 
samostatně. Vzhledem k stávajícím sítím a pásmům ukládání TI dle ČSN je proto nutné 
bezpodmínečně dodržet trasu a výškové uložení s ohledem na další výstavbu (zvláště na souběh a 
křížení inženýrských sítí). Navržené technologické vzdálenosti ukládání jednotlivých sítí v souběhu 
jsou v souladu s prostorovou ČSN a jejími požadavky na minimální vzdálenosti povrchů jednotlivých 
vedení vždy s 5-10 cm rezervou viz bod c).  
 
Vlastní členění na objekty je následující: 
 
Inženýrské stavební objekty – čistírna odpadních vod  SO.01 

 
SO.01 a čistírna odpadních vod  - stavební část 
SO.01 b čistírna odpadních vod  - technologie 
SO.01 c komunikace a chodníky ČOV 
SO.01 d čistírna odpadních vod  - přípojka elektro 
SO.01 e ČTU a osazení zeleně  
 

Inženýrské stavební objekty – kanalizační řady SO.02 
 
Celkem jsou navrženy řady KV1 – KV13  celková délka 5 291,42 m 
 
Řad   Délka [m] Profily 
SO.02A ŘAD KV1     1551,22  (90/8,4-465,58 m, 110/10-112,98 m, 160/14,6-972,66 m) 
SO.02B ŘAD KV2 726,15  (90/8,4-549,53 m, 110/10-176,62 m) 
SO.02C ŘAD KV3 351,25  (90/8,4) 
SO.02D ŘAD KV4 426,93  90/8,4-3353,80 m, 110/10-73,13 m) 
SO.02E ŘAD KV5 699,98 (90/8,4 m) 
SO.02F ŘAD KV6 68,13 (90/8,4 m) 
SO.02G ŘAD KV7 32,69 (90/8,4 m) 
SO.02H ŘAD KV8 158,34 (90/8,4 m) 
SO.02I ŘAD KV9   128,18 (90/8,4 m) 
SO.02J ŘAD KV10 198,39 (90/8,4 m) 
SO.02K ŘAD KV11   391,28 (90/8,4 m) 
SO.02L ŘAD KV12 487,75 (90/8,4 m) 
SO.02M ŘAD KV13     71,14 (90/8,4 m) 
 
CELKEM JE DÁLE NAVRŽENO 268 ks přípojek – délka 1 676,24 m - PE DN 50, délka 2 722,56 m - 
PE DN 60 každá jako samostatný objekt  

ŘAD KV1 – 1551,22 m 
Potrubí HDPE 160/14,6-délka 972,66 m 
Potrubí HDPE 110/10-délka 112,98 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 465,58 m 
Sekční šoupě Š150-ks 7 
Sekční šoupě Š100-ks 2 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řadu-ks 14 z toho odkalení 4 ks a odvzdušnění 3 ks 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 
Uklidňovací šachta před ČOV-1ks 
Chránička přes Milčický potok-PVC DN200-délka 11,75 m 

ŘAD KV2 – 726,15 m 
Potrubí HDPE 110/10-délka 176,62 m 
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Potrubí HDPE90/8,4-délka 549,53 m 
Sekční šoupě Š100-ks 2 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 6 z toho odkalení 1 ks a odvzdušnění 2 ks 
Koncová šachta-1ks (odkalení) 

ŘAD KV3 – 351,25 m  
Potrubí HDPE90/8,4-délka 351,25 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 2 - odvzdušnění 1 ks 
Koncová šachta-1ks (odkalení) 

ŘAD KV4 – 426,93 m 
Potrubí HDPE 110/10-délka 73,13 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 353,80 m 
Sekční šoupě Š100-ks 2 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 5 z toho odkalení 2 ks a odvzdušnění 1 ks 
Koncová šachta-1ks (odkalení) 
Chránička přes Milčický potok-PVC DN200-délka 17,82 m 

ŘAD KV5 – 699,28 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 699,98 m 
Sekční šoupě Š80-ks 4 
Revizní šachty na řasu-ks 5 z toho odvzdušnění 1 ks a odkalení 2 ks 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 

ŘAD KV6 – 68,13 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 68,13 m 
Sekční šoupě Š80-ks 3 
Revizní šachty na řasu-ks 0 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 

ŘAD KV7 – 32,69 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 32,69 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 0 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 

ŘAD KV8 – 158,34 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 158,34 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 0 
Koncová šachta-1ks (odkalení) 

ŘAD KV9 – 128,18 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 128,18 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 0 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 

ŘAD KV10 – 198,39 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 198,39m 
Sekční šoupě Š80-ks 1 
Revizní šachty na řasu-ks 1-odkalení 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 
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ŘAD KV11 – 391,28 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 391,28 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1  
Revizní šachty na řasu-ks 2 z toho odkalení 1 ks 
Koncová šachta-1ks (odvzdušnění) 

ŘAD KV12 – 487,75 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 487,75 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1  
Revizní šachty na řasu-ks 3 z toho odkalení 1 ks, odvzdušnění 1 ks 
Koncová šachta-1ks (odkalení) 

ŘAD KV13 – 71,14 m 
Potrubí HDPE90/8,4-délka 71,14 m 
Sekční šoupě Š80-ks 1  
Revizní šachty na řasu-ks 0 
Koncová šachta-1ks (odkalení) 
 
Přípojky splaškové kanalizace souhrn: 
 
Celkem 263 ks přípojek – délka 4 377,91 m 
 
Přípojky řad KV1  69 ks  délka 1 553,60 m 
Přípojky řad KV2  35 ks  délka    676,22 m 
Přípojky řad KV3  14 ks  délka      92,69 m  
Přípojky řad KV4  29 ks  délka    630,22 m 
Přípojky řad KV5  32 ks  délka    260,04 m 
Přípojky řad KV6    6 ks  délka      39,31 m 
Přípojky řad KV7    2 ks  délka    59,38 m 
Přípojky řad KV8    9 ks  délka      43,93 m 
Přípojky řad KV9    9 ks  délka    152,96 m 
Přípojky řad KV10  17 ks  délka    341,13 m 
Přípojky řad KV11  20 ks  délka  332,64 m 
Přípojky řad KV12  15 ks  délka    159,11 m 
Přípojky řad KV13    5 ks  délka      36,68 m 

Materiál a technologie provád ění 
 
Kanalizační tlakový řad bude realizován stejně jako v celém povodí z materiálu HDPE, SDR 11 řada 
těžká, z trub ukládaných v rýze dle vzorových příčných řezů, v otevřeném výkopu do strojně hloubené 
pažené rýhy s pískovým obsypem dle ČSN a Městských standardů, se zásypem recyklátem. Tento 
předběžný návrh je nutno ověřit podrobným inženýrsko-geologickým průzkumem a doplnit hlavně o 
podmínky úpravy dna výkopu. Přebytečná zemina bude odvezena na deponii dle určení investora. Ke 
všem vstupním šachtám je umožněn přístup pro mechanizaci, neboť trasy jsou navrhovány v osách 
komunikací, nebo v jejich těsné blízkosti. Povrch komunikací bude uveden do původního stavu. 
 
Technologie provádění a zemní práce - kanalizační stoky budou ukládány dle vytyčovacího plánu a 
vzorových příčných řezů, v otevřeném výkopu do strojně hloubené pažené rýhy s pískovým podsypem 
a obsypem dle ČSN se zpětným zásypem vhodnou zeminou nebo recyklátem v chodnících a 
komunikacích. Zemní práce budou prováděny v pažené rýze, u větších hloubek se použijí pažící ocel. 
boxy.  Tento návrh je nutno  doplnit hlavně o podmínky úpravy dna výkopu. Přebytečná zemina bude 
odvezena na deponii určenou investorem. Při křížení jiných stávajících podzemních inž. sítí se 
výkopové práce budou provádět ručně.  Při vlastních zemních pracích  se navrhuje odtěžit těsně před 
vlastní realizací posledních cca 0,10 - 0,15 cm podkladního lože a pokládkou trub. V případě 
rozbřednutí zeminy v základové spáře je nutno tuto odtěžit a nahradit zeminou potřebné kvality. 
Vzhledem k tomu, že je možné že území je někde tvořeno z navážek, je třeba v případech, kdy tyto 
podložní vrstvy pokud budou pod úrovní uložení dohutnit na min na 95% P.S. dle konzultace 
s projektantem a geologem stavby. Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí 
bezprostředně následovat po provedení výkopů tak, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a 
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nedošlo k zavalení dlouho otevřených výkopů.  Míra zhutnění ve výkopu a  pláni komunikace bude 
dodavatelem prokazována zkouškami podle přílohy této zprávy a dle  ČSN 733050 a 721005. Zásyp 
kanalizace se musí přebírat geologem stavby s důrazem na místa křížení s ostatními inž. sítěmi. 
 
Pro betonové konstrukce bude použit vodostavebný beton, respektive struskoportlandský nebo 
vysokopecní cement s potřebnou odolností proti předpokládané agresivitě spodní vody.  Ostatní práce 
budou prováděny běžnými normami stanovenými způsoby. Před zahájením zemních prací zajistí 
investor vytýčení všech druhů inženýrských sítí u jejich správců. V ochranném pásmu těchto vedení 
bude výkop prováděn ručně, bez použití mechanizace. Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, 
podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce budou prováděny za dozoru správců sítí. Před 
započetím výkopových prací musí investor zajistit realizaci potřebných dopravních opatření dle 
projektu DIO. Veškeré výkopy budou řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými 
světly. Přechody  pro pěší budou zabezpečeny lávkami s oboustranným pevným zábradlím šířky min. 
1,5 m. Tunelářské práce se nepředpokládají, pokud k nim při realizaci dojde, projedná je dodavatel na 
ČÚBP a ČBÚ v rámci realizační dokumentace. 
 
Čistírna odpadních vod 
 
Čistírna se skládá z dvojice aktivačních nádrží, provoz je řízen mikropočítačem, s možností 
přizpůsobit režim čištění kvalitě a množství přitékajících vod. Tato ČOV se obvykle navrhuje pro 
kapacitu od 500 EO. ČOV zaručuje  vysokou  kvalitu vody na odtoku – při dostatečně dimenzovaných 
nádržích je BSK5 na odtoku cca 5 mg/l a je zajištěna nitrifikace, denitrifikace a částečné odstranění 
fosforu, plně automatický provoz s dálkovým systémem, snížení nákladů na obsluhu. Výhodou je také 
vysoká přizpůsobivost (možno uvést čistírnu zpočátku na dovoz odpadních vod ze žump), maximální 
ochrana recipientu – při poruše na jednom z reaktorů druhý z dvojice automaticky zajišťuje průtok 
čistírnou bez přerušení její čistící funkce až do doby opravy, nízké investiční náklady a  nízké náklady 
na obsluhu 
 
Technologický návrh ČOV pro 550-600 EO 
 
Stoková síť bude realizována jako oddílná splašková. Koncepce uspořádání a technické řešení 
biologického stupně bude zpracováno v souladu s potřebou čištění odpadních vod dle stávající platné 
legislativy v oblasti nakládání s odpadními vodami. Technologický návrh musí vycházet ze základních 
vstupních hydraulických a látkových zatěžovacích parametrů, které jsou zpracovány s ohledem na 
specifické produkce znečištění jedním ekvivalentním obyvatelem v souladu s ČSN 75 6401 „Čistírny 
odpadních vod nad 500 EO“.  Dále s ohledem na požadavky NV 61/2003 Sb. v platném znění bude 
koncepční uspořádání a technické řešení ČOV navrženo tak, aby zároveň respektovalo slovní 
specifikaci uvedenou v  Metodickém pokynu MŽP, Odboru ochrany vod, kterou se vykládá NV č. 
229/2007 Sb. Dle tohoto materiálu bude navržené uspořádání splňovat podmínky „nejlepší dostupné 
technologie“ pro danou velikost zdroje znečištění.  
 
Při respektování navrženého složení finálního odtoku a reálné kvality vody v recipientu bude 
v dalším stupni PD – p ři vodoprávním řízení kalkulováno složení vody v recipientu po zaús tění 
odtoku z ČOV. Při výpo čtu bude uvažováno s hodnotou pr ůtoku Q355  v recipientu a Q24 na 
odtoku z ČOV . 
 
Na ČOV budou odpadní vody přiváděny oddílnou kanalizací. Odpadní vody budou striktně 
splaškového charakteru se specifikem v extrémních výkyvech v produkci odvislé od velikosti zdroje 
znečištění. Tomuto jevu je nezbytné přizpůsobit návrh technologie tak, aby se jednalo o technologii 
maximálně flexibilní s možností optimalizace jejího provozu s velkým důrazem na jednoduchost 
zařízení, které by mělo navíc splňovat požadavek maximální bezobslužnosti. 
 
Koncepce čištění odpadních vod bude zahrnovat výstavbu hrubého předčištění následovaného 
vyrovnávací nádrží a biologickým stupněm ČOV. Navrhovaná technologie respektuje specifika lokality, 
mezi které lze zařadit proměnlivé zatížení ČOV během dne s minimem v nočních hodinách, nutnost 
značné flexibility provozu s možností přechodu na úsporný režim a v neposlední řadě rovněž 
požadavek plně automatického provozu s občasnou kontrolou funkce. 
 
Technologie čistírny odpadních vod bude navrhována s ohledem na požadavky NV ČR 61/2003 Sb. 
v platném znění. Současně je plně zohledněn trend v technologii čištění ve světě i u nás. Voleno bude 
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takové technické řešení, které ve všech technologických uzlech respektuje potřebu na minimalizaci 
spotřeby elektrické energie a snížení provozní náročnosti. 
 
Biologický stupeň ČOV bude navrhován na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým 
odstraňováním dusíku. Systém bude dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně 
nízkých teplotách. 
 
Přebytečný aktivovaný kal bude přepouštěn do provzdušňovaného kalového sila. Koncepce 
zpracování vyprodukovaného kalu je založena na jeho gravitačním zahuštění a aerobní stabilizaci. Po 
zahuštění a aerobní stabilizaci bude vyprodukovaný kal odvážen v tekutém stavu k odstranění. 
 
Pro výše uvedené p ředpoklady dané lokality se z hlediska investi čních náklad ů na realizaci a 
technické funk čnosti jako nejvýhodn ější jednozna čně jeví  technologie diskontinuálního 
biologického čištění v reaktoru typu SBR doplněné vyrovnávací nádrží na přítoku surových odpadních 
vod a aerobní stabilizací vyprodukovaného biologického kalu. 
 

Proces čištění odpadních vod v tzv. SBR systému  (Sequencing Batch Reactor) je založen na principu 
čištění biomasou mikroorganismů kultivovaných v suspenzi, tj. aktivovaným kalem. Oproti klasickým 
kontinuálním aktivačním systémům využívá SBR proces ke kultivaci aktivovaného kalu a jeho separaci 
od vyčištěné vody pouze jediného reaktoru. Technologie SBR procesu je provozována přetržitě - 
diskontinuálně, kdy dochází střídavě k plnění jednoho a druhého reaktoru, přičemž lze systém 
provozovat pouze v jediné nádrži. Ačkoliv lze uplatnění vsádkového čištění odpadních vod vysledovat 
zpět až k počátku století, nalezly systémy SBR širokého uplatnění až s aplikací mikroprocesorových 
ovladačů a moderního hardwarového vybavení. Na Obr. 1 jsou znázorněny jednotlivé fáze cyklu v 
SBR reaktoru. 
 

Oxická reakční fáze Anoxická reakční fáze Fáze sedimentace

Aerace kalu při zbytkové fáziDenitrifikace při zbytkové fáziFáze anoxického plnění

Fáze vypouštění odtokuFáze oxického plnění

 
 

Obr. 1: Schematické znázornění technologie aktivačního systému s přerušovanou aerací 

 
V první fázi dochází k plnění reaktoru odpadní vodou. Fáze plnění může být provozována za aktivního 
provzdušňování objemu reaktoru nebo pouze při jeho míchání podle nároků na dosaženou kvalitu 
odtoku vzhledem k odstranění dusíku a fosforu z čištěné odpadní vody. Po naplnění následuje oxická 
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nebo anoxická (alternativně anaerobní) reakční fáze. V některých případech je samotný reaktor 
rozčleněn do dvou či více částí tak, aby byly vytvořeny požadované kultivační podmínky pro 
odstraňování nutrientů. K sedimentaci aktivovaného kalu a dekantaci vyčištěné odpadní vody dochází 
přímo v reaktoru. Celý proces je plně automatizován a délky jednotlivých fází cyklu jsou ovládány 
řídícím členem systému. 
 
SBR reaktory se v dnešní době používají jak k čištění splaškových odpadních vod, tak i k likvidaci 
znečištění z odpadních vod z průmyslu. Díky své flexibilitě provozu, kdy lze změnou doby trvání 
jednotlivých cyklů dosáhnout maximální účinnosti, si vydobyly svá prvenství při zpracování obtížně 
čistitelných odpadních vod. SBR proces je velice vhodný na lokality, kde se jedná o variabilní zatížení 
ČOV vysokým rozpětím koncentračních i průtokových maxim a minim během dne i roku. Vzhledem k 
tomu, že k separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody dochází v témže reaktoru jako k 
odstranění znečištění, je do jisté míry zredukován i celkový objem systému (o finální dosazovací 
nádrže oproti kontinuálnímu systému). Z hlediska populační dynamiky mikroorganismů aktivovaného 
kalu systém splňuje předpoklady k vytvoření dobře separovatelných vloček kalu. V reaktoru se 
dosahuje maximálního koncentračního gradientu během fáze odstraňování znečištění z odpadních 
vod. Vzhledem k tomu, že systém funguje na přečerpávacím schématu, je vhodný na lokality v 
rovinatém terénu, kde by bylo nutno odpadní vodu čerpat i do jiných systémů. K nátoku na samotnou 
biologickou část systému (reaktory s aktivovaným kalem), lze však s výhodou využít i gravitačního 
sklonu, přičemž je gravitačního sklonu možno využít i pro odtah vyčištěných vod do recipientu. Aby 
bylo zajištěno kontinuální zpracování odpadní vody, pracuje se obvykle v paralelním uspořádání dvou 
či více reaktorů, které se střídavě naplňují a vyprazdňují. Jediný reaktor lze využít v případě, že je 
dispozici větší objem nádrže, nádrž vyrovnávací, nebo v lokalitách, kde během dne 
existuje¨dostatečně dlouhý interval s nulovým či minimálním přítokem na ČOV. 
 

Dmychadla

Řídící jedotka

Přítok

Kalojem

Odtok

SBR reaktorVyrovnávací nádrž  
 

Obr. 2: Technologické schéma ČOV. 

 
Popis technologické linky: 

 
Odpadní vody přitékají do objektu hrubého předčištění, kde se zbavují písku a na jemných strojních 
česlích i ostatních hrubých nečistot. Předčištěná voda natéká do rozdělovací nádrže se samostatným 
plnícím zařízením pro každý z dvojice reaktorů SBR. Po naplnění reaktoru probíhají v jedné nádrži 
všechny nastavené čistící procesy, které spočívají v biologickém odstranění dusíku, organického 
znečištění a částečném odstranění fosforu. Pak se uvede reaktor do klidu a po usazení aktivovaného 
kalu u dna nádrže proběhne dekantace čisté vody a nakonec odčerpání přebytečného kalu do 
kalojemu. Tím je čistící cyklus ukončen a reaktor připraven k dalšímu plnění. Oba reaktory se 
v činnosti pravidelně střídají. V závislosti na množství protékající odpadní vody počítač automaticky 
optimalizuje provoz v systému v širokém rozmezí od 10 % do 200 % návrhové kapacity čistírny. Při 
malých průtocích zůstává v systému takové množství vyčištěné vody, které je nezbytné, pro zajištění 
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optimálních podmínek biologických procesů. Zároveň se automaticky snižuje spotřeba el. energie 
v závislosti na zmenšeném přítoku surové vody. Při zvýšených průtocích se celková délka čistícího 
cyklu zkracuje tak, aby před naplněním jednoho z dvojice reaktorů byl druhý již vyprázdněn. V rozmezí 
libovolně nastavitelných minimálních a maximálních hodnot jednotlivých parametrů tak čistírna plynule 
reaguje na okamžité hydraulické zatížení. 

 

 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 
 
Zahájení stavby 4Q 2011 
Ukončení stavby prosinec 2014 
Předání stavby prosinec 2013 
Uvedení objektu do provozu prosinec 2013 
 
Přesné a konečné termíny zahájení, průběhu a dokončení výstavby jsou předpokládané a budou 
upřesněny na základě vydaných stavebních povolení, výběrových řízení na zhotovení stavby a 
smluvními vztahy účastníků výstavby. 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
 
obec     Tatce 
pověřená obec    Pečky 
obec s rozšířenou působností  Kolín 
kraj     Středočeský 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 
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1) územní rozhodnutí podle ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

2) stavební povolení podle ustanovení § 115 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

 
 
B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Stavba veřejné splaškové kanalizační soustavy a čistírny splaškových odpadních vod v obci Tatce se 
nachází převážně na místních veřejných komunikacích a pozemcích obce Tatce. Část areálu ČOV je 
situována na parcele PK 292/1 (část parcely KN 424/1).  Další část areálu je umístěna na parcele č. 
426/1, která je v Katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha a proto není předmětem odnětí ze 
ZPF.   
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Trvalý zábor:  2 500 m 2 

  z toho   zastavěné a zpevněné plochy  550 m2  
    zeleň              1 950 m2  
 



15 
 

Kód BPEJ 2.60.00 
Třída ochrany        I 
 
 
 
B.II.2. Voda 
 
Celkově lze konstatovat, že výstavba i provoz ČOV budou mít minimální nároky na potřebu pitné a 
užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti. Nebude vyvolána potřeba 
zřízení nových zdrojů vody. 
 
Na čistírnu bude přitékat následující množství odpadních vod: 
 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD  
odtok splaškových vod -  prac. příležitosti 

lokalita č. počet   spec. potř. Qd  km     Qm kh     Qh( l/s ) 
 OBYV/PR.P.  q  ( l/den)  (m3/den)   (m3/den)   

PP 50 60,00 3,00 1,40 4,20 1,00 0,07 
SUMA 50  3,00  4,20  0,07 

odtok splaškových vod  - obyvatelstvo  
obyvatele 600 180 108,00 1,40 151,20 2,60 4,55 
SUMA   108,00  151,20  4,55 
CELKEM   111,00   155,40  4,62 
CELKEM splaškové vody  (m 3/den)   (m3/den)  l/s 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Kromě pohonných hmot a mazadel nebudou během výstavby kanalizace a ČOV použity suroviny a 
materiály mající potenciálně negativní vliv na životní prostředí nebo  negativně ovlivňující zdraví 
obyvatel. Pohonné hmoty a mazadla budou na stavbu dopravována v barelech. K přečerpávání bude 
docházet jak mimo zájmové území, tak také v něm. Bude proto třeba věnovat pozornost nebezpečí 
úniků. Nákladní automobily budou v naprosté většině tankovat pohonné hmoty u čerpacích stanic.  
 
 
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Doprava stavebních materiálů a odpadů ve fázi výstavby bude probíhat po stávajících komunikacích. 
V současné fázi přípravy záměru nelze stanovit dopravní zatížení vyvolané výstavbou ČOV. Doprava 
ve fázi výstavby se bude řídit plánem organizace výstavby (POV). 
 
Stavba je bezproblémově napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě, neboť veškeré 
sítě na něž je třeba se napojit, jsou vedeny komunikacemi. 
 
 
 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Plochy staveniště kanalizace i ČOV budou během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší. Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů na 
staveništi a sekundární prašnost při provádění zemních prací. Stanovení množství emisí během 
výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb se běžně neprovádí. Tyto emise je třeba 
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minimalizovat vhodnými opatřeními v plánu organizace výstavby (POV): používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace 
stavebních prací v co nejkratším termínu atd.  
 
ČOV je dle bodu 6.9 části II. přílohy č. 1 nařízením vlády č. 615/2006 Sb. kategorizována jako střední 
zdroj znečištění ovzduší. Emisemi jsou v případě čistírny odpadních vod především pachové látky, což 
představují hlavně NH3, H2S a SO2. 
 
6.9. Čistírny odpadních vod  
Kategorie: střední zdroj - zařízení s projektovanou kapacitou pro 2 000 a více ekvivalentních obyvatel 
nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody, nepřevoditelných na 
ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3/den. 
 
příloha 1 NV č. 615/2006 Sb., v platném znění 
 
Navržená ČOV v Tatcích s kapacitou 570 EO bude v souladu s § 3, odst. 4 uvedeného NV 
kategorizována jako malý zdroj znečišťování ovzduší.    
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
Při výstavbě ČOV budou zaměstnanci realizačních firem využívat mobilní sociální zařízení. Množství 
vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách ve znění pozdějších předpisů během výstavby vznikat nebudou.  
 
B.III.3. Odpady 
 
Během stavby kanalizace a ČOV bude vznikat odpad především ze skupiny 17 Stavební a demoliční 
odpady. V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných produkovaných odpadů a 
navrhovaný způsob nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP 
ČR č. 381/2001 Sb. Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo v současné 
fázi přípravy záměru provedeno.  
 
 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu  Kategorie  Způsob 
odstran ění 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N odstraňování 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N recyklace 
odstraňování 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
17 01 01 Beton O recyklace 
17 02 01 Dřevo O využití 
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 04 02 Hliník O využití 
17 04 05 Železo a ocel O využití 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky * N odstraňování 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O využití 

recyklace 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N odstraňování 

 
 
Po dobu provozu ČOV se předpokládá produkce následujících odpadů: 
 
Kód 
druhu 

Název druhu odpadu  Kategorie  Způsob 
odstran ění 
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odpadu  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
N odstraňování 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 
01 11 

O recyklace 
odstraňování 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N recyklace 
odstraňování 

15 01 02 Plastové obaly  O recyklace 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné  
N odstraňování 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N odstraňování 

15 02 03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O odstraňování 
recyklace 

19 08 01 Shrabky z česlí O odstraňování 
19 08 02 Odpady z lapáku písku O odstraňování 
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O odstraňování 

využití 
20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odstraňování 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odstraňování 
 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 

 
B.III.4. Hluk, vibrace 
 
Zdrojem hluku a vibrací bude kanalizace a ČOV pouze v období výstavby.  
 
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a technickém stavu používaných 
strojů a zařízení, počtu jejich současných nasazení, charakteru prací a ve značné míře i na tom, zda 
se vedení stavby snaží hluk co nejvíce omezit. Navíc se hladina hluku mění v průběhů jednotlivých 
fází výstavby. Z výčtu těchto faktorů vyplývá, že přesnost odhadu hluku šířícího se z budoucího 
staveniště nemůže být příliš vysoká. 
 
Předpokládá se výskyt zejména následujících zdrojů hluku: 

- buldozery, rypadla a vrtné soupravy provádějící terénní a stavební práce (demolice, 
skrývku půdy, hloubení základů stavby) 

- nákladní vozidla určená k manipulaci s materiály (odvoz vytěžených substrátů, návoz 
materiálu) 

- kompresory, svářecí soupravy, brusky apod.  
 
Součástí dokumentace DUR je v kapitole f) výpočet hladiny hluku na pracovišti ve vzdálenosti 10 m od 
zdroje hluku. Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 78,8 dB překračuje stanovený 
hygienický limit a jsou proto navržena opatření pro eliminaci hlukové zátěže obyvatel. 
 
 
B.III.5. Rizika havárií 
 
Možností vzniku havárie při výstavbě je např. únik paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. 
parkujících automobilů. V případě úniku ropných látek ve fázi výstavby bude únik likvidován vhodným 
sorbentem, zemina bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno v souladu s platnou právní úpravou.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 
 
 
Ekosystémy 
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem 
spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v 
určitém prostoru a čase. V naší přírodě se nacházejí dva typy ekosystému: 
 
a) přirozený – přirozený přírodní ekosystém s minimálními nebo žádnými zásahy člověka. Druhově 
bohaté území s nižší produkcí. Jsou schopné autoregulace a vývoje, při částečném porušení mají 
možnost obnovy 
 
b) um ělý – dnes převažující typ ekosystému. Vznikl zásahem člověka. Lze mezi ně zařadit pole, 
louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária... . Druhově méně početné, proto nestabilní, 
snadno narušitelné, nejsou schopny autoregulace. 
 
Určitou představu o zastoupení přírodních prvků v blízkém okolí poskytuje koeficient ekologické 
stability KES  tj. podíl výměry ploch relativně stabilních k výměře ploch relativně nestabilních (Míchal 
1985). 
 
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur, lze odvodit Koeficient ekologické 
stability (K es). Existuje řada metodik, legislativně není žádná z nich ukotvena. Nejblíže je výpočet 
KES dle Míchala (1985), protože je implementován i v koncepci ÚSES (zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny).  
 

  
 
Stabilní ekosystémy LP – lesní půda 
 VP – vodní plochy a toky 
 TTP – trvalé travní porosty 
 Pa – pastviny (dále lada, liniová zeleň, skaliny) 
 Mo –  mokřady 
 Sa –  sady 
 Vi –  vinice 
  
Nestabilní ekosystémy OP – orná půda 
 AP – antropogenizované plochy 
 Ch – chmelnice 
 
 
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 443 

Orná půda  362 
Chmelnice - 
Vinice - 
Zahrady 16 
Ovocné sady - 
Trvalé travní porosty 2 
Lesní půda 14 
Vodní plochy 3 
Ostatní plochy 34 
Zastavěné plochy  11 
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Koeficient ekologické stability KES v zájmovém území: 
 

k.ú. Tatce  KES = 0,18 
 
Klasifikace koeficientů Kes  (Lipský, 1999): 
 

  Kes < 0.10:  území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce 
musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy 

0.10 < Kes < 0.30:  území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, 
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými 
zásahy 

0.30 < Kes < 1.00:  území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou 
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 

1.00  < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu 
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 
energomateriálových vkladů (podle Novákové, 1987). 

 
Koeficient ekologické stability pro zájmové území má dle úhrnných hodnot druhů pozemků hodnotu 
0,18. Na stupnici dle Míchala (1985) náleží takovéto území mezi nejméně stabilní, charakterizované 
jako „území nadpr ůměrně využívané“ . Jedná se o podprůměrné území z hlediska ekologické 
stability. KES České republiky je 1,04, KES Středočeského kraje je 0,66.  
 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES ) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zák. 114/92 § 3 písm. a  je vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se na místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co do rozmístění rámců 
trvalých ekologických podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé vazby. Stávající ÚSES je 
tvořen ekologicky významnými segmenty krajiny. Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra, 
biokoridory a interakční prvky. 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, 
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Nadregionální 
biokoridor je tvořen osou a její ochrannou zónou. Účelem ochranné zóny je podpora koridorového 
efektu. Proto všechny prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s 
vyšším stupněm ekologické stability nacházející se v zóně, jsou chápány jako součást 
nadregionálního biokoridoru. Maximální šíře ochranné zóny dle ÚTP NR-R ČR je 2 km na každou 
stranu od osy nadregionálního biokoridoru.  

Interakční prvek je nepostradatelný krajinný segment, který svojí velikostí a stavem ekologických 
podmínek doplňuje dílčím, ale zásadním způsobem ekologické niky těch druhů organismů, které jsou 
schopny se zapojovat do potravní sítě, sousedních méně stabilních společenstev. Umožňuje tak jejich 
trvalou existenci i v méně stabilní krajině. Navržené interakční prvky v územním plánu jsou pouze 
směrné a závaznost jim může dodat až souhlas vlastníka.  

Územní systém ekologické stability je chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou je nutno 
udržovat. Je zdrojem pro přirozenou reprodukci přírodního prostředí.  

Záměr nezasahuje do prvků ÚSES.   
 
Zvlášt ě chrán ěná území (ZCHÚ) 
 
Národní park (NP) 
Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají 
přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá 
příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.  
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Chrán ěná krajinná oblast (CHKO) 
Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným 
podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, 
popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.   

 
 
 
Posuzovaný záměr nezasahuje do území NP ani CHKO.  
 
Maloplošn ě chrán ěná území   
 
Národní přírodní rezervace (NPR) 
Přírodní rezervace (PR) 
Národní přírodní památky (NPP) 
Přírodní památky (PP) 
 
Posuzovaný záměr nezasahuje do maloplošných chráněných území.  
 
 
Obecná ochrana p řírody 

Mimo zvláště chráněná území definuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny také 
všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k 
podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Tyto lokality nebo i větší 
krajinné úseky jsou v praxi označovány jako obecn ě chrán ěná území  a jsou jimi přírodní parky , 
významné krajinné prvky  (VKP) a územní systémy ekologické stability  (USES). 

Přírodní parky  

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 
měřítko a vztahy v krajině. 
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje v §3 (b) významný krajinný prvek jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající 
k udržení její stability. VKP jsou děleny na prvky ze zákona (ty, které zákon přímo vyjmenovává) a 
prvky zaregistrované orgánem ochrany přírody.   
 
VKP ze zákona: 
lesy 
rašeliniště 
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vodní toky 
rybníky 
jezera 
údolní nivy 
 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického  významu 
 
Osídlení v katastru obce je stejně jako v celém okolí velmi starého data. V roce 1964 bylo při 
výkopových pracích na ropovodu Družba objeveno jižně od obce, v místě zvaném „Za mlýnem“, asi 1 
km podél Milčického potoka, pravěké sídliště. Datováno je do doby přibližně kolem roku 900 př. n. l., 
neboli do pozdní doby bronzové, přesněji Štítarského stupně Knovízské kultury. Bylo prozkoumáno už 
roce 1964 J. Justovou a ve větším rozsahu v letech 1968 – 1971 J. Hartlem, přičemž bylo zde i v okolí 
nalezeno velké množství sídlištních objektů a keramiky. Některé nálezy jsou ale z doby ještě mnohem 
starší, dokonce až z neolitu (mladší doba kamenná, 6-5 tisíciletí př. n. l.). Nalezeny byly i kostrové 
hroby dítěte (starší doba bronzová, asi 2000-1550 př. n. l.) a ženy ve středních letech (střední doba 
bronzová, asi 1500-1300 př. n. l.). Prokázalo se souvislé osídlení prakticky až do příchodu Slovanů. 
Ohledně dalších archeologických nálezů z katastru obce můžeme zmínit například nálezy kamenných 
nástrojů a keramiky nejspíše z eneolitu (pozdní doba kamenná, 5-3 tisíciletí př. n. l.), keltských 
sídlištních objektů a opaskové spony s koňskou hlavou, nebo římskou minci s portrétem císaře 
Traiana. O důležitosti zdejšího osídlení svědčí i to, že v pravěku tudy vedla důležitá obchodní cesta, 
jejíž pozůstatky zřejmě souvisí s tzv. Čertovou brázdou. 
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Nemovité kulturní památky 
Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, 
popřípadě jejich soubory, které  jsou významnými  doklady historického  vývoje, životního způsobu, 
tvůrčích schopností  a práce člověka z  nejrůznějších  oborů  lidské  činnosti, pro jejich hodnoty 
historické, umělecké, vědecké a technické, které  mají přímý vztah k významným osobnostem a 
historickým událostem. Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá 
vyjádření krajského úřadu  a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Archeologický nález 
prohlašuje ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky. 
  
Zrušení prohlášení v ěci za kulturní památku.  
Pokud nejde o národní kulturní památku, může Ministerstvo kultury z  mimořádně závažných důvodů 
prohlášení  věci za kulturní památku   zrušit  na   žádost  vlastníka   kulturní  památky  nebo 
organizace, která  na zrušení prohlášení věci  za kulturní památku  prokáže  právní zájem,  nebo z 
vlastního podnětu.  
 
 
 
Podle evidence kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších 
s různým statutem památkové ochrany Národního památkového ústavu nejsou v Tatcích evidovány 
kulturní památky.   
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Cenné objekty mimo oficiální ochranu jsou pozdně barokní kaple Panny Marie postavena roku 1843, 
zřejmě na místě staršího objektu stejného určení, dále dům ve stylu pozdně lidového baroka z roku 
1824, čp. 7 a lípa malolistá na návsi (výška 17 m, obvod kmene více než 272 cm). 

 
 

 
 
Podle Informačního systému o archeologických datech (ISAD) Národního památkového ústavu je 
v Tatcích evidována lokalita II. kategorie území s archeologickými nálezy (ÚAN).  
 
ÚAN kategorie II: území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 
indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51–100 % (svědectví písemných 
pramenů, těsná blízkost ÚAN kategorie I); 
 

http://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/sas-free/ 
 
 
Staré ekologické zát ěže 
 
V Systému evidence kontaminovaných míst (CENIA) nejsou v trase hodnocené kanalizace ani ČOV 
komunikace evidovány staré ekologické zátěže.  
 
 
C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 
 
Klima a ovzduší 
 
Klima 
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Řešené území patří do klimatické oblasti teplé, okrsku teplého, suchého, s mírnou zimou (T2). S mírně 
teplým a suchým létem, s krátkými mírně teplými přechodovými obdobími a s krátkou velmi suchou 
zimou.  
 
Základní charakteristiky klimatické oblasti T2 (Qui tt a kol., 1971) 
Charakteristika   Hodnota  
Průměrná teplota v lednu (°C)   -2 – -3 
Průměrná teplota v dubnu (°C)  8 – 9 
Průměrná teplota červenci (°C)  18 – 19 
Průměrná teplota říjnu (°C)  7 – 9 
Počet letních dní 50 – 60 
Počet mrazových dní 100 – 110 
Počet ledových dní 30 – 40 
Počet dní s teplotou 10°C a více  160 – 170 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)   350 – 400 
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 
Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm                               90 – 100 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou                                    40 – 50 
Počty dnů jasných                                                              40 – 50 
Počty dnů zatažených                                                       120 – 140 
 
 
 

S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
2.48 2.55 4.56 19.42 8.77 19.14 16.27 22.19 4.61 
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Ovzduší 
Kvalitu ovzduší v zájmovém území lze přibližně posoudit z dat naměřených na měřící stanici ČHMÚ 
Ondřejov cca 24 km jz od Tatců. Stanice je pozaďová, reprezentativnost dat je v oblastním měřítku (4 
– 50 km). Data jsou za rok 2009. 
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Vysv ětlivky:  
4 MV, 19 MV, 25 MV, 36 MV 4., 19., 25., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový 

interval 
50% kv, 95% kv,  98% kv 50% kvantil, 95% kvantil, 98% kvantil 
C1q, C2q, C3q, C4q počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané 
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čtvrtletí 
Dv doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
LV limitní hodnota 
Mc měsíční četnost měření 
MT mez tolerance 
N počet měření v roce 
S směrodatná odchylka 
SG standardní geometrická odchylka 
VoL  počet překročení limitní hodnoty LV 
VoM  počet překročení meze tolerance LV+MT 
X roční aritmetický průměr 
X1q, X2q, X3q, X4q čtvrtletní aritmetický průměr 
XG roční geometrický průměr 
Xm měsíční aritmetický průměr 
Date datum výskytu MAX 
MAX hodinové, 8hod. nebo denní maximum v roce 
 
Imisní limity  

1. Imisní limity vybraných zne čišťujících látek, p řípustné četnosti jejich p řekro čení  
 

Znečišťující látka  Doba pr ůměrování  Imisní limit  Přípustná četnost p řekro čení 
za kalendá řní rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3  24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 
Oxid uhelnatý maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 µg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 - 
 

2. Imisní limity oxidu dusi čitého  a benzenu a p řípustné četnosti jejich p řekro čení  
 

Znečišťující látka  Doba pr ůměrování  Imisní limit  Přípustná četnost p řekro čení 
za kalendá řní rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3  18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 
 

3. Meze tolerance imisních limit ů oxidu dusi čitého a benzenu  
Znečišťující látka  Doba pr ůměrování  2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 
Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 
 
 
Na základě naměřených údajů stanoví a zveřejňuje jedenkrát ročně Ministerstvo životního prostředí ve 
Věstníku Ministerstva životního prostředí seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 
Poslední verze tohoto seznamu byla uveřejněna ve „Sdělení č. 6 odboru ochrany ovzduší MŽP o 
hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 
2008“, Věstník MŽP, ročník XX, částka 4 (duben 2010).  
 
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je předmětem tabulek I, jednotlivě pro každou zónu či 
aglomeraci zvlášť. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou byly oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Samostatně je podávána informace o 
velikosti území, kde došlo k současnému překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance pro oxid 
dusičitý (Tab. II) a území, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, arsen a 
kadmium. Tato informace je prezentována jako procenta území stavebních úřadů (Tab. III). Informace 
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o překračování všech přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí (vyjma cílového 
imisního limitu pro troposférický ozon) je znázorněna pro jednotlivé zóny a aglomerace i graficky. 
 
 

 
 
 
Území příslušného stavebního úřadu je v tomto seznamu uvedeno pouze v tabulce III. 
 
Tab. III  Překročení hodnoty cílového imisního limitu  pro benzo(a)pyren a arsen (v % území) 
Stavební ú řad B(a)P As  Souhrn p řekro čení CIL  
Městský úřad Pečky 5,9 - 5,9 
 

Benzo[a]pyren  (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými 
kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě zbarvenou krystalickou 
pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Byl 
identifikován v roce 1933 jakožto složka uhelného dehtu odpovědná za první rozpoznané nádory 
způsobené pracovním prostředím - nádory šourku u kominíků v 18. století v Anglii. V 19. století byl 
zaznamenáván vysoký výskyt kožních nádorů u pracovníků ve výrobě paliv. Na počátku 20. století 
byla toxicita benzo[a]pyrenu demonstrována tvorbou zhoubných kožních nádorů u laboratorních 
zvířat, kterým byla kůže opakovaně potírána uhelným dehtem 

Benzo[a]pyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech (zvláště ze 
vznětových motorů), v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku 
při kouření) a v grilovaných potravinách. Čerstvé studie odhalily, že úrovně benzo[a]pyrenu v 
připálených toastech jsou vyšší, než se dříve myslelo, není však prokázáno, zda jsou samotné 
připálené toasty karcinogenní. Vařené produkty z masa, jejichž běžná konzumace je epidemiologicky 
spojována se zvýšeným výskytem nádorů tlustého střeva (přestože to samo nedokazuje 
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karcinogenitu), mohou obsahovat až 4 ng/g benzo[a]pyrenu, až 5,5 ng/g je ho ve smaženém kuřeti a 
62,6 ng/g v přepečeném hovězím masu připravovaném jako barbecue.  

Nadregionálním problémem je ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární znečišťující látkou, 
není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování ovzduší. K překročení 
cílového imisního limitu ozonu pro ochranu zdraví dochází na 99 % území státu, u 84 % populace (též 
v řešeném území). Koncentrace ostatních škodlivin jsou pod imisními limity. 
 
 
Voda 
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Milčický potok pramení 0,75 km jz. od Chotouně ve výšce 250 m n. m., ústí zprava do Šembery u 
Sadské ve 186 m n. m.  
 
Milčický potok 
 
Hydrologické číslo povodí 1-04-06-048 
V profilu pod obcí Tatce, cca 630 m pod soutokem 

s Jezírkovým potokem 
Plocha povodí (A) v km2 18,245 
Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P) v mm 581 

 
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) v l.s-1 38 
Třída III 
 
M – denní průtoky (Qm) v l.s-1 

M 30  60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 tř. 
Qm 94 60 44 34 27 22 17,5 14 11 8,5 6,5 4 3  
 
N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 

N 1 2 5 10 20 50 100 
QN

 3,0 4,5 6,9 9,0 11,3 14,8 17,7 
 

 
Citlivé oblasti  jsou vodní útvary povrchových vod, 
 a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k 
nežádoucímu stavu jakosti vod, 
 b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace 
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo 
 c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod (zákon 
č. 274/2003 Sb.) 

Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v 
pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění 
odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanoví 
vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty. 
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Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou jako citlivé oblasti vymezeny všechny povrchové toky na 
území České republiky. 
 
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních pro městské a průmyslové odpadní 
vody podrobně stanoví  příloha č. 3 Nařízení vlády.  
  
Zranitelné oblasti  jsou území, kde se vyskytují: 
  
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž 
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo 
 b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 
 
Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program"). Akční program a 
vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech 
nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření 
vyplývajících z přijatého akčního programu. 
 
Katastrální území  765171 Tatce je Nařízením vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění, vyhlášeno 
zranitelnou oblastmi.  
 
 
Půda 

Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). 
Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje 
klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí 
charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a 
hloubku půdy. 

Výstavbou ČOV  budou ovlivněny půdy BPEJ:   
 2.60.00 

Jedná se o půdy následujících charakteristik: 

Charakteristiky klimatických region ů 

2 – klimatický region T2– teplý, mírně suchý 

 

Charakteristiky hlavních p ůdních jednotek 

 
60  Černice  modální  i  černice   modální  karbonátové  a  černice arenické na  nivních uloženinách, 

spraši  i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu,  příznivé vláhové podmínky až mírně 

vlhčí 

 

 

Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ) 

0 – úplná rovina, se všesměrnou expozicí 

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ) 

0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká 
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Půdy jsou podle BPEJ rozděleny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva 
životního prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. 

Nejvyšší ochranu má půda I. třídy ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, 
nejnižší ochranu mají půdy V. třídy ochrany, půdy s velmi nízkou produkční schopností.  

 
BPEJ   t řída ochrany 
2.60.00   I 

 

Humózní horizont je tmavě hnědé barvy, hlinitopísčitého zrnitostního složení. Jeho mocnost je 30 cm. 
Zde přechází ve světle šedohnědý horizont jemně písčitý. Z agronomického hlediska se tato půda řadí 
ke kvalitním zemědělským půdám s třídou ochrany I. 
 
Natura 2000 
Na území České republiky je soustava členěna na ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality 
(EVL).  Posuzovaný záměr přímo nezasahuje do PO ani EVL, ale může ovlivnit nejbližší EVL Milčice 
asi 1,6 km sv. Tatců.  Příslušný orgán ochrany přírody  svém stanovisku (Příloha 2) konstatuje, že 
nelze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo 
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality.  
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CZ0210719 - Milčice  

Rozloha:  3.8604 ha 
Navrhovaná 

kategorie 
ochrany: 

PP přírodní památka 

Biogeografická 
oblast - 

Kontinentální 

Nařízení vlády:  Příloha CZ0210719 
Souřadnice 

středu: 
14°58'48'' v.d., 50°6'30'' s.š. 

Nadmo řská 
výška: 

198 - 199 m n. m. 

Mapa: MapMaker 
Sledování stavu:  Monitoring ptačí oblasti 

Poloha: 
Mělká deprese asi 0,5 km SZ od obce Milčice.    



35 
 

Ekotop: 
Geologie: Na podloží křídových hornin nasedají pleistocénní štěrkopískové sedimenty, na kterých se 
během holocénu vytvořily slatiny.   
 
Geomorfologie: Lokalita náleží okrsku Sadská rovina v rámci celku Středolabská tabule. Průměrná 
výška činí 191 m n. m. 
 
Reliéf: Velmi plochý reliéf v oblasti pleistocénních labských teras, mělké údolí Milčického potoka je z 
jihu ohraničeno mírným svahem. Lokalita zahrnuje vodní nádrže a navazující břehy. 
  
 
Pedologie: Půdní profil není na části lokality vytvořen, na povrch vystupují přímo pleistocénní písky, na 
zbytku plochy se vyskytují organozemě. 
 
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází v asi 400 metrů dlouhé mělké depresi kopírující tok 
Milčického potoka. Vznikla pravděpodobně vytěžením humolitu či písků. SV část depresí je zaplněna 
vodou, v břežní linii na JZ okraji nádrží vyvěrají silné prameny.    

Biota: 
Nejvýznamnějším biotopem jsou luční pěnovcová prameniště (R1.1) s ojedinělými porosty parožnatek 
(V5). Dominujícími druhy na pěnovcovém prameništi jsou sítina slatinná (Juncus subnodulosus), 
bezkolence (Molinia sp.) a ostřice rusá (Carex flava agg.). Mimo hlavní prameniště dostávají porosty 
charakter vápnitých slatin (R2.1), popřípadě moliniových (T1.9) a pcháčových luk (T1.5). V okolí 
vodních ploch bez makrofytní vegetace (V1G) se maloplošně vytvořily porosty vysokých ostřic (M1.7). 
Část náletů dřevin je možné řadit k mokřadním vrbinám (K1) či luhům. Ze vzácných druhů se zde 
vyskytují např. ostřice Davalova (Carex davalliana), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), 
zeměžluč přímořská (Centaurium littorale), sítina slatinná (Juncus subnodulosus), hadilka obecná 
(Ophioglossum vulgatum) a ostřice pozdní (Carex viridula).    

Kvalita a význam: 
Lokalita je významná především jako refugium vzácných slatinných druhů v silně odlesněné 
zemědělské krajině. Vzhledem k velké vydatnosti pramenů má lokalita poměrně dobrou ekologickou 
stabilitu a dobře uchovává vzácné biotopy parožnatek a pěnovcových pramenišť. Druhotný původ 
lokality v tomto případě není degradujícím faktorem, ale naopak příčinou vzniku a uchování předmětů 
ochrany.    

Zranitelnost: 
Základním předpokladem existence lokality je zachování vodního režimu a zamezení nadměrné 
eutrofizace vlivem splachů z polí a přihnojování vodních ploch. Plochy se slabšími vývěry na březích 
nádrže zarůstají dřevinami.    

Management: 
Je nutné se vyvarovat všech opatření, které by mohly ovlivnit vydatnost a kvalitu pramenů, dále je 
nutné regulovat obhospodařování vodních ploch a zamezit nadměrné eutrofizaci, totéž se týká 
okolních polních pozemků.  JZ okraj deprese bez ochranářsky cenné vegetace možno ponechat 
samovolnému vývoji, popř. provést dosazení stanovištně vhodných dřevin, nepůvodní dřeviny 
(hybridní topoly, borovice) postupně eliminovat.  
 
Hlavní vývěrové plochy jsou stabilní a není nutné provádět žádné zásahy. 
Celý JZ břeh nádrží se slabšími vývěry by bylo vhodné udržovat bezlesý, v cca 8-10 m širokém pásu 
by bylo žádoucí vykácet náletové dřeviny a pravidelně v intervalu 2-3 let provádět kosení.    

Možné st řety zájmu: 
Neuvedeno    
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Stanovišt ě: 

Stanovišt ě - přehled  

Celková rozloha lokality:  % ha: 3.8604 
Z toho prioritních naturových biotopů:  10.04 0.3878 
Z toho neprioritních naturových biotopů:  2.16 0.0834 
Z toho ostatních přírodních biotopů:  56.90 2.1967 
Z toho X biotopů:  30.89 1.1925 
Z toho nereklasifikovaných biotopů:  0  

Naturové biotopy: 

 Stanovišt ě/Biotop  Rozloha 
(ha) 

Podíl 
(%) 

R/Z/G Předmět 
ochrany  

3140 Tvrdé oligo -mezotrofní vody s bentickou 
vegetací parožnatek  

0.0185 0.47 B/B/-  

 V5 Vegetace parožnatek 0.0185 0.47 B/B/-  
7140 Přechodová rašeliništ ě a třasovišt ě  0.0099 0.25 D/A/-  
 M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých 

substrátů 
0.0099 0.25 D/A/-  

7220 Petrifikující prameny s tvorbou p ěnovc ů 
(Cratoneurion)   

0.3878 10.04 B/B/C Ano 

 R1.1 Luční pěnovcová prameniště 0.3878 10.04 B/B/C Ano 
7230 Zásaditá slatiništ ě  0.055 1.42 C/B/-  
 R2.1 Vápnitá slatiniště 0.0550 1.42 C/B/-  

Ostatní p řírodní biotopy 

 Biotop  Rozloha 
(ha) 

Podíl(%)  R/Z 

K1  Mokřadní vrbiny 0.1948 5.04 C/B 
K2.1  Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 0.0410 1.06 B/A 
M1.1  Rákosiny eutrofních stojatých vod 0.2451 6.34 B/B 
M1.5  Pobřežní vegetace potoků 0.0044 0.11 B/A 
M1.7  Vegetace vysokých ostřic 0.5860 15.17 C/C 
T1.5  Vlhké pcháčové louky 0.1276 3.30 B/A 
V1G  Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně 

blíz.charakt.dna a břehu 
0.9978 25.84 B/B 

Biotopy řady X 

 Biotop  Rozloha (ha)  Podíl (%)  
X9A  Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami 0.1805 4.67 
X12  Nálety pionýrských dřevin 0.9404 24.36 
X13  Nelesní stromové výsadby mimo sídla 0.0716 1.85 

   

Druhy - Rostliny: 
Nejsou předmětem ochrany.    

Druhy - Živo čichové: 
Nejsou předmětem ochrany.    

Vlivy - vysv ětlivky: 

  Uvnit ř/Vně Intenzita  Plocha   Ovlivn ění  
162 Umělé zalesňování Uvnitř B 5 - 
950 Vývoj biocenózy Uvnitř C 10 - 
952 Eutrofizace Uvnitř B 10 - 



37 
 

   

Kraje a katastrální území: 

Kraj St ředočeský kraj: 
Milčice u Peček    

Prameny: 

Jírová 
A. 

A0447 (Tatce - Třebovle) závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in 
AOPK ČR. 

2004 

   
 
 
Hluk a vibrace 
 
Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je považován 
za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel. Důsledkem 
hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu i 
chorobných změn krevního tlaku. Nárůst ekvivalentní hladiny hluku A o 10 dB se projeví 10 – 12 % 
přírůstkem celkové nemocnosti. Následky se většinou projevují s určitým zpožděním a s individuálním 
účinkem podle citlivosti každého jedince. Více než 90 % hluku je způsobováno lidskou činností a z 
toho přibližně 80 % hluku je vytvářeno dopravou, zejména automobilovou. 
 
Kritériem pro hodnocení hlučnosti v životním prostředí je podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,T. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní 
hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.  

 

Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a  
v chrán ěném venkovním prostoru  

DRUH CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ Korekce  
[dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení včetně 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 
Korekce uvedené v tabulce se nes čítají 
Pro no ční dobu se pro chrán ěný venkovní prostor staveb p řičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z doprav y na 
železni čních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
 
1) Použije se pro hluk z ve řejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dal ších zdroj ů hluku, s výjimkou letiš ť, 
pozemních komunikací, nejde-li o ú čelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železni ční stanice zajiš ťující 
vlakotvorné práce, zejména roz řaďování a sestavu nákladních vlak ů, prohlídky vlak ů a opravy voz ů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunik acích, s výjimkou ú čelových komunikací, a drahách.  
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemníc h komunikacích v území,  kde hluk z dopravy na t ěchto 
komunikacích je p řevažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemní ch komunikacích. Použije se pro hluk 
z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.  
4) Použije se v p řípadě  staré hlukové zát ěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, k de starou hlukovou 
zátěží se rozumí stav hlu čnosti p ůsobený provozem na dopravou na pozemních komunikací ch a drahách, který 
v chrán ěných venkovních prostorech staveb a v chrán ěném venkovním prostoru  vznikl do 31.12.2000. Tato korekce 
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovk y, vým ěně kolejového svršku, pop řípadě rozší ření vozovek p ři 
zachování sm ěrového nebo výškového vedení pozemní komunikace neb o dráhy, p ři které nesmí dojít ke zhoršení 
stávající hlu čnosti v chrán ěném venkovním prostoru staveb a v chrán ěném venkovním prostoru a pro krátkodobé 
objízdné trasy.  
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V roce 2007 byly zpracovány strategické hlukové mapy (SHM) pro aglomerace Praha, Brno, Ostrava, 
letiště Ruzyně a hlavní silnice a železnice. Výřez SHM část 15 dokladuje stav hlučnosti v Tatcích 
v době zpracování SHM. Zdrojem hluku je zde doprava na železniční trati 011 v úseku Praha-Kolín.  
Obytná zástavba v severovýchodní části obce je v ukazateli pro celodenního obtěžování hlukem 
(Ldvn) v intervalu 45 až 50 dB, v ukazateli pro rušení spánku (Ln) v intervalu 40 až 45 dB.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)  
 
Hodnocený záměr nebude mít významný vliv na nejzávažnější environmentální charakteristiky 
uvedené v kapitole C.1 
 
Záměrem mohou být ovlivněny složky životního prostředí uvedené v kapitole C2, tj. klima a ovzduší, 
voda, půda, lokality a druhy soustavy Natura 2000 a hluk a vibrace.  
 
 
Klima a ovzduší 
Významný vliv záměru na klima lze zcela vyloučit. Vliv záměru na ovzduší bude výraznější v období 
výstavby. 
 
Období výstavby  
Emise znečišťujících látek stavebních mechanismů bude působit krátkodobě a lze ji souhrnně označit 
za zanedbatelnou. Vliv na imisní situaci (ovlivnění koncentrace znečišťujících látek v ovzduší) lze 
vyloučit. Dále je v období výstavby možné předpokládat krátkodobé zvýšení koncentrace tuhých 
znečišťujících látek z otevřených výkopů a deponií výkopových zemin. Podobně jako v předchozím 
případě se bude jednat o krátkodobé působení bez vlivu na imisní situaci v dlouhodobém měřítku.   
 
Období provozu   
Navržená ČOV v Tatcích s kapacitou 570 EO bude v souladu s § 3, odst. 4 NV 615/2006 Sb. 
kategorizována jako malý zdroj znečišťování ovzduší. Emisemi jsou v případě čistírny odpadních vod 
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především pachové látky, především  NH3, H2S a SO2. Vzhledem k tomu, že v současné době proniká 
do vodoteče i do horninového prostředí a podzemních vod až 80 % znečištění, lze předpokládat, že 
emise pachových látek z ČOV budou výrazně nižší, než za současného stavu.  
 
Vliv zám ěru na ovzduší bude pozitivní. 
 
Voda 
 
Posuzovaná ČOV bude splňovat limity stanovené v nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Na základě údajů uvedených v DUR lze projekt 
ČOV zařadit mezi nejlepší dostupné technologie. Lze tedy oprávněně předpokládat, že po napojení 
domů na kanalizaci a ČOV dojde ke snížení znečištění Milčického potoka. Znatelný rozdíl lze očekávat 
zejména v části potoka v obci. V nižších částech má již potok přírodnější charakter, který zvyšuje jeho 
samočistící schopnost (kořenové systémy dřevin zasahující do vody napomáhají turbulenci a 
podélnému mísení jednotlivých vrstev vody). Nicméně i zde se jedná o znečištěnou vodu, 
k přečištěným splaškovým vodám  se zde přidává znečištění z okolních intenzivně využívaných 
agrocenóz.   
 
Vliv zám ěru na vodu bude pozitivní. 
 
Půda 
 
Výstavba kanalizace nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Stavbou ČOV dojde k trvalému 
záboru zemědělské půdy o výměře 2 500 m2. Z hlediska kvality jde o zábor kvalitní zemědělské půdy 
s třídou ochrany I. V rámci DUR je na zastavěných a zpevněných plochách (550 m2) navržena skrývka 
humózní zeminy – průměrná mocnost skrývky 30 cm, množství humózní zeminy 165 m3, skrytá 
humózní zemina bude deponována v místě stavby a po jejím dokončení bude využita pro zpětné 
ohumusování a výsadbu zeleně. Na plochách zeleně (1 950 m2) je navržena výsadba listnatých 
stromů a keřů a trávník. Druhové složení nové výsadby  je blízké zeleni v blízkosti vodních ploch, 
údolní nivy a nížinné oblasti – dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, bříza bílá, vrba jíva, líska obecná, 
kalina obecná, meruzalka horská.  Stromy a keře budou rozmístěny tak, aby tvořili cca 20 m široký 
pás izolační zeleně kolem ČOV. Seskupení dřevin by mělo připomínat přírodě blízké společenstvo. 
Celá skupina dřevin pohledově a zvukově izoluje ČOV od okolí.  
 
Vliv zám ěru na p ůdu bude nevýznamný. 
 
Natura 2000  
 
Posouzení záměru podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 
2000 provedla autorizovaná osoba v samostatné příloze (Příloha 3). Nejdůležitější závěry: 
 

Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO 
Výstavba ČOV se nachází od EVL Milčice cca 1,8 km proti proudu Milčického. Předmětem ochrany 
EVL Milčice jsou pěnovcová prameniště, jež by mohla být negativně ovlivněna v důsledku eutrofizace 
či změny vodního režimu. Vypouštění vody přečištěné dle legislativních požadavků je šetrnější než 
vypouštění vod z domácích septiků. Proto lze očekávat zlepšení kvality vody v Milčickém potoce. 
Znečištěnější voda se může vyskytovat pouze v místě vypouštění vod z ČOV do recipientu. Toto 
znečištění by mělo být sníženo v prvním půlkilometrovém úseku od zdroje, kde je dle provedených 
výzkumů odbourávání odpadních látek nejvyšší. Průnik vody z potoka do pramenišť není 
pravděpodobně nijak významný (prameniště se nacházejí v relativně dobrém stavu, ačkoliv znečištění 
potoka je vysoké). Záměr nezpůsobí ani změnu vodního režimu, jež by mohla prameniště negativně 
ovlivnit, neboť nedojde k drenaci území ani jeho zaplavování povrchovou vodou z Milčického potoka. 
Vliv záměru lze z pohledu ochrany EVL označit za nulový (0) až mírně pozitivní (+1). 
 
Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit 
Záměr je situován mimo území EVL, která by mohla být ovlivněna nepřímo, skrze změnu vodního 
režimu a trofických podmínek. Záměr způsobí drobné navýšení průtoku v Milčickém potoce, který však 
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nebude mít na vodní režim pramenišť žádný vliv. Ačkoli EVL není přímo zásobována vodou 
z Milčického potoka, který protéká po jejím okraji, nelze možnost průniku vody z potoka do podzemní 
vody zcela vyloučit. Provozem ČOV dojde ke zlepšení kvality vody v Milčickém potoce, což se v malé 
míře může pozitivně projevit i na trofické úrovni vody v prameništích a jejich okolí. Celistvost území by 
mohla být negativně ovlivněna pouze v případě významné havárie na ČOV a úniku kalů s vysokým 
obsahem organických látek. Tomu však lze účinně zabránit pomocí technických zařízení při výstavbě 
ČOV. Bude-li výstavba ČOV provedena dle předloženého projektu, tzn. bude instalováno zařízení 
znemožňující únik nepřečištěných kalů, nebude celistvost EVL narušena. 
 
Závěr 
Záměr „Obec Tatce – tlaková kanalizace a ČOV“ nemá významný negativní vliv na celistvost a 
předměty ochrany EVL Mil čice. 
 
Hluk a vibrace 
 
Zdrojem hluku a vibrací bude kanalizace a ČOV pouze v období výstavby.  Výše negativního ovlivnění 
okolí stavby hlukem bude záviset na profesionalitě dodavatele stavby a úrovni jeho systému řízení, na 
zodpovědném výběru subdodavatelů a na kvalitě použitého strojového parku. Přesto lze – s ohledem 
na dosavadní zkušenosti s pohybem mechanismů a dobou jejich provozu při výstavbě liniových staveb 
obdobné kapacity v ČR předpokládat, že v nejbližší obytné zástavbě nebudou překračovány limitní 
hladiny hluku dané hygienickými předpisy.  
 
Vliv zám ěru na hluk a vibrace bude p ři dodržení technologické kázn ě a přijetí navržených 
opat ření nevýznamný.  
 
D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Charakteristika vlivů navrhované kanalizace a ČOV je popsána v předchozích kapitolách oznámení, 
včetně popisu jejich významnosti. Jedná se především o vlivy dočasného charakteru spojené s 
výstavbou. Relativně nejvýznamnějším trvalým vlivem je zábor kvalitní zemědělské půdy. 
 
 
D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní 
hranice 
 
S odvoláním na popis vlivů na životní prostředí v předcházejících kapitolách je možno konstatovat, že 
žádné významné nepříznivé vlivy nebudou v měřitelných hodnotách zasahovat za státní hranice 
České republiky. 

 
D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 
 
Doporu čená opat ření: 
 

• Pro maximální eliminaci hluku ze stavební činnosti na okolní objekty lze použít mobilní 
akustické zástěny okolo staveniště. Tyto sníží hladinu hluku před obytnou zástavbou o cca 8 - 
10 dB.  

 
• V době lokálně nepříznivých podmínek, kdy nelze zaručit dodržení hygienických limitů v 

chráněném venkovním prostoru rodinných domů, budou zajištěny přestávky pracovní činnosti 
nejhlučnějších strojů pro možnost větrání okny v délce cca 2 hodiny v průběhu pracovní doby.  

 
D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vliv ů 
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Hlavním nedostatkem ve znalostech je skutečnost, že v současné době není znám dodavatel stavby, 
jeho technické vybavení a pracovní postupy. Z toho vyplývají neurčitosti v odhadech vlivů záměru na 
akustickou situaci, na znečištění ovzduší a další.  
 
 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly p ředloženy) 
 
Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR) i toto Oznámení 
záměru jsou zpracovány invariantně.  
 
 
Závěr: 
Na základě všech výše uvedených údaj ů je, při předpokladu realizace opat ření 
navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních d opadů na životní 
prost ředí uvedených a hodnocených v oznámení zám ěru, lze konstatovat, že 
navrhovaný zám ěr je  z hlediska vliv ů na životní prost ředí a veřejné zdraví 
akceptovatelný a jeho realizaci je možné doporu čit. 
 
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
1: Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Seznam použitých zkratek 
BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
Cl-   Chloridy 
CO   Kysličník uhelnatý 
CxHy   Uhlovodíky 
ČHMÚ               Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 
ČR   Česká republika 
ČSN  Česká státní norma 
DÚR   Dokumentace pro územní rozhodnutí 
DZS   Dokumentace pro zadání stavby 
EIA   Environmental Impact Assesment  - Posouzení vlivů na životní prostředí 
EVL   Evropsky významná lokalita 
HGP   Hydrogeologický průzkum 
CHKO   Chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  Chráněná oblast podzemní akumulace vod 
IČO   Identifikační číslo organizace 
k.ú.   Katastrální území 
KÚ   Krajský úřad 
LA   Hladina akustického tlaku 
LBC   Lokální biocentrum 
LBK   Lokální biokoridor 
MěÚ   Městský úřad 
MZd   Ministerstvo zdravotnictví 
MZe   Ministerstvo zemědělství 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
N   Nebezpečný odpad 
NO   Oxid uhelnatý 
NO2   Oxid uhličitý 
NOX   Oxidy dusíku 
NUTS   La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (územní statistické jednotky) 
NV   Nařízení vlády 
OO   Ostatní odpad 
OP   Ochranné pásmo 
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PD   Projektová dokumentace 
PHM   Pohonné hmoty 
PM10   prašný aerosol do 10 µg 
PO   Ptačí oblast 
SP   Stavební povolení 
ÚP   Územní plán 
ÚPD   Územně plánovací dokumentace 
ÚR   Územní rozhodnutí 
ÚSES   Územní systém ekologické stability 
VKP  Významný krajinný prvek 
VÚC   Velký územní celek 
ZCHÚ   Zvlášť chráněné území 
ZOV   Zásady organizace výstavby 
ZS   Zařízení staveniště 
ŽP   Životní prostředí 

 
 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 
Předmětem oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je výstavba tlakové kanalizace a čistírny 
odpadních vod v obci Tatce. V obci dosud neexistují kanalizační řady splaškové kanalizační soustavy. 
Splaškové vody jsou likvidovány v jímkách, septicích, zřídka v domovních čistírnách odpadních vod. 
Odvedení dešťových vod ze stávajících komunikací, domů a parcel nastává přirozeným odtokem do 
přilehlých depresí a příkopů, do kterých jsou často zaústěny odpady ze septiků a žump, což je zcela 
patrné při nižších stavech vody a v místě vyústěních dešťové kanalizace do potoka. Odhadem lze 
konstatovat, že v současné době až 80 % znečištění pronikne dříve nebo později do vodoteče i do 
horninového prostředí a podzemních vod. Jedná o území obtížně odkanalizovatelné do stávajícího 
veřejného stokového systému. Vzhledem ke konfiguraci terénu je po zpracování jednotlivých alternativ 
v generelu odkanalizování v DUR navržena tlaková splašková kanalizace. Základním prvkem systému 
je domovní čerpací stanice odpadních vod, vybavená tlakovým kalovým čerpadlem. Každá připojená 
nemovitost je vybavena na vlastním pozemku plastovou nebo betonovou akumulační šachtou o 
průměru 1 m a s hloubkou 1,2 m pod vtokem domovní kanalizace. Výhodně lze použít i stávající 
žumpu nebo septik, pokud je ve vyhovujícím stavebním stavu. Jsou-li pro to vhodné podmínky, může 
být jedna jímka osazena až pro deset bytových jednotek nebo rodinných domků. Do jímky jsou 
svedeny ležatou vnitřní kanalizací splaškové vody z objektu. V jímce je umístěno čerpadlo s 
automatickým ovládáním v závislosti na výšce hladiny v akumulačním prostoru. Výtlačné potrubí je 
vedeno v hloubce 80 - 120 cm pod terénem a napojí se navrtávkou na veřejné kanalizační tlakové 
potrubí v ulici. Z hlediska provozu ČOV je podstatnou výhodou, že u tohoto systému je vyloučeno 
vnikání balastních (podzemních, dešťových) vod netěsnostmi.  
V dokumentaci DUR je navržena ČOV pro cca 570 obyvatel  typu SBR. Celkem jsou navrženy 
kanalizační řady v celkové délce 5 291,42 m a 268 ks přípojek v délce 1 676,24 m.  
 
Hodnocený záměr nebude mít významný vliv na nejzávažnější environmentální charakteristiky.  
 
Ze složek životního prostředí uvedených v kapitole C. 2 mohou být záměrem ovlivněny následující 
složky životního prostředí:  
 
Klima a ovzduší 
Významný vliv záměru na klima lze zcela vyloučit. Vliv záměru na ovzduší bude výraznější v období 
výstavby. 
 
Období výstavby  
Emise znečišťujících látek stavebních mechanismů bude působit krátkodobě a lze ji souhrnně označit 
za zanedbatelnou. Vliv na imisní situaci (ovlivnění koncentrace znečišťujících látek v ovzduší) lze 
vyloučit. Dále je v období výstavby možné předpokládat krátkodobé zvýšení koncentrace tuhých 
znečišťujících látek z otevřených výkopů a deponií výkopových zemin. Podobně jako v předchozím 
případě se bude jednat o krátkodobé působení bez vlivu na imisní situaci v dlouhodobém měřítku.   
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Období provozu   
Navržená ČOV v Tatcích s kapacitou 570 EO bude v souladu s § 3, odst. 4 NV 615/2006 Sb. 
kategorizována jako malý zdroj znečišťování ovzduší. Emisemi jsou v případě čistírny odpadních vod 
především pachové látky, především  NH3, H2S a SO2. Vzhledem k tomu, že v současné době proniká 
do vodoteče i do horninového prostředí a podzemních vod až 80 % znečištění, lze předpokládat, že 
emise pachových látek z ČOV budou výrazně nižší, než za současného stavu.  
 
Vliv zám ěru na ovzduší bude pozitivní. 
 
Voda 
 
Posuzovaná ČOV bude splňovat limity stanovené v nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Na základě údajů uvedených v DUR lze projekt 
ČOV zařadit mezi nejlepší dostupné technologie. Lze tedy oprávněně předpokládat, že po napojení 
domů na kanalizaci a ČOV dojde ke snížení znečištění Milčického potoka. Znatelný rozdíl lze očekávat 
zejména v části potoka v obci. V nižších částech má již potok přírodnější charakter, který zvyšuje jeho 
samočistící schopnost (kořenové systémy dřevin zasahující do vody napomáhají turbulenci a 
podélnému mísení jednotlivých vrstev vody). Nicméně i zde se jedná o znečištěnou vodu, 
k přečištěným splaškovým vodám  se zde přidává znečištění z okolních intenzivně využívaných 
agrocenóz.   
 
Vliv zám ěru na vodu bude pozitivní. 
 
Půda 
 
Výstavba kanalizace nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Stavbou ČOV dojde k trvalému 
záboru zemědělské půdy o výměře 2 500 m2. Z hlediska kvality jde o zábor kvalitní zemědělské půdy 
s třídou ochrany I. V rámci DUR je na zastavěných a zpevněných plochách (550 m2) navržena skrývka 
humózní zeminy – průměrná mocnost skrývky 30 cm, množství humózní zeminy 165 m3, skrytá 
humózní zemina bude deponována v místě stavby a po jejím dokončení bude využita pro zpětné 
ohumusování a výsadbu zeleně. Na plochách zeleně (1 950 m2) je navržena výsadba listnatých 
stromů a keřů a trávník. Druhové složení nové výsadby  je blízké zeleni v blízkosti vodních ploch, 
údolní nivy a nížinné oblasti – dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, bříza bílá, vrba jíva, líska obecná, 
kalina obecná, meruzalka horská.  Stromy a keře budou rozmístěny tak, aby tvořili cca 20 m široký 
pás izolační zeleně kolem ČOV. Seskupení dřevin by mělo připomínat přírodě blízké společenstvo. 
Celá skupina dřevin pohledově a zvukově izoluje ČOV od okolí.  
 
Vliv zám ěru na p ůdu bude nevýznamný. 
 
Natura 2000  
 
Posouzení záměru podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy NATURA 
2000 provedla autorizovaná osoba v samostatné příloze (Příloha 3). Nejdůležitější závěry: 
 

Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO 
Výstavba ČOV se nachází od EVL Milčice cca 1,8 km proti proudu Milčického. Předmětem ochrany 
EVL Milčice jsou pěnovcová prameniště, jež by mohla být negativně ovlivněna v důsledku eutrofizace 
či změny vodního režimu. Vypouštění vody přečištěné dle legislativních požadavků je šetrnější než 
vypouštění vod z domácích septiků. Proto lze očekávat zlepšení kvality vody v Milčickém potoce. 
Znečištěnější voda se může vyskytovat pouze v místě vypouštění vod z ČOV do recipientu. Toto 
znečištění by mělo být sníženo v prvním půlkilometrovém úseku od zdroje, kde je dle provedených 
výzkumů odbourávání odpadních látek nejvyšší. Průnik vody z potoka do pramenišť není 
pravděpodobně nijak významný (prameniště se nacházejí v relativně dobrém stavu, ačkoliv znečištění 
potoka je vysoké). Záměr nezpůsobí ani změnu vodního režimu, jež by mohla prameniště negativně 
ovlivnit, neboť nedojde k drenaci území ani jeho zaplavování povrchovou vodou z Milčického potoka. 
Vliv záměru lze z pohledu ochrany EVL označit za nulový (0) až mírně pozitivní (+1). 
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Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit 
Záměr je situován mimo území EVL, která by mohla být ovlivněna nepřímo, skrze změnu vodního 
režimu a trofických podmínek. Záměr způsobí drobné navýšení průtoku v Milčickém potoce, který však 
nebude mít na vodní režim pramenišť žádný vliv. Ačkoli EVL není přímo zásobována vodou 
z Milčického potoka, který protéká po jejím okraji, nelze možnost průniku vody z potoka do podzemní 
vody zcela vyloučit. Provozem ČOV dojde ke zlepšení kvality vody v Milčickém potoce, což se v malé 
míře může pozitivně projevit i na trofické úrovni vody v prameništích a jejich okolí. Celistvost území by 
mohla být negativně ovlivněna pouze v případě významné havárie na ČOV a úniku kalů s vysokým 
obsahem organických látek. Tomu však lze účinně zabránit pomocí technických zařízení při výstavbě 
ČOV. Bude-li výstavba ČOV provedena dle předloženého projektu, tzn. bude instalováno zařízení 
znemožňující únik nepřečištěných kalů, nebude celistvost EVL narušena. 
 
Závěr 
Záměr „Obec Tatce – tlaková kanalizace a ČOV“ nemá významný negativní vliv na celistvost a 
předměty ochrany EVL Mil čice. 
 
Hluk a vibrace 
 
Zdrojem hluku a vibrací bude kanalizace a ČOV pouze v období výstavby.  Výše negativního ovlivnění 
okolí stavby hlukem bude záviset na profesionalitě dodavatele stavby a úrovni jeho systému řízení, na 
zodpovědném výběru subdodavatelů a na kvalitě použitého strojového parku. Přesto lze – s ohledem 
na dosavadní zkušenosti s pohybem mechanismů a dobou jejich provozu při výstavbě liniových staveb 
obdobné kapacity v ČR předpokládat, že v nejbližší obytné zástavbě nebudou překračovány limitní 
hladiny hluku dané hygienickými předpisy.  
 
Vliv zám ěru na hluk a vibrace bude p ři dodržení technologické kázn ě a přijetí navržených 
opat ření nevýznamný.  

 
H. PŘÍLOHY  
 
Příloha 1:  Vyjádření  příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územního plánu  
 
Příloha 2 : Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje pro účely územního řízení včetně 
stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí 
 
Příloha 3: Posouzení záměru podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na lokality a druhy soustavy 
NATURA 2000 
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1. Úvod 

1.1 Zadání 

Předkládané hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky Ing. Miloše Andrše,  A-EKO, 

Padovská 585/8, 109 00 Praha. Investorem záměru je obec Tatce. Hodnocení vzniklo na základě 

stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 113141/2010/KÚSK ze dne 4. 8. 2010, které 

nevylučuje významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi 

nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

Mil čice (CZ0210719). V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že předmětem ochrany výše 

jmenované EVL jsou petrifikující prameny s tvorbou pěnovců. „Základním předpokladem 

existence tohoto stanoviště je zachování vodního režimu a zamezení nadměrné eutrofizace. 

Recipientem novostavby ČOV by byl Milčický potok, protékající obcí Tatce a tekoucí podél 

evropsky významné lokality Milčice. ČOV ovlivní kvalitu vody v Milčickém potoce a ovlivní tak 

i pěnovcová prameniště v EVL Mil čice“.  

 

1.2 Cíl 

Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměr má významný negativní vliv na 

předměty ochrany a celistvost EVL a PO.  

 

1.3 Postup vypracování hodnocení 

Hodnocení bylo vypracováno na základě provedení terénního průzkumu, studia podkladových 

materiálu a odborné literatury. Terénní průzkum území proběhl během vegetační sezóny 2011. 

Posouzení bylo vypracováno dle Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 

s ohledem na ustanovení zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 

79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS.  Významnost vlivů byla hodnocena podle 

stupnice uvedené v tab. č. 1. 
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Tab. č. 1: Stupnice, podle níž byla hodnocena významnost vlivů 

Hodnota Termín Popis 
-2 Významný 

negativní 
vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat 
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci 
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah 
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 
negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 
okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími 
opatřeními. 

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv 
+1 Mírně 

pozitivní 
vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně 
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 
pozitivní 
vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do 
přirozeného vývoje druhu. 

 

2. Údaje o zám ěru 

2.1 Základní údaje 

Posuzovaným záměrem je novostavba čistírny odpadních vod v obci Tatce. ČOV typu SBR je 

navržena pro cca 570 obyvatel. Stavba kanalizace a ČOV je vedena jako samostatný stavební 

objekt s příslušnými podobjekty. Stavba bude rozčleněna na níže uvedené objekty:  

Inženýrské stavební objekty – čistírna odpadních vod  SO.01 

 

SO.01 a čistírna odpadních vod  - stavební část 

SO.01 b čistírna odpadních vod  - technologie 

SO.01 c komunikace a chodníky ČOV 

SO.01 d čistírna odpadních vod  - přípojka elektro 
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SO.01 e ČTU a osazení zeleně  

 

Inženýrské stavební objekty – kanalizační řady SO.02 

Čistírna odpadních vod 

Čistírna se skládá z dvojice aktivačních nádrží, provoz je řízen mikropočítačem, s možností 

přizpůsobit režim čištění kvalitě a množství přitékajících vod. Tato ČOV se obvykle navrhuje pro 

kapacitu od 500 EO. ČOV zaručuje vysokou kvalitu vody na odtoku – při dostatečně 

dimenzovaných nádržích je BSK5 na odtoku cca 5 mg/l a je zajištěna nitrifikace, denitrifikace a 

částečné odstranění fosforu, plně automatický provoz s dálkovým systémem, snížení nákladů na 

obsluhu. Výhodou je také vysoká přizpůsobivost (možno uvést čistírnu zpočátku na dovoz 

odpadních vod ze žump), maximální ochrana recipientu – při poruše na jednom z reaktorů druhý 

z dvojice automaticky zajišťuje průtok čistírnou bez přerušení její čistící funkce až do doby 

opravy. 

Na ČOV budou odpadní vody přiváděny oddílnou kanalizací. Odpadní vody budou striktně 

splaškového charakteru se specifikem v extrémních výkyvech v produkci odvislé od velikosti 

zdroje znečištění. Koncepce čištění odpadních vod bude zahrnovat výstavbu hrubého předčištění 

následovaného vyrovnávací nádrží a biologickým stupněm ČOV. Navrhovaná technologie 

respektuje specifika lokality, mezi které lze zařadit proměnlivé zatížení ČOV během dne 

s minimem v nočních hodinách, nutnost značné flexibility provozu s možností přechodu na 

úsporný režim. 

Biologický stupeň ČOV bude navrhován na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým 

odstraňováním dusíku. Systém bude dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při 

relativně nízkých teplotách. Přebytečný aktivovaný kal bude přepouštěn do provzdušňovaného 

kalového sila. Koncepce zpracování vyprodukovaného kalu je založena na jeho gravitačním 

zahuštění a aerobní stabilizaci. Po zahuštění a aerobní stabilizaci bude vyprodukovaný kal 

odvážen v tekutém stavu k odstranění. 

Proces čištění odpadních vod v tzv. SBR systému (Sequencing Batch Reactor) je založen 

na principu čištění biomasou mikroorganismů kultivovaných v suspenzi, tj. aktivovaným kalem. 

Oproti klasickým kontinuálním aktivačním systémům využívá SBR proces ke kultivaci 

aktivovaného kalu a jeho separaci od vyčištěné vody pouze jediného reaktoru. Technologie SBR 
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procesu je provozována přetržitě - diskontinuálně, kdy dochází střídavě k plnění jednoho a 

druhého reaktoru, přičemž lze systém provozovat pouze v jediné nádrži.  

 

Výstavba bude probíhat v letech 2011 – 2014. Kvalita vypuštěné vody bude odpovídat NV ze dne 

22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení 

vlády č. 229/2007 Sb. 

 

2.2. Údaje o vstupech 

Posuzovaný záměr se nenachází na území EVL. Ve vztahu k EVL nebude záměr vyžadovat 

žádné vstupy. 

 

2.3 Údaje o výstupech 

Výstupy spojenými s ochranou EVL Milčice jsou množství a kvalita vody vypouštěné do 

Mil čického potoka. 

 

3. Údaje o EVL a PO 

3.1 Identifikace dotčených lokalit 

Zájmová lokalita se nachází poblíž EVL Milčice, po jejímž okraji protéká Milčický potok, který 

je recipientem vody z ČOV. Ostatní území soustavy Natura 2000 (EVL a PO) jsou od záměru 

dostatečně vzdáleny a nemohou být jeho realizací jakkoli ovlivněny. 

 

3.2 Popis dotčených lokalit 

EVL Mil čice (CZ0210719) 

EVL o rozloze 3,9 ha tvoří mělká deprese ležící asi 0,5 km SZ od obce Milčice. 

Ekotop: Na podloží křídových hornin nasedají pleistocénní štěrkopískové sedimenty, na kterých 

se během holocénu vytvořily slatiny. Velmi plochý reliéf v oblasti pleistocénních labských teras, 

mělké údolí Milčického potoka je z jihu ohraničeno mírným svahem. Lokalita zahrnuje vodní 
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nádrže a navazující břehy. Lokalita se nachází v asi 400 metrů dlouhé mělké depresi kopírující 

tok Milčického potoka. Vznikla pravděpodobně vytěžením humolitu či písků. SV část depresí je 

zaplněna vodou, v břežní linii na JZ okraji nádrží vyvěrají silné prameny.    

Biota: Nejvýznamnějším biotopem jsou luční pěnovcová prameniště s ojedinělými porosty 

parožnatek. Dominujícími druhy na pěnovcovém prameništi jsou sítina slatinná (Juncus 

subnodulosus), bezkolence (Molinia sp.) a ostřice rusá (Carex flava agg.). Mimo hlavní 

prameniště dostávají porosty charakter vápnitých slatin, popřípadě moliniových a pcháčových 

luk. V okolí vodních ploch bez makrofytní vegetace se maloplošně vytvořily porosty vysokých 

ostřic. Část náletů dřevin je možné řadit k mokřadním vrbinám či luhům. 

Ze vzácných druhů se zde vyskytují např. ostřice Davalova (Carex davalliana), prstnatec pleťový 

(Dactylorhiza incarnata), zeměžluč přímořská (Centaurium littorale), sítina slatinná (Juncus 

subnodulosus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) a ostřice pozdní (Carex viridula). 

Kvalita a význam: Lokalita je významná především jako refugium vzácných slatinných druhů v 

silně odlesněné zemědělské krajině. Vzhledem k velké vydatnosti pramenů má lokalita poměrně 

dobrou ekologickou stabilitu a dobře uchovává vzácné biotopy parožnatek a pěnovcových 

pramenišť. Druhotný původ lokality v tomto případě není degradujícím faktorem, ale naopak 

příčinou vzniku a uchování předmětů ochrany. 

Zranitelnost: Základním předpokladem existence lokality je zachování vodního režimu a 

zamezení nadměrné eutrofizace vlivem splachů z polí a přihnojování vodních ploch. Plochy se 

slabšími vývěry na březích nádrže zarůstají dřevinami. 

Management: Je nutné se vyvarovat všech opatření, která by mohla ovlivnit vydatnost a kvalitu 

pramenů, dále je nutné regulovat obhospodařování vodních ploch a zamezit nadměrné 

eutrofizaci, totéž se týká okolních polních pozemků. 

JZ okraj deprese bez ochranářsky cenné vegetace možno ponechat samovolnému vývoji, popř. 

provést dosazení stanovištně vhodných dřevin, nepůvodní dřeviny (hybridní topoly, borovice) 

postupně eliminovat. Hlavní vývěrové plochy jsou stabilní a není nutné provádět žádné zásahy. 

Celý JZ břeh nádrží se slabšími vývěry by bylo vhodné udržovat bezlesý, v cca 8-10 m širokém 

pásu by bylo žádoucí vykácet náletové dřeviny a pravidelně v intervalu 2-3 let provádět kosení.   

 

Jediným předmětem ochrany EVL Milčice je prioritní stanoviště 7220 - Petrifikující prameny s 

tvorbou pěnovců (Cratoneurion). 
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Tab. 2: Negativní vlivy působící na EVL Milčice 

Kód Vliv Uvnitř/Vně Intenzita 
162 Umělé zalesňování Uvnitř střední 
950 Vývoj biocenózy Uvnitř nízký 
952 Eutrofizace Uvnitř střední 
  

 

 

 

3.3 Dotčené předměty ochrany 

Během opakovaného botanického průzkumu bylo zjištěno, že v jižní části EVL se ploškovitě 

nachází biotop R1.1  - luční pěnovcová prameniště. Jeho umístění odpovídá zákresu v mapě 

biotopů na mapovém serveru AOPK ČR. 

 

4. Hodnocení vliv ů záměru na EVL a PO 

4. 1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 

Mapové i textové podklady dodané zadavatelem a zpracovatelem textu oznámení záměru jsou 

z pohledu hodnocení vlivů dostačující.  

 

4.2 Možné vlivy záměru 

Záměr by mohl předmět ochrany EVL Milčice ovlivnit změnou kvality a kvantity vody tekoucí 

v Mil čickém potoku. 

 

4.3 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany 

4.3.1 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)  

4.3.1.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky 

Jedná se většinou o maloplošně rozšířená společenstva vápencových pramenišť s alkalickou 

vodou, která je bohatá na kyslík a rozpuštěné kationty vápníku, případně hořčíku. Inkrustace, 

které tyto minerální látky vytvářejí na mechových rostlinkách a na nadzemních částech cévnatých 
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rostlin jsou charakteristickým znakem tohoto habitatu. Prameništím dominuje mechová nebo 

ostřicovomechová vegetace. 

 

4.3.1.2 Kvantitativní údaje 

Stanoviště petrifikující prameny s tvorbou pěnovců je předmětem ochrany ve 28 EVL, v nichž 

zaujímá celkovou rozlohu cca 12,98 ha. Na území EVL Mil čice dosahuje stanoviště rozlohy 0,39 

ha. 

 

4.3.1.3 Kvalita 

Vzhledem k velké vydatnosti pramenů mají stanoviště petrifikující prameny s tvorbou pěnovců 

(Cratoneurion) poměrně dobrou ekologickou stabilitu. Petrifikující prameny se vyznačují dobrou 

reprezentativností i dobrou zachovalostí. Celkově lze stanoviště označit za významné. Okrajové 

části dotčeného stanoviště však začínají zarůstat dřevinami, což by mohlo do budoucna kvalitu 

stanoviště snížit. 

 

4.3.1.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany 

Mezi nejvýznamnější vliv patří možná eutrofizace území vodou z Milčického potoka. Vliv na 

EVL by mohla mít také změna hydrologických podmínek způsobená vypouštěním vody z ČOV. 

 

4.3.1.5 Podíl ovlivněné rozlohy stanoviště v dotčené lokalitě 

Rozloha stanoviště petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) na území EVL 

Mil čice dosahuje 0,39 ha. V případě ovlivnění EVL posuzovaným záměrem bude dotčena celá 

rozloha stanoviště. 

 

4.3.1.6 Významnost vlivů 

Změna trofické úrovně vody v Milčickém potoce 

V současné době v obci Tatce neexistuje kanalizace. Splaškové vody jsou likvidovány v jímkách, 

septicích, zřídka v domovních čistírnách odpadních vod. Odvedení dešťových vod ze stávajících 

komunikací, domů a parcel nastává přirozeným odtokem do přilehlých depresí a příkopů, do 

kterých jsou zhusta zaústěny odpady ze septiků a žump, což je zcela patrné při nižších stavech 

vody a při vyústěních dešťové kanalizace do potoka. Dle údajů uvedených v textu oznámení 
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záměru, až 80 % znečištění pronikne do vodoteče i do horninového prostředí a podzemních vod. 

Silnou eutrofizaci potoka lze vypozorovat z vitálního porostu nitrofilních rostlin při jeho březích i 

z nánosu organických sedimentovaných látek na dně potoka, zejména v intravilánu obce.  

Posuzovaná ČOV bude splňovat limity stanovené v nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 

citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Na základě údajů uvedených v textu 

oznámení lze projekt ČOV zařadit mezi nejlepší dostupné technologie. Lze tedy oprávněně 

předpokládat, že po napojení domů na kanalizaci a ČOV dojde ke snížení znečištění Milčického 

potoka. Znatelný rozdíl lze očekávat zejména v části potoka v obci. V nižších částech má již 

potok přírodnější charakter, který zvyšuje jeho samočistící schopnost (kořenové systémy dřevin 

zasahující do vody napomáhají turbulenci a podélnému mísení jednotlivých vrstev vody). 

Nicméně i zde se jedná o znečištěnou vodu, ke splaškům ze septiků se zde přidává znečištění 

z okolních intenzivně využívaných agrocenóz.   

Mil čický potok teče po hranici, resp. obou hranicích EVL. Vyskytující se mokřady jím však 

přímo napájeny nejsou. Současné terénní deprese vznikly pravděpodobně v důsledku těžby 

humolitu či písku. Pěnovcová prameniště jsou napájena vydatnými prameny. Za možnost 

kontaminace pramenišť vodou z potoka lze považovat průsaky z hyporeálu do podzemních vod, 

ke kterým dochází zejména při vysokých hladinách vody a to pouze na vybraných místech. Na 

spodní straně hyporeálu se totiž často nachází izolační kolmatační vrstva, která průniku vody 

zabraňuje. Průchodem přes hyporeál se navíc voda významně čistí. 

 

Změna vodního režimu 

Změna vodního režimu Milčického potoka by mohla mít negativní vliv v případě, že by 

v důsledku provozu ČOV docházelo k významnému navýšení množství protékající vody a jejímu 

přelivu do plochy EVL. Průměrný dlouhodobý roční průtok v Milčickém potoce pod obcí Tatce 

je 38 l/s. Maximální množství vypouštěné z ČOV bude dosahovat 4,62 l/s. Zároveň se sníží 

množství vody vypouštěné z domácích septiků. Průtok zvýšený vlivem ČOV tak nebude výrazně 

pozměněn. Milčický potok v okolí EVL se vyznačuje hlubokými koryty a proto lze možnost 

přelivu zapříčiněnou (spoluzapříčíněnou) provozem ČOV zcela vyloučit. Dle údajů Výzkumného 
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ústavu vodohospodářského, nedochází na území EVL a v jejím okolí k rozlivům ani při stoleté 

vodě. 

 
 

4.3.1.7 Závěr 

Výstavba ČOV se nachází od EVL Milčice cca 1,8 km proti proudu Milčického. Předmětem 

ochrany EVL Milčice jsou pěnovcová prameniště, jež by mohla být negativně ovlivněna 

v důsledku eutrofizace či změny vodního režimu. Vypouštění vody přečištěné dle legislativních 

požadavků je šetrnější než vypouštění vod z domácích septiků. Proto lze očekávat zlepšení 

kvality vody v Milčickém potoce. Znečištěnější voda se může vyskytovat pouze v místě 

vypouštění vod z ČOV do recipientu. Toto znečištění by mělo být sníženo v prvním 

půlkilometrovém úseku od zdroje, kde je dle provedených výzkumů odbourávání odpadních látek 

nejvyšší. Průnik vody z potoka do pramenišť není pravděpodobně nijak významný (prameniště se 

nacházejí v relativně dobrém stavu, ačkoliv znečištění potoka je vysoké). Záměr nezpůsobí ani 

změnu vodního režimu, jež by mohla prameniště negativně ovlivnit, neboť nedojde k drenaci 

území ani jeho zaplavování povrchovou vodou z Milčického potoka. Vliv záměru lze z pohledu 

ochrany EVL označit za nulový (0) až mírně pozitivní (+1). 

 

 

4.4. Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit 

Záměr je situován mimo území EVL, která by mohla být ovlivněna nepřímo, skrze změnu 

vodního režimu a trofických podmínek. Záměr způsobí drobné navýšení průtoku v Milčickém 

potoce, který však nebude mít na vodní režim pramenišť žádný vliv. Ačkoli EVL není přímo 

zásobována vodou z Milčického potoka, který protéká po jejím okraji, nelze možnost průniku 

vody z potoka do podzemní vody zcela vyloučit. Provozem ČOV dojde ke zlepšení kvality vody 

v Mil čickém potoce, což se v malé míře může pozitivně projevit i na trofické úrovni vody 

v prameništích a jejich okolí. Celistvost území by mohla být negativně ovlivněna pouze v případě 

významné havárie na ČOV a úniku kalů s vysokým obsahem organických látek. Tomu však lze 

účinně zabránit pomocí technických zařízení při výstavbě ČOV. Bude-li výstavba ČOV 

provedena dle předloženého projektu, tzn. bude instalováno zařízení znemožňující únik 

nepřečištěných kalů, nebude celistvost EVL narušena. 
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4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů 

V okolí EVL Mil čice není dle dostupných údajů plánován žádný záměr, který by mohl společně 

s posuzovaným záměrem kumulativně ovlivňovat její území. 

 

 
 

5. Závěr 

Záměr „Obec Tatce – tlaková kanalizace a ČOV“ nemá významný negativní vliv na 

celistvost a předměty ochrany EVL Mil čice. 
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PŘÍLOHY 

 

Obr. 1: EVL Milčice 

 

 

Obr. 2: Hluboké koryto Milčického potoka tekoucího po hranici EVL Milčice 
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Obr. 3: Nepřečištěná voda vypouštěná do Milčického potoka 
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Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

EVL … Evropsky významná lokalita 

PO ....... Ptačí oblast 

ČOV… Čistírna odpadních vod 
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