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O Z N Á M E N Í
zám ru kategorie II / bod 8.1

podle § 6 zák. . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném zn ní

v rozsahu p ílohy . 3

ROZŠÍ ENÍ ZÁVODU NA VÝROBU NÁPOJ

KLIMO s.r.o.
provozovna Mnichovo Hradišt

Proces posuzování vliv  na životní prost edí se v eské republice ídí zákonem

. 100/2001 Sb., v platném zn ní. Zám r pat í do kategorie II p ílohy . 1 – bod 8.1 p ílohy

. 1 zákona „Výrobny nealkoholických nápoj  s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobk “.

íslušným ú adem je Krajský ú ad St edo eského kraje.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvo áková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona . 100/2001 Sb. :

- osv ení odborné zp sobilosti k posuzování vliv  na životní prost edí vydáno MŽP R

dne 16.9.1998 pod .j. 7401/905/OPVŽP/98

- osv ení odborné zp sobilosti k posuzování vliv  na ve ejné zdraví vydáno MZ R

dne 26.1.2005 pod .j. HEM-300-2.12.04/36202 ( . 3/2005)

…………………………

razítko a podpis

Spolupracovníci : Mgr. Radomír Smetana, EkoMod Liberec 10, tel. 484 840 205

- rozptylová studie

Ing. Tomáš Rozsíval, AKUSTIKA PRAHA s.r.o., tel 224 354 361
- hluková studie

Datum zpracování : únor 2007

mailto:eaudit@seznam.cz
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VYSV TLENÍ ZKRATEK

BMTO název dodavatelské firmy erpací jímky

CIP Proces sanitace

.h.p. íslo hydrologického po adí

HMÚ eský hydrometeorologický ústav

OV istírna odpadních vod

S erpací stanice

SN eská státní norma

CHOPAV Chrán ná oblast p irozené akumulace vod

k.ú. Katastrální území

KBJ Kompaktní biologická jednotka

KH Kalové hospodá ství

LBC Lokální biocentrum

MPO Ministerstvo pr myslu a obchodu

MTZ Materiáln  technická základna (sklad)

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MZem Ministerstvo zem lství

MŽP Ministerstvo životního prost edí

NV Na ízení vlády

NRBK Nadregionální biokoridor

OV Odpadní vody

PET Polyetylén

PVC Polyvinylchlorid

RBC Regionální biocentrum

RD Rodinný d m

S ídící systém

ÚSES Územní systém ekologické stability

UV Ultrafialové zá ení

VKP Významný krajinný prvek

ŽP Životní prost edí

Nejsou uvedeny všeobecn  známé a b žn  používané zkratky – nap . fyzikální

jednotky nebo ukazatele zne išt ní ovzduší a vod.
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SEZNAM PRÁVNÍCH P EDPIS

Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní p edpisy :

Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny

Zákon . 289/1995 Sb., lesní zákon

Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm

kterých zákon

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví

Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí

Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon

Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm  n kterých zákon

Zákon . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o zm  n kterých dalších zákon

Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Na ízení vlády . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska

emisí hluku

Na ízení vlády . 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp sob

sledování, posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzduší

- s ú inností od 31.12.2006 platí na ízení vlády . 597/2006 Sb., o sledování a

vyhodnocování kvality ovzduší

Na ízení vlády . 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky

provozování spalovacích stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší

Na ízení vlády . 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky

provozování ostatních stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší

- s ú inností od 1.1.2007 platí na ízení vlády . 615/2006 Sb., o stanovení emisních

limit  a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdroj  zne iš ování

ovzduší

Na ízení vlády . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Na ízení vlády . 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných

lokalit

Na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
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Vyhláška  MŽP . 395/1992 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona

. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny

Vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., Katalog odpad

Vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MZem . 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok  a

zp sob provád ní inností souvisejících se správou vodních tok

Vyhláška MŽP . 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zne iš ujících látek, obecné

emisní limity, zp sob p edávání zpráv a informací, zjiš ování množství vypoušt ných

zne iš ujících látek, tmavosti kou e, p ípustné míry obt žování zápachem a intenzity

pach , podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdroj

zne iš ování ovzduší a podmínky jejich uplat ování

Vyhláška MPO . 232/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o

chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm  n kterých zákon , týkající se

klasifikace, balení a ozna ování nebezpe ných chemických látek a chemických

ípravk

Vyhláška MŽP . 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a

náležitostech havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškod ování a odstra ování jejich škodlivých následk

Vyhláška . 362/2006 Sb., o zp sobu stanovení koncentrace pachových látek, p ípustné

míry obt žování zápachem a zp sobu jejího zjiš ování

Všechny p edpisy byly použity v platném zn ní k datu zpracování oznámení.
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ÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL

 Obchodní název : KLIMO s.r.o.

 Adresa sídla  : Puškinova 135, 339 01 Klatovy

Adresa provozovny : erná silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradišt

 : 45349665

Odpov dný zástupce : p. René Sommer, jednatel

tel. : 00420 554 685 111

e-mail : sommer@kofola.cz

Kontaktní osoba : Ing. Old ich Kure ka

tel. :  554 685 117, 602 492 954

e-mail : kurecka@kofola.cz

Šipka ozna uje umíst ní provozovny firmy KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti.

mailto:sommer@kofola.cz
mailto:kurecka@kofola.cz
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ÁST B. ÚDAJE O ZÁM RU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1

           „Rozší ení závodu na výrobu nápoj  – Mnichovo Hradišt “.

Kategorie II, bod 8.1 p ílohy . 1 zákona Výrobny nealkoholických nápoj

s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobk .

B.I.2. Kapacita zám ru

Zám rem je rozší ení stávajícího závodu na výrobu nápoj  spole nosti KLIMO s.r.o.

v Mnichov  Hradišti po vstupu firmy Kofola a.s. do KLIMO s.r.o.

Zám r spo ívá v navýšení ro ní kapacity výrobny. P evládajícím sortimentem výroby

budou cukerné nápoje a lighty. Výroba nápoj  bude nabíhat postupn , p emž se uvažují

i základní asové horizonty, a to r. 2007 a 2009, kdy mají být v provozu t i nové

technologické linky a r. 2012, kdy má být uvedena do provozu ješt  další plnicí linka. Provoz

jedné stávající linky z stane zachován.

Plánovaná ro ní kapacita výrobny nápoj  :     r. 2007    86 400  m3

    r. 2009   124 600 m3

    r. 2012   140 000 m3

Vyráb ny budou nealkoholické nápoje v obalech PET, ve skle a nerezových sudech

KEG.

B.I.3. Umíst ní zám ru

Kraj St edo eský, m sto Mnichovo Hradišt , k.ú. Mnichovo Hradišt .

Adresa : erná silnice 888, 295 01 Mnichovo Hradišt

Areál spole nosti KLIMO s.r.o. se nachází v západní okrajové ásti m sta Mnichovo

Hradišt  – v prostoru ohrani eném ekou Jizerou, komunikací II/268 a obytnou

zástavbou v Nezvalov  ulici.

B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace vliv  s jinými zám ry

Zám rem je rozší ení závodu na výrobu nápoj  ve spole nosti KLIMO s.r.o. - se

sídlem Puškinova 135, Klatovy 4, I O 4534965 - v provozovn  v Mnichov  Hradišti, do

které v roce 2006 vstoupila firma Kofola a.s. KLIMO s.r.o. byla výrobcem nápoj  od

1.8.2004, p edchozími majiteli a provozovateli byly spole nosti Limona a Transcentrum.

Zám r bude realizován v hranicích sou asného areálu.
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ást p vodní výroby v areálu bude zachována, pro zám r je nutná p estavba

objekt  a úprava ploch. Zásadní zm ny budou provedeny na OV, která bude

zrekonstruována tak, aby její technologická linka odpovídala množství a složení odpadních

vod z plánované výrobny.

Výroba nealkoholických nápoj  zahrnuje 3 základní výrobní kroky – p íjem a

skladování surovin, p ípravu sirup  a pln ní a balení nápoj . Základem pro výrobu nápoj

v KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti je výskyt kvalitní vody, která bude odebírána z vrtaných

studní. Jejím p vodem je st ednoturonská zvode , jedná se o vodu použitelnou bez úprav.

Podle dostupných informací je v prostoru p ilehlém k silnici II/268 ve fázi zvažování

zám r na výstavbu odstavného parkovišt  pro p epravce. Podrobné údaje nejsou známy.

Vzhledem k charakteru této p ípadné investice nelze o ekávat kumulaci vliv  se zám rem

na rozší ení závodu KLIMO s.r.o.

B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, p ehled variant s od vodn ním

výb ru

Umíst ní :

Zám r je podnikatelskou aktivitou spole nosti KLIMO s.r.o. Využití stávajícího areálu

pro rozší enou výrobu je výhodou zejména z toho d vodu, že výroba nápoj  je zde již

dlouhodob  provozována, což je podmín no výskytem kvalitní podzemní vody a

vybudovaných vrt .

Areál se nachází v západní okrajové ásti m sta Mnichovo Hradišt , podle

schválené územn  plánovací dokumentace m sta v ploše s funk ním využitím – lehký

pr mysl a sklady. Rozší ení výroby je v souladu s územním plánem.
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Varianty :

Zám r není navrhován ve variantách, pro variantní ešení není d vod. Na

íslušných místech je provedeno porovnání se stávajícím stavem.
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B.I.6. Stru ný popis technického a technologického ešení

Spole nost KLIMO s.r.o. zabývající se výrobou limonád (celkem 58 druh ) pro

široké spektrum zákazník , zaujímá významné místo na stále náro jším trhu

nealkoholických nápoj . P sobí od roku 1992, kdy byla tato ryze eská firma založena v

prostorách bývalého m anského pivovaru v Klatovech. Krom  provozovny v Klatovech

má spole nost provozovnu v Mnichov  Hradišti.

Firma KLIMO s.r.o. se dnes adí mezi první desítku výrobc  nealkoholických nápoj

v R. Udržení vydobytých pozic si však vyžaduje neustálou inovaci výrobk , sledování

marketingu v oboru, sm ování jeho vývoje ve sv , zdravotnické trendy správné výživy,

nejnov jší poznatky v oblasti stále zanedbávaných pitných režim  obyvatel R, používání

edevším p írodních produkt  i reagování na stále se zp ís ující legislativu EU v oboru atd.

Dnešní produkce firmy obsahuje 5 základních ad a privátních zna ek nealkoholických

nápoj  s r znými kombinacemi.

Spole nost vlastní certifikáty o kvalit  svých výrobk  a šetrnosti k životnímu prost edí

(ISO 9001:2001 a ISO 140001).

V roce 2006 vstoupila do KLIMO s.r.o. spole nost Kofola a.s., která je jedním z

nejvýznamn jších výrobc  nealkoholických nápoj  ve st edoevropském regionu. Úsp ch

spole nosti je postavený na silných zna kách, inovacích, kvalit , kvalifikovaných lidech

a uvážlivých investicích do budoucnosti.

Do produktového portfolia spole nosti pat í tradi ní a oblíbený nápoj Kofola, ovocná

ada Jupí, d tský nápoj Jupík, p írodní pramenitá voda Rajec, RC Cola, hroznový nápoj Top

Topic, Chito Tonic a Capri Sonne.

Historie spole nosti Kofola a.s.

Kofola a.s. vznikla v roce 1996 p vodn  jako Santa Nápoje Krnov.
2006   hold ing spole nost i  se st huje do Ost ravy a do Prahy

  Kofola získává ocen ní Nej lepší  dodavatel  v R
2005   Kofola a.s .  obdržela n kol ik  ocen ní v pr hu roku jako nap . Mobi l ní  f i rm a

roku,  na Slovensku získal  designer Mart in Turzík "Uznanie za di zajn" v rám ci
sout že Národná cena za dizajn 2005 za kom pletní  ident i tu pram eni té vody Rajec

  otev ení nového výrobního závodu v Polsku
2004   v  í j nu 2004 založena dce iná akciová spole nost  v Ma arsku pod obchodním

jm énem Kofola Rt.
  v  prosinci  2004 navýšení svého podí lu v dce iné spole nost i  SANTA -  TRANS

s. r .o.  z 99,5% na 100%
2003   Kofola a.s.  navýši la základní  kapi tá l  ve svých dce iných spole nostech

  v ervnu 2003 založení  dce iné spole nost i  v  Polsku pod obchodním jm énem
Kofola Sp. z o.o.

  spole nost  získala v l i s topadu 2003 cert i f i kát  systému jakost i  d le norm y SN EN
ISO 9001:2000 (projekt  zahájen v lednu 2003)
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2002   založení  dce iné spole nost i  SANTA DRINKS a.s .  na Slovensku a sou asn
echod veškerých obchodních akt iv i t  spole nost i  SANTA NÁPOJE SLOVAKIA,

spo l .  s  r .o.
  spole nost  kupuje v ervnu 2002 ochrannou znám ku Kofola
  v l i s topadu 2002 dochází  ke zm  obchodního jm éna v eské republ ice a

dce inné spole nost i  na Slovensku SANTA DRINKS a.s.  na Kofola a.s.
2000   uzav ení l i cen ní sm louvy na stá ení nápoje zna ky Kofola
1999   založení l ogist i cké dce iné spole nost i  SANTA logi st i c  s. r .o.
1998   vstup na t rh pr ivátních zna ek pro prodejní  et zce

  vstup spole nost i  na s lovenský t rh – založení  dce inné dis t r ibu ní  spole nost i
SANTA NÁPOJE SLOVAKIA,  spo l .  s  r .o.

1997   na základ  vyhodnocení st rategického rozvoje f i rm y byl  výrobní  závod p em ís t n
do zakoupeného areálu s m ožnost í  dalš ího rozši ování  výrobních a logis t i ckých
pros tor

  vznik dce inné dopravní spole nost i  SANTA -  TRANS s.r .o.
1996   došlo k p evedení akt iv i t  spole nost i  SP Vrachos s.r .o.  na nov  založenou

akciovou spole nost  SANTA NÁPOJE, Krnov,  a.s .
  SANTA NÁPOJE, Krnov,  a.s.  se prof i lu je jako p ední eský výrobce a d ist r i butor

nealkohol ických nápoj ,  s i rup  a koncentrát
1993   pr i vat izace sodovkárny státního podniku Nealko Olomouc v Krnov  pod

tehdejším názvem spole nost i  SP Vrachos s. r .o.

Výroba KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti v letech 2005 a 2006 :

2005

palety 104 700 ks

lahve 43 289 544 ks

množství v hl 799 124

2006

palety 162 103 ks

lahve 73 492 522 ks

množství v hl 1 233 708

Využití výrobní kapacity :

r. 2005 40 %

r. 2006 69 %

Plánovaná ro ní kapacita výrobny nápoj  : viz kapitola B.I.2.
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POPIS EŠENÍ A ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O PLÁNOVANÉ VÝROB  NÁPOJ

POPIS TECHNOLOGIE

Výrobní technologie je rozd lena do následujících celk  :

1. P íjem a skladování surovin

2. P íprava sirup

3. Plnící a balící linka

4. Skladování a expedice hotových výrobk

5. Pomocné technologické provozy

1. íjem a skladování surovin

íjem a skladování surovin probíhá p es p íjmové rampy p ímo do skladu MTZ, kde

jsou uloženy podle druhu materiálu ve spole ném sklad . Pro ur ité druhy surovin

(aromata, barviva, chemikálie) jsou vyhrazeny speciální sklady odd lené od spole ných

skladovacích prostor. Pro suroviny, které je nutné skladovat v chladu, je ur en chladící box.

íjem tekutých polotovar  se provádí pomocí p íjmového erpadla p ipojeného na

rozvodnou desku skladovacích tank , p i sou asném kontrole objemu hmotnostním

pr tokom rem. Technické plyny (CO2,  N2) jsou p ijímány z cisterny p ímo do zásobník

technických plyn .

2. íprava sirup

íprava sirup  probíhá v sirupárn , kde jsou umíst na následující technologická

za ízení :

 Dávkovací centrum

 Centrum p ípravy sirup  (míchací tanky)

 Centrum p ípravy tekutého cukru

 Stanice CIP

íprava sirup  probíhá v míchacích tancích, kde je ze skladovacích tank  nebo

z centra p ípravy tekutého cukru p erpán tekutý cukr, který je odm en pr tokom rem,

dále jsou dodávkovány jednotlivé komponenty (aromata, barviva, konzerva ní látky apod.) a

vše je do ed no vodou na pot ebnou refrakci, která je stále kontrolována refraktometry.

Takto p ipravený sirup je pomocí odst edivého erpadla dopravován na plnící linky

k dalšímu zpracování.
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íprava tekutého cukru se provádí rozpoušt ním krystalového cukru p i teplot  cca

85 °C. Krystalový cukr je z p epravních vak  vysypáván do násypky, ze které je šnekovým

dopravníkem dopravován do varného dvoupláš ového tanku, ve kterém je pomocí soustavy

trysek a ob hového erpadla míchán. Oh ev probíhá parou v meziprostoru duplikace. Po

nasypání pot ebného množství cukru do již p edem odm eného objemu p edeh áté vody

probíhá proces rozpoušt ní, ímž p íprava kon í. P ipravený roztok je dále podle pot eby

erpán do míchacích tank  nebo do tank  skladovacích. P i erpání dochází k filtraci a

chlazení na pot ebnou teplotu. Oh átá voda je erpána do tanku teplé vody, a dále pak

použita pro p ípravu další dávky tekutého cukru. ízení celého procesu je pln  automatické.

Dávkovací centrum slouží k rozmíchání, odm ení a doprav  jednotlivých

komponent do míchacích tank . K erpání je použito šetrné membránové erpadlo, pomocí

kterého je p es rozd lovací desku surovina dopravována do zvoleného míchacího tanku.

CIP stanice je pln  automatická a sanitace jednotlivých celk  technologie je

definována recepturou pro dané konkrétní za ízení. Veškeré veli iny (koncentrace, teplota,

pr tok apod.) jsou snímány soustavou idel a takto získaná data jsou uložena v po íta i

sb ru dat pro vyhodnocování a zp tnou kontrolu proces .

3. Plnící a balící linka

Plnicí a balící linka je složena z t chto za ízení :

 Vyfukovací stroj

 Vzduchové dopravníky

 Plnící monoblok

 Kontrola plnosti a uzav ení láhve

 Mechanické dopravníky lahví

 Sušení napln ných lahví

 Etiketovací stroj

 Datumovací za ízení

 Balení do kartónu (Cluster Pack)

 Balení do fólie

 Paletiza ní jednotka

 Tisk a aplikace etiket na palety

 Mixér

 Pastér

Sirup p icházející na linku ze sirupárny vstupuje do mixu, kde je míchán s vodou

v nastaveném pom ru a dále podle pot eby nasycen CO2. Takto p ipravený nápoj je dále
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dopravován do plni e, v p ípad  nesycených nápoj  prochází p es pastér, kde je

zpasterizován.

Láhve jsou vyráb ny na vyfukovacím stroji z p edlisk  z PET materiálu, kde jsou za

sobení tepla a tlaku vyfukovány do negativní formy. Dále jsou pak dopravovány pomocí

vzduchových dopravník  do plnícího monobloku. Vzduch pro dopravníky je filtrován dvojitou

filtrací.

Plnící monoblok provádí vypláchnutí láhve pitnou vodou, napln ní, uzav ení. Pln ní

láhve probíhá p es soustavu hmotnostních pr tokom  a je pln ízeno. Tímto je možno

dosáhnout p esného odm ení nápoje v láhvi. Nápoj je v zásobní nádob  plni e udržován

pod atmosférou CO2, v p ípad  nesycených nápoj  N2. P i pln ní nesycených nápoj  je

možné použít dávkování kapalného N2 do láhve a tím vytvo it ochrannou atmosféru

v hrdlovém prostoru a zárove  zpevnit láhev.

Po napln ní probíhá kontrola hladiny a uzav ení, p i které jsou špatné láhve

vy azeny. Dále je produkt opat en etiketou z polypropylenu a datem trvanlivosti.

4. Skladování a expedice

Podle typu výrobku jsou láhve baleny do kartónu (Cluster Pack) nebo do teplem

smrštitelné fólie, poté jsou uloženy na palet  a znovu zabaleny do stretch fólie a opat eny

samolepicí etiketou identifikující výrobek. Takto zabalené palety jsou odebírány

vysokozdvižným vozíkem a uloženy ve skladu hotových výrobk .

5. Pomocné technologické provozy

 Nízkotlaká kompresorovna

 Vysokotlaká kompresorovna

 Rozvody médií

 Vodárna

Nízkotlaká kompresorovna slouží k výrob  stla eného vzduchu o tlaku 0,75 MPa,

který je využit pouze jako ovládací vzduch pro technologická za ízení výroby. K jeho výrob

slouží t i nízkotlaké mazané šroubové kompresory. Vzduch je dále upraven vymrazovací

suši kou vzduchu a soustavou dvou filtr  a jednoho aktivního filtru. Vodní kondenzát ze

vzdušníku a suši ky je odvád n do separátoru oleje tak, aby nedošlo k zne iš ování

odpadních vod.

Vysokotlaká kompresorovna slouží k výrob  stla eného vzduchu o tlaku 4,0 MPa,

který je využit pro výrobu láhví na vyfukovacím stroji. Tento kompresor je t ístup ový
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bezmazný pístový. Vzduch je dále upraven vymrazovací suši kou vzduchu a soustavou

dvou filtr  a jednoho aktivního filtru.

Veškeré rozvody médií v technologii jsou vyrobeny z nerezav jící potraviná ské oceli

s ozna ením AISI 304 (DN 1.4301), v n kterých p ípadech AISI 316 (DIN 1.4401). Vše

sva ováno metodou TIG s ochrannou vnit ní atmosférou formovacího plynu NH90/10.

Filtrace vody pro technologii je provád na pomocí sví kových filtr  Millipore hrubosti

3 µm a 0,45 µm. Zm ená voda, která je ur ena p edevším pro CIP stanici a centrum

ípravy tekutého cukru, je upravována ve zm ova ích s katexovou náplní zapojených

v duplexním režimu, ímž je zaru ena nep etržitá dodávka zm ené vody.

PROCES SANITACE
Kompletní sanitace probíhá následovn  :

- proplach mixu a plni e po dojetí produktu

- horká sanitace mixu s proplachem (p ípadn  s odb rem proplachovacích vod)

- studená sanitace mixu s proplachem a odb rem vzork  proplach. vod

Postup :

1. Provést proplach mixéru – do úplného vymizení zbytk  produktu.

2. Zastavit vstup CO2 a vypustit otev ením ru ním klapek zbytkovou vodu.

3. Zav ít výpust , otev ít p epady a kohoutky odb rových míst.

4. Ru  otev ít manuální proplachové klapky, zastavit p ívod vody a nastavit trasu ze

sirupárny a z erpadla na vrace ku do sirupárny.

5. P epína  PROVOZ / CIP p epnout na CIP. Na terminálu v režimu CIP zkontrolovat,

zda je nastavený KOMPLETNÍ CIP – CIP.

6. Jestliže je všechno v po ádku, tak p epnout p epína  RU  / AUT na AUT.

7. Potvrdit tla ítkem F3 a kontaktovat sirupárnu o spušt ní sanitace.

Proces sanitace na tomto za ízení je kompletní (sanitace 2x, proplach 2x,

konec).

Po spušt ní ze sirupárny za ne probíhat sanitace, a to nejd íve proplachem potrubí

a nah átím „kole ka“ sanitace, po ukon ení tohoto kroku následuje vpušt ní sanita ního

roztoku. Následuje vymytí nádob, jejich napoušt ní a p epln ní, poté oplach a vypoušt ní,

dále vy erpání sanita ního roztoku vrace kou zp t do sirupárny. Po vyprázdn ní probíhá

tento cyklus ješt  jednou a po jeho vy erpání zp t do sirupárny následuje další krok, a to

proplach potrubí  vodou. Tento proplach probíhá ve stejném režimu jako sanitace, a také se



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. : KLIMO s.r.o., Mnichovo Hradišt

17

po vyprázdn ní opakuje ješt  jednou. Tímto druhým proplachem a vy erpáním na kanál

v sirupárn  automatický cyklus sanitace a proplachu kon í a na ovládací obrazovce se

objeví CIP ukon en.

Po horké sanitaci mixu následuje sanitace studená, a to naprosto shodným

zp sobem jako horká. Po jejím automatickém ukon ení je nutné provést ješt  jeden ru ní

proplach s odtokem z nádob na kanál a s odebráním proplachových vod pro laborato .

Horká sanitace - sanita ní prost edek DIVOSTAR, teplota 75 - 85 °C

Studená sanitace - sanita ní prost edek DIVOSAN FORTE

 Vše je kontrolováno a ukládáno ve sb ru dat.

 MYTÍ SKLEN NÝCH LAHVÍ

Za ízení je ur eno k vy išt ní sklen né láhve bez kartá  pomocí kombinovaného

procesu zm ování a post ikování. Umývané láhve se nastav jí na nakládací st l a

odtamtud se pomocí posunovací ty e dopraví do koš . Umíst né v t chto koších absolvují

pak tyto ty i zóny mycího procesu :

- láze  z m kkého louhu za asi 55 až 60 °C

- zasypání louhem za asi 55až 60 °C

- zóna post ikování louhem za asi 55 až 60 °C

- zóna post ikování teplou vodou za asi 55 až 60 °C a oplachování istou vodou

Nakonec jsou láhve dopravovány z koš  na vykládací pás a dále k plnícímu za ízení.

PODROBN JŠÍ ÚDAJE O TECHNICKÉM ZA ÍZENÍ

íjem tekutých polotovar  a jejich skladování je provád no p es p íjem TC (tekutých

cukr ) z cisteren pomocí dopravního erpadla (Bredel SPX 80) nebo pomocí erpadla

namontovaného na cistern .

Kapacita skladu : 6 x 20 000 l

3 x 40 000 l

- jedná se o zásobní tanky - stojaté beztlaké nádoby z materiálu AISI 304

(potraviná ská nerez) opat ené spodní výpustí a sanita ní hlavicí

- hladina je monitorována elektronickým systémem, kde je možné na LCD

displeji zobrazit obsah každého tanku samostatn , data jsou archivována
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Míchací tanky slouží k p íprav  sirup  z tekutého cukru a komponent. Jedná se o

stojaté beztlaké nádoby z materiálu AISI 304 opat ené výpustí, sanita ní hlavicí,

stavoznakem a míchadlem (bu to vrtulovým nebo ejektorovým).

4 x 10 000 l ejektorový

2 x 12 000 l ejektorový

2 x 5 000 l ejektorový

4 x 4 500 l vrtulový

2 x 2 500 t vrtulový

PET láhve jsou vyráb ny z p edlisk  (preforem), které jsou dodávány na paletách

v kartónech. Tyto palety jsou nasypány do zásobníku, z kterého jsou preformy pomocí

dopravník  dopraveny do vyfukovacího stroje. Zde jsou v IR peci zah áty na teplotu cca 150

°C a pomocí transferových ramen p eneseny do negativní formy. Ve form  probíhá

vyfukování stla eným vzduchem o tlaku 37 bar za sou asného natahování pomocí

protahovacích ty í. Vzduch pro výrobu PET lahví je dodáván z pístových bezmazných

kompresor . Po procesu vyfukování je láhev transferovým ramenem vyjmuta z formy a

enesena na výstupní dopravník.

TECHNOLOGICKÉ LINKY :

Název Obal Kapacita Výrobek Výrobce Provoz

SIDEL 1 PET 10 000 lahví/h nealko nápoje SIDEL 2006

SIDEL 2 PET 10 000 lahví/h nealko nápoje SIDEL 2007

SIDEL 3 PET 10 000 lahví/h nealko nápoje SIDEL 2009

KRONES 1 SKLO 15 000 lahví/h nealko nápoje, sirupy KRONES 2012

KEG KEG 120 sud /h Kofola sudová KHS 2009

Sou ástí technologických linek SIDEL budou vyfukovací stroje pro PET lahve - 3 x

SBO 10 S2, rota ní, výrobce SIDEL.
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KOMPRESOROVÁ STANICE :

a) Nízkotlaká kompresorovna

3 x šroubový kompresor Tamrotor (GardnerDenver) FL 55

výkon : 3 x 1 500 m3/h (nasátého vzduchu)

Jedná se o šroubové mazané kompresory, jsou zapínány podle aktuální spot eby

vzduchu Jeden kompresor je opat en frekven ním m ni em pro plynulou regulaci výkonu,

ímž je dosažena úspora energie. Vzduch je upraven pomocí soustavy filtr  a vymrazovací

suši ky. Slouží pouze jako ovládací a nep ichází do styku s obalem nebo nápojem.

b) Vysokotlaká kompresorovna

1 x vysokotlaký kompresor VH 40 H3N 2 300 m3/h (nasátého vzduchu)

1 x vysokotlaký kompresor VH 21 H2N 1 400 m3/h (nasátého vzduchu)

Jedná se o bezmazné pístové kompresory Belliss & Morcom vyráb jící tlakový

vzduch 40 bar. Tento vzduch je upravován filtry a vymrazovací suši kou vzduchu.

PEVNÁ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZA ÍZENÍ  :

V areálu závodu budou provozována celkem 4 chladící za ízení a také 1 mrazící

box, chladivem bude R-404A (SUVA 404A). D lení podle ú elu :

Chladící za ízení . 1 a 2 -  využívání k uskladn ní koncentrát  v sudech.

           teplota skladování :  5 – 7  °C

          kapacita : cca 120 palet o rozm ru 120 x 100 cm

          o ekávané využití :  75 – 85 %, celoro

Chladící za ízení . 3 - využívání p edevším na koncentráty v nerezových vratných

kontejnerech a jako mezisklad provozu sirupárny pro zbytkové kontejnery s koncentrátem.

       teplota skladování :  5 – 7  °C

          kapacita : cca 50 ks kontejner  po 1 000 l

          o ekávané využití :  80 – 90 %, celoro

Mrazící box -  využívání k uchovávání zamražených koncentrát  v sudech.

           teplota skladování :  -15 –  -18 °C

          kapacita : cca 160 palet o rozm ru 120 x 100 cm

          o ekávané využití :  85 – 95 %, celoro

Chladící za ízení sirupárna - využívání ke skladování emulzí a barviv.

           teplota skladování :  5 – 7  °C

          kapacita : cca 20 palet EUR + 420 ks kanystr  po 10 l

          o ekávané využití :  100 %, celoro
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ZÁSOBNÍKY TECHNICKÝCH PLYN  – za ízení budou užívána v pronájmu :

1. Tlakový zásobník na skladování kapalného  CO2

Tlakový zásobník je sou ástí odpa ovací stanice umož ující odb r zplyn ného

skladovaného kapalného oxidu uhli itého p i teplot  okolí. Maximální výkon je omezen

instalovaným tlakovacím okruhem.

Odpa ovací stanice se skládá z vlastního tlakového zásobníku, pomocného

odpa ova e, potrubí a armatury. Vlastní tlakový zásobník se skládá z vn jší a vnit ní nádoby

válcového tvaru. Prostor mezi ob ma soust edn  uloženými nádobami je opat en

vakuopráškovou izolací. Zásobníky jsou vybaveny vlastním tlakovým okruhem p es

pomocný odpa ova , který slouží k natlakování zásobníku na pracovní p etlak. Výstupní tlak

plynu ze stanice do odb rové sít  je omezen maximálním p ístupným provozním tlakem

zásobníku. Vnit ní objem nádoby (zásobník VTC 34/25) je 17 330 l.

2. Zásobník pro skladování zkapaln ného N2

Pro uskladn ní dusíku budou k dispozici dva zásobníky VT 11/19 a Z 20 B.

Odpa ovací stanice se skládá z tlakového kryogenního zásobníku, vzduchového

odpa ova  a technologického systému potrubí. Zásobník se skládá z vn jší a vnit ní nádoby

válcového tvaru, které jsou navzájem izolované vakuopráškovou izolací. Vnit ní nádoba je

jišt na dv ma pojistnými ventily, vn jší je jišt na p etlakovou pojistkou. ásti zásobníku

podléhající prochlazení v provozních podmínkách jsou vyrobeny z materiál

zachovávajících si dobré mechanické vlastnosti i za nízkých teplot. Vnit ní objem nádoby je

10 770 l (zásobník VT 11/19) a 20 300 l (zásobník Z 20 B).

Po et pracovních sil :

Po et zam stnanc  v souvislosti se zám rem se o ekává následující :

celkem / v hlavní sm r. 2007   80 / 37

r. 2009 120 / 55

r. 2012 180 / 80

Provoz je nep etržitý.

B.I.7. P edpokládané termíny realizace zám ru

Provád ní stavebních a montážních prací : III. tvrtletí 2007 – IV. tvrtletí 2008.

B.I.8. Vý et dot ených územn  samosprávných celk

St edo eský kraj

sto Mnichovo Hradišt
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B.I.9 Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které

budou tato rozhodnutí vydávat

 Stavební povolení (ve slou eném územním a stavebním ízení)

stský ú ad, stavební ú ad, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradišt

 Integrované povolení

Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor životního prost edí a zem lství,

Zborovská 11, 150 21, Praha 5

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.  P da

Zám r si nevyžádá zábor p dy – stávající objekty a plochy budou stavebn

upraveny, projekt však z stane v hranicích areálu. Plocha výroby a sklad  bude cca

25 000 m2 a zpevn né plochy cca 15 000 m2.

B.II.2. Voda

Výstavba

Množství vody bude záviset na po tu pracovník  v dané etap  stavebních prací.

edpokládaná spot eba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l.den-1. Výstavba bude

probíhat po dobu 12 - 14 m síc  s pr rným po tem 60 pracovník  denn  z r zných

dodavatelských firem. P edpokládá se využití stávajícího sociálního zázemí v areálu.

Výpo et o ekávané spot eby vody pro sociální ú ely b hem výstavby je následující :

Pr rný stav pracovník  výstavby 60

Denní spot eba vody 7,2 m3

sí ní spot eba vody 160 m3

Doba výstavby – max. 14 síc

Celková spot eba vody – max. 2 240 m3

hem výstavby bude pot eba kropení okolí staveništ  pro omezení prašnosti, ur ité

množství vody bude pot ebné pro vlastní stavební práce (p ípravu stavebních hmot apod.),

ípadn išt ní p íjezdové komunikace – toto množství není vy ísleno, odb r se o ekává

minimální.
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Provoz

Stávající spot eba podzemní vody :

2005 – 71 000 m3

2006 – 128 278 m3 (bez 11 a 12/2006)

- spot eba v cílovém roce je odhadnuta na 350 000 m3 ro  pro výrobu a max.

5 000 m3 ro  pro sociální ú ely

Typ odb rných objekt  : 3 hydrogeologické vrty – vrtané studny

hluboké 32 m (vrt S 1 a S 2) a 39 m (vrt S 3)

vod a kategorie upravitelnosti : st ednoturonská zvode , voda použitelná bez úprav

Vydané rozhodnutí :

rozhodnutí M Ú .j. VŽP/1092/2006/27/Sle ze dne 17.3.2006, kterým se :

- vydává se povolení podle § 8 odst. 1 písm b) bod 1. a § 9 zákona . 254/2001 Sb.,

v platném zn ní k nakládání s podzemními vodami – k jejich odb ru z jímacích

objekt  S 1, S 2 a S 3 umíst ných na pozemcích parc. . 2636/14 a 2666 v k.ú.

Mnichovo Hradišt , z HGR 441 – Jizerský turon, .h.p. 1-05-02-051 – ve

stanoveném rozsahu, doba povoleného nakládání s podzemními vodami se omezuje

na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí (tedy od 20.3.2006)

- ukládá se povinnost v souladu s § 10 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., v platném

zn ní m it množství a jakost odebírané podzemní vody a p edávat zprávu o

výsledcích m ení správci povodí

- stanoví se podle § 10 odst. 4 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní podrobnosti

ení množství a jakosti odebírané podzemní vody v jímacím území Mnichovo

Hradišt

- stanoví se v souladu s § 37 odst. 2 zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní

celoro ní minimální hladina podzemní vody pro jímací objekty S 1, S 2 a S 3

- ukládá se povinnost v souladu s § 37 odst. 3 zákona . 254/2001 Sb., v platném

zn ní m it dynamickou hladinu a hladinu statickou, tzn.  ustálenou ve stanovené

etnosti a p edávat zprávu o výsledcích m ení správci povodí

Voda z vrt  bude používána pro výrobu a pro sociální ú ely - pro výrobu bude

filtrována, pro sociální ú ely bude upravována chlorováním. Z hlediska vody požární bude

provozovna zabezpe ena areálovým rozvodem vody odebírané z Jizery, v projektové

dokumentaci bude navrženo dopln ní stávajícího rozvodu požární vody pro hasební zásah

podle požadavk  p íslušných požárních norem a pokyn  správce toku.
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B.II.3. Energetické zdroje

Výstavba

Pro proces výstavby bude pot ebné zajistit elektrickou energii 0,4 kV s celkovým

íkonem 1 000 kVA a tlakový vzduch 400 m3/hod. – odb r není zatím vy íslen,

dostate nost zdroj  v areálu není zpochybn na.

Dále budou používány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy

– jejich spot ebu v etap  výstavby lze orienta  odhadovat zhruba na 200 – 300 m3/rok.

Provoz

i provozování bude nutná elektrická energie - pro zajišt ní osv tlení a provoz

jednotlivých za ízení. V souvislosti se zám rem bude vybudována nová trafostanice

22 000/400 V ve vysokonap ové rozvodn . Rozvodna bude vedena jako jedno adová,

kobková, s následujícími parametry trafostanice :

- v úrovni VN 3+PE – 50 Hz, 22 kV/IT – ochrana bude provedena samo inným

odpojením od zdroje – uzemn ní v síti IT

- v úrovni NN 3+PEN – 50 Hz, 400/230 V/TN-C – ochrana samo inným odpojením

od zdroje v síti TN nadproudovým jistícím prvkem

Stávající spot eba elektrické energie :

2005 – 2 656,223 MWh

2006 – 3 267,174 MWh (bez 11 a 12/2006)

- spot eba v cílovém roce je odhadnuta na max. 7 500 MWh ro

Pro výrobu technologické páry v koteln  a vytáp ní bude palivem zemní plyn.

Stávající spot eba zemního plynu :

2005 – 15 295 m3

2006 – 13 194 m3 (bez 11 a 12/2006)

- spot eba v cílovém roce je odhadnuta na 400 000 m3 ro

Kotelna v areálu z stane v provozu, resp. kotel (plamenco-trubkový kotel KD Dukla

BK 2,5 T70 o výkonu 2,6 MW), který bude i nadále sloužit pro výrobu páry, bude pouze

emíst n v rámci areálu do nového provozního zázemí. Zm ní se využití kotelny –

ekávaná provozní doba je 8 300 hod./rok.

Vytáp ní kancelá í, sociálního zázemí a sklad  bude realizováno pomocí n kolika

plynových topidel ROBUR F1 31. Jedná se o agregáty s jmenovitým tepelným p íkonem

30,77 kW a jmenovitým tepelným výkonem 28 kW. Ú innost vyráb ného tepla je cca 91 %.
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B.II.4. Surovinové zdroje

Výstavba

i výstavb  vznikne pot eba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro

srovnatelné stavby, a to zejména :

- výkopová zemina ze základ  pro vyrovnání terénu

- drcené kamenivo, št rkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek

- kamenivo a št rkopísek pro betonové konstrukce

- železobetonová konstrukce

- b žné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek) a nát rové hmoty

V rámci zemních prací se p edpokládá vyrovnaná kubatura výkopových zemin –

zemina, ale i stavební su  bude využita v areálu. Dovoz chyb jícího kameniva, št rku a

betonu bude zajišt n z nejbližších možných lokalit, které budou blíže up esn ny

v projektové dokumentaci. Spot eba surovin také zatím není vy íslena, bude standardní,

není p edpokládána ve významném množství.

Provoz

ípravky pro technologii výroby nápoj

- Aromata

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - nejsou klasifikována jako

nebezpe né látky / p ípravky.

Použití - aromata se používají k ochucování vyráb ných nápoj .

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 85 tun.

- Koncentráty

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - nejsou klasifikovány jako

nebezpe né látky / p ípravky.

Použití - koncentráty se používají jako základní surovina pro výrobu nápoj .

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 1 500 tun.

- Barviva

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - nejsou klasifikována jako

nebezpe né látky / p ípravky.

Použití - barviva slouží k úprav  vzhledu vyráb ného nápoje.

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 150 tun.
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- Sladidla p írodní (cukr)

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - nejsou klasifikována jako

nebezpe né látky / p ípravky.

Použití - cukr se používá jako základní surovina pro výrobu nápoj .

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 30 300 tun.

- Sladidla um lá (Sacharin sodný, Aspartam)

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - zdraví škodlivý.

Použití - um lá sladidla se používají jako základní surovina pro výrobu nápoj .

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 11 700 tun.

- Konzerva ní látky (Dvojsi itan draselný)

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - dráždivý.

Použití - konzerva ní látky se používají ke konzervaci n kterých nápoj , které nejsou

sycené a pasterizované.

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 35 tun.

- Sanita ní prost edky (DIVOSTAR, Divosan forte)

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - žíravý, oxidující, zdraví

škodlivý.

Použití - jedná se o prost edky, které se používají k sanitaci za ízení v CIP stanici.

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 150 tun.

- Chlornan sodný

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - žíravý.

Použití - chlornan sodný se používá pro úpravu vstupní vody pro sociální ú ely.

Odhad ro ní spot eby v cílovém roce - 2,8 tun.

- Oxid uhli itý

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - není klasifikován jako

nebezpe ná látka / p ípravek.

Použití - látka se používá k sycení nápoj .

Odhad m sí ní spot eby v cílovém roce - 10 tun.
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- Dusík

Klasifikace podle zákona . 356/2003 Sb., v platném zn ní - není klasifikován jako

nebezpe ná látka / p ípravek.

Použití - látka se používá k vytvá ení inertní atmosféry nad hladinou nesycených nápoj

v lahvi.

Odhad m sí ní spot eby v cílovém roce - 10 tun.

ípravky pro išt ní odpadních vod : viz kapitola B.III.2 oznámení (v rámci popisu OV)

- pavková voda a kyselina fosfore ná

SKLADOVÁNÍ

íjem a skladování surovin pro výrobu (aromata, koncentráty, barviva, sladidla a

konzerva ní látky) bude probíhat p es p íjmové rampy do skladu MTZ, kde budou pro

jednotlivé druhy surovin vyhrazeny speciální sklady odd lené od spole ných skladovacích

prostor. Pro suroviny, které je nutné skladovat v chladu, je ur en chladící box. P íjem

tekutých polotovar  se bude provád t pomocí p íjmového erpadla p ipojeného na

rozvodnou desku skladovacích tank , p i sou asné kontrole objemu hmotnostním

pr tokom rem.

Technické plyny (CO2,  N2) budou p ijímány z cisterny p ímo do zásobník

technických plyn .

ípravky pro išt ní odpadních vod budou uskladn ny v dávkovací stanici nutrient

v prostoru OV. pavková voda bude uskladn na v zásobníku o objemu 1 000 l a kyselina

fosfore ná v zásobníku o objemu 250 l. Zásobníky a temperovaná sk  dávkovacích

erpadel budou osazeny na spole né základové desce pod novým p íst eškem.

Blíže – popis v kapitole B.I.6. a B.III.2. oznámení.

Skladování bude zabezpe eno v souladu s p edpisy na ochranu zdraví a životního

prost edí. Veškeré nakládání s chemickými látkami a p ípravky, zejména se závadnými

látkami, bude provád no na zabezpe ených nepropustných plochách, v nádržích,

s p ípadným jišt ním dostate  kapacitní záchytnou jímkou. Skladovací místa nebudou

napojena na kanalizaci.
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B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu

Doprava :

Veškerá doprava p i výstavb  i provozu bude realizována po silnici. Pro provozování

areálu je a bude využívána silnice II/268 a z ní odbo ující místní komunikace erná silnice

kon ící u areálu.

Výsledky s ítání dopravy v roce 2005 na silnici II/268 v úseku . 1-1576 k ižovatka

s 610 – Klášter Hradišt  nad Jizerou, vyúst ní 26815 jsou následující :
T celoro ní pr rná intenzita t žkých vozidel 1153 vozidel / 24 hod.

O celoro ní pr rná intenzita osobních vozidel 4127 vozidel / 24 hod.

M celoro ní pr rná intenzita motocykl 48  vozidel / 24 hod.

S celoro ní pr rná intenzita všech vozidel 5328 vozidel / 24 hod.
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Výstavba

Dopravní nároky budou srovnatelné s b žnými dopravními nároky b žných staveb a

nep ekro í pr rnou úrove  do cca 30 nákladních vozidel za den. Dopravní zát že budou

omezeny na relativn  krátké období provád ní demolice, zemních výkop , stavebních a

konstruk ních prací.

Provoz

V dob  provozování bude pot ebné dopravovat do areálu suroviny a odvážet

produkty. V dob  sezóny v cílovém roce bude etnost dopravy denn  cca 80 kamión

(v dob  sezóny, tedy plného zatížení), resp. cca 40 - 50 kamión  (v dob  klidu).

Osobní doprava zam stnanc  bude souviset s po tem nových pracovník  a bude

záviset na jejich zvoleném zp sobu p epravy do zam stnání.

Inženýrská infrastruktura :

V areálu je pot ebná infrastruktura vybudována, pouze bude nutné zajistit p ívody

médií k míst m spot eby. Sou ástí investice bude nová trafostanice.

Ostatní vyvolané investice :

Jiné investice nejsou p edpokládány.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. P da

edm tnou investicí a provád nými innostmi nebude zasažen zem lský p dní

fond, pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, ani ostatní plochy – p ímé ovlivn ní je možné

vzhledem k charakteru innosti v areálu vylou it, nep ímé ohrožení bude maximáln

omezeno bezpe nostními opat eními.

B.III.2. Voda

Výstavba

V tomto období by nem ly vznikat technologické odpadní vody v pravém slova

smyslu, ale možnost vzniku kontaminace vod souvisí s dopravou stavebních materiál  a

pohybem stavebních mechanism  v prostoru zám ru.
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Tato rizika lze rozd lit na rizika :

- provozního charakteru

- havarijního charakteru

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spo ívá p edevším ve zne išt ní

deš ových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silni ního t lesa a zpevn ných

ploch úkapy ropných látek pocházející z net sností motor , p evodových a rozvodových

sk íní dopravních prost edk , stroj  a za ízení. Kontaminace havarijního charakteru spo ívá

ve zne išt ní vod v d sledku havárie n kterého z dopravních prost edk , p ípadn

stavebního stroje i za ízení.

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve v tšin  p ípad  možné

kontaminaci vody p edejít, p ípadn  výrazn  snížit jejich pravd podobnost.

Pracovníci budou využívat sociální zázemí areálu (s odtokem odpadních vod na

OV v areálu, po dobu rekonstrukce istírny bude zajišt no mobilní za ízení).

Provoz

Uvažované navýšení výroby nápoj  bude provád no postupn , p emž se uvažují

i základní asové horizonty, a to r. 2007 a r. 2009, kdy mají být v provozu t i nové

technologické linky a r. 2012, kdy má být uvedena do provozu ješt  další plnicí linka. Provoz

jedné stávající linky z stane zachován.

Vyprodukované odpadní vody budou zneškod ovány na stávající OV, která bude

zrekonstruována tak, aby její technologická linka odpovídala množství a složení odpadních

vod. Budou zde likvidovány i vody splaškové, p íp. hasební.

Voda deš ová ze st ech a zpevn ných ploch bude odvád na do toku, voda ze

zpevn ných ploch však p es lapol k záchytu p ípadných úkap  z vozidel. Srážkové vody

budou v areálu podle pot eby využívány pro závlahu zelen .

Množství deš ových vod v sou asnosti není zjiš ováno, po vybudování všech nových

objekt  a ploch bude celkové množství srážkových vod na základ  výpo tu cca 30 000

m3/rok (p i pr rném úhrnu srážek v oblasti 550 mm/rok, ploše 60 000 m2 a koeficientu

odtoku 0,9).

Stávající množství vypoušt ných odpadních vod z OV :

2005 – 3 198 m3

2006 – 6 566 m3 (bez 11 a 12/2006)
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Vydané rozhodnutí :

rozhodnutí M Ú .j. VŽP/2414/2006/41/Sle ze dne 28.4.2006, kterým se :

- vydává se povolení podle § 8 odst. 1 písm c) a § 9 zákona . 254/2001 Sb.,

v platném zn ní k nakládání s vodami – k vypoušt ní odpadních vod do vod

povrchových (do vodního toku Jizery), za ú elem vypoušt ní odpadních vod z OV

spole nosti umíst né v Mnichov  Hradišti, HGR 441 – Jizerský turon, vodní tok

Jizera, .h.p. 1-05-02-051, .km 55,7 – ve stanoveném rozsahu, doba povoleného

nakládání s odpadními vodami se omezuje na dobu 5 let od nabytí právní moci

rozhodnutí a zárove  se stanoví povinnosti k vydanému povolení – vodoprávní ú ad

zejména požaduje p edložit aktualizovaný Provozn  – manipula ní ád a Havarijní

plán pro p ípad zhoršení jakosti vod, a to do 30.6.2006

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O VÝROB

Množství vstupní vody do výroby (v m3/rok) r. 2007 216 000 m3

r. 2009 310 000 m3

r. 2012 350 000 m3

Ro ní kapacita výrobny (v m3/rok) r. 2007   86 400 m3

r. 2009 124 600 m3

r. 2012 140 000 m3

Celkové množství odpadních vod z výrobního procesu se p edpokládá 60 %

z objemu vstupní vody do výroby.

Složení odpadních vod z výroby se p epokládá stejné jako v již existujícím závod

v Rajci – Lesná (Slovenská republika), kde bylo podle p edaných podklad  zjišt no toto

složení odpadních vod :

Složení odpadních vod v závod  Rajec - Lesná
ukazatel rozm r 27.7. 06 28.6. 06 30.5. 06 18.4. 06 15.3. 06 25.1. 06 pr r maximum minimum

BSK5 mg/l 550 240 67,5 112,5 1700 50 453,3 1700 50
CHSK mg/l 649 553 216 207 2380 86 681,8 2380 86
pH - 7,77 7,89 7,25 7,94 9,82 8,1 8,1 9,8 7,3
RL mg/l 898 816 376 370 2794 374 938,0 2794 370
RLž mg/l 260 352 212 156 1042 252 379,0 1042 156
NL mg/l 16 10 12 6 16 5 10,8 16,0 5,0
N-NH4 mg/l 1,4 0,28 2,4 0,65 2 1,3 1,34 2,40 0,28
Pc mg/l 0,35 0,24 0,2 0,2 0,65 0,35 0,33 0,65 0,20
PAL-A mg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,1 <0,06 0,10 0,10 0,10
EL mg/l 0,59 0,75 0,56 0,72 1,4 0,49 0,75 1,40 0,49
NEL mg/l 0,11 0,36 0,21 0,22 0,16 0,1 0,19 0,36 0,10
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Z p ehledu je z ejmé, že se jedná o odpadní vody se specifickým složením, ve

kterých p evládají organické látky na cukerné bázi s minimálním obsahem nerozpušt ných

látek, dusíku a fosforu. Biodegradabilita tohoto typu zne išt ní se p edpokládá velice dobrá.

Problematická se obvykle jeví nárazovost produkce odpadních vod, zejména ve vztahu k

organickému zne išt ní.

Výroba nápoj  bude probíhat v nep etržitém provozu a v jednotlivých asových

horizontech se p edpokládá tento po et zam stnanc  :

rok celkový po et zam stnanc z toho v hlavní sm

r. 2007 80 37

r. 2009 120 55

r. 2012 180 80

Stravování zam stnanc  bude zajišt no v závodní jídeln  s dovozem hotových jídel,

odpadní vody z jídelny budou vypoušt ny p es lapák tuk .

Hydraulické a látkové zat žovací parametry odpadní vody

Na základ  p edaných podklad  a up es ujících jednání s investorem byly

projektantem OV zjišt ny pro jednotlivé asové horizonty dále uvedené bilance odpadních

vod a jejich zne išt ní.

Odpadní vody z výroby
Množství odpadních vod :

r. 2007
m3/d m3/h l/s

Pr rný denní p ítok – Q24 360 15 4,17
Koeficient denní nerovnom rnosti – kd 2,4
Maximální denní p ítok - Qd 864 36 10,00
Koeficient hodinové nerovnom rnosti – kh 2,4
Maximální hodinový p ítok - Qh 86,4 24,00

r. 2009
m3/d m3/h l/s

Pr rný denní p ítok – Q24 510 21,25 5,90
Koeficient denní nerovnom rnosti – kd 2,4
Maximální denní p ítok - Qd 1224 51 14,17
Koeficient hodinové nerovnom rnosti – kh 2,4
Maximální hodinový p ítok - Qh 122,4 34,00

r. 2012
m3/d m3/h l/s

Pr rný denní p ítok – Q24 580 24,17 6,71
Koeficient denní nerovnom rnosti – kd 2,4
Maximální denní p ítok - Qd 1392 58 16,11
Koeficient hodinové nerovnom rnosti – kh 2,4
Maximální hodinový p ítok - Qh 139,2 38,67
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Produkované zne išt ní :

r. 2007 r. 2009 r. 2012
ukazatel kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l
BSK5 180 500 255 500 290 500
CHSK 252 700 357 700 406 700
NL 3,6 10 5,1 10 5,8 10
N-NH4 0,54 1,5 0,765 1,5 0,87 1,5
Nc - odhad 1,08 3 1,53 3 1,74 3
Pc 0,14 0,4 0,20 0,4 0,23 0,4

Splaškové vody

Výpo et množství splaškových vod vychází z p edpokládaného celkového po tu

zam stnanc  a z hodnoty specifické produkce odpadních vod ve výši 80 l/zam.d. K výpo tu

zne išt ní splaškových vod byly použity hodnoty specifické produkce zne išt ní dle

SN 75 6401, snížení o 50 %.

Za t chto p edpoklad  je bilance splaškových vod pro jednotlivé asové horizonty

následující :

r. 2007 r. 2009 r. 2012
po et zam stnanc 80 120 180
množství splaškových vod 6,4 m3/d 9,6 m3/d 14,4 m3/d
produkované zne išt ní kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l
BSK5 2,4 375 3,6 375 5,4 375
CHSK 4,8 750 7,2 750 10,8 750
NL 2,2 344 3,3 344 4,95 344
N-NH4 0,29 44,7 0,43 44,7 0,64 44,7
Nc 0,4 68,8 0,7 68,8 1,0 68,8
Pc 0,10 15,6 0,15 15,6 0,23 15,6

SOUHRNNÁ BILANCE ODPADNÍCH VOD
Množství odpadních vod :

r. 2007
m3/d m3/h l/s

Pr rný denní p ítok – Q24 366 15,3 4,24
Koeficient denní nerovnom rnosti – kd 2,4
Maximální denní p ítok – Qd 879 36,6 10,18
Koeficient hodinové nerovnom rnosti – kh 2,4
Maximální hodinový p ítok – Qh 87,9 24,43

r. 2009
m3/d m3/h l/s

Pr rný denní p ítok – Q24 520 21,7 6,01
Koeficient denní nerovnom rnosti – kd 2,4
Maximální denní p ítok – Qd 1247,0 52,0 14,43
Koeficient hodinové nerovnom rnosti – kh 2,4
Maximální hodinový p ítok – Qh 124,7 34,64
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r. 2012
m3/d m3/h l/s

Pr rný denní p ítok – Q24 594 24,8 6,88
Koeficient denní nerovnom rnosti – kd 2,4
Maximální denní p ítok – Qd 1427 59,4 16,51
Koeficient hodinové nerovnom rnosti – kh 2,4
Maximální hodinový p ítok – Qh 142,7 39,63

Produkované zne išt ní :

r. 2007 r. 2009 r. 2012
ukazatel kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l
BSK5 180 491 255 491 290 488
CHSK 252 688 357 687 406 683
NL 3,6 9,8 5,1 9,8 5,8 9,8
N-NH4 0,54 1,5 0,765 1,5 0,87 1,5
Nc - odhad 1,1 2,9 1,5 2,9 1,7 2,9
Pc 0,14 0,4 0,20 0,4 0,23 0,4

Uvedené hodnoty hydraulického a látkového zatížení jsou výchozím podkladem pro

stanovení pot ebné kapacity OV a návrh jejích úprav.

  Návrhová jakost vy išt né vody

Vy išt né odpadní vody budou vypoušt ny do eky Jizery pod Mnichovým

Hradišt m. Požadavky na jejich jakost nejsou blíže specifikovány, a proto se vychází

z obecných požadavk  podle NV . 61/2003 Sb., kde jsou pro výrobny a stá írny

nealkoholických nápoj  (p íloha .1, tab. 2a) uvedeny tyto emisní standardy :

Ukazatel Hodnota „p“

pH 6 – 8,5

CHSKCr 110 mg/l

BSK5 25 mg/l

PC 2 mg/l

Uvedené p ípustné hodnoty „p“ koncentrací nejsou ro ní pr ry a mohou být

ekro eny v povolené mí e v souladu s p íslušnými ustanoveními NV . 61/2003 Sb.

Sou asný stav

Pro zneškodn ní vyprodukovaných odpadních vod je k dispozici istírna odpadních

vod, která je v sou asné dob  vzhledem k nízké produkci odpadních vod využívána jen

ásti.
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Technologická linka OV je dvoustup ová a skládá se ze vstupní erpací stanice,

hrubého p ed išt ní, biologického filtru a aktiva ního systému se vstupním selektorem a

regenerací kalu. Kalové hospodá ství tvo í nádrž aerobní stabilizace kalu a odvod ovací

za ízení.

Odpadní vody p itékají p ívodní kanalizací p es ru  stírané hrubé esle do

deš ového odd lova e, ze kterého odtékají do vstupní erpací stanice ( S I). Odtud se

erpají na hrubé p ed išt ní tvo ené dv ma hydrosíty, kde se zachytí hrubší ne istoty.

Z hydrosít odtékají odpadní vody do další erpací stanice ( S II), ze které jsou erpány na

kompaktní biologickou jednotku (KBJ) – biologický filtr.

Kompaktní biologická jednotka sestává z biologického rychlofiltru s blokovou náplní

z plast  (ARHY desky z PVC), z dosazovací nádrže umíst né pod biofiltrem a z erpací

jímky kal . KBJ je konstruk  rozd lena na t i stejné ásti, p emž každá ást má

samostatné erpadlo odpadní vody (v S II) a recirkula ní erpadlo, které je sou ástí KBJ a

zajiš uje opakovaný pr chod išt né odpadní vody s biofiltrem. Tímto zp sobem je možné

dosáhnout vyšší ú innosti išt ní. Odpadní voda je erpána do rozvodu umíst ného v horní

ásti jednotky. Tento rozvod zajiš uje rovnom rné rozd lení a rozst ik odpadní vody po celé

ploše biofiltru. Na náplni biofitru se vlivem skráp ní odpadní vodou postupn  vytvá ejí

biologické nárosty (biofilm), které jsou nositelem istícího ú inku. V pr hu istícího

procesu se povrch biofilmu neustále obnovuje a odum elé ásti biomasy se strhávají do

išt né odpadní vody, která odtéká do dosazovací nádrže. Zde dochází k separaci kalu a

vy išt ná voda odtéká do erpací jímky, ze která se p erpává na druhý stupe išt ní.

Kal se odpouští do kalové jímky ( S III), odkud se p erpává do nádrže aerobní stabilizace

kalu.

V p ípad  koncentrovaných odpadních vod dochází v kompaktní biologické jednotce

k odbourávání p edevším organického zne išt ní, zatímco její ú innost na odstran ní

nutrient  je zpravidla relativn  nízká.

Druhý stupe išt ní pracuje na principu nízkozatížené aktivace ve dvoulinkovém

uspo ádání se spole ným vstupním selektorem. Odpadní voda p ed išt ná na biofiltru je

erpána do oxického selektoru se st edobublinným aera ním systémem, kde se mísí

s aktivovaným kalem. Ze selektoru odtéká aktiva ní sm s do dvou aktiva ních nádrží

provzduš ovaných jemnobublinným aera ním systémem. Z každé aktivace odtéká aktiva ní

sm s do jedné vertikální dosazovací nádrže, která slouží k separaci aktivovaného kalu od

vy išt né vody, která odtéká p es p epadové hrany odtokovým potrubím do recipientu.

Vratný kal je z dosazovacích nádrží odtahován gravita  do spole né regenera ní nádrže,

odkud se p erpává na za átek aktiva ního systému do selektoru. Regenera ní nádrž je

vybavena jemnobublinným aera ním systémem a erpadlem vratného kalu. Dodávka
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vzduchu je pro celý druhý stupe  zajišt na jedním dmychadlem se 100% rezervou.

ebyte ný kal z druhého stupn  je možné odpoušt t odbo kou na výtlaku erpadla

vratného kalu do kalové jímky za biofiltrem ( S III) a odtud se spole  s kalem z biofiltru

erpává do nádrže aerobní stabilizace kalu. Tato nádrž je vystrojena st edobublinným

aera ním systémem, odtahem kalové vody a p enosným kalovým erpadlem pro erpání

stabilizovaného kalu na odvodn ní. Dodávka vzduchu pro aerobní stabilizaci je zajišt na

jedním dmychadlem bez rezervy. Odsazená kalová voda se odpouští do erpací jímky p ed

druhý stupe išt ní.

Linka odvodn ní kalu je tvo ena odvod ovacím kontejnerem s filtra ním mezidnem.

Kal se do kontejneru erpá po p ídavku polymerního flokulantu, který je zaveden do

výtla ného potrubí erpadla ze stabiliza ní nádrže.

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY OBJEKT OV
Hrubé esle a odd lova

Hrubé esle :
ší ka 1000 mm
ší ka pr lin 30 mm

erpací stanice I

S I slouží k erpání odpadních vod na hydrosíta a je osazena celkem t emi erpadly o
chto parametrech :

typ : SIGMA 100 GFHU
Q 12 – 32 l/s
H 18 – 10 m
Pmot 6,5 kW

erpací stanice II

S II slouží k erpání odpadních vod na biofiltr a je osazena celkem t emi erpadly o t chto
parametrech :

typ : SIGMA 100 GFHU
Q 12 – 32 l/s
H 18 – 10 m
Pmot 6,5 kW

Kompaktní biologická jednotka – KBJ

vnit ní rozm ry
délka 15 m
ší ka 2 x 5 m
nadzemní výška 5,7 m
celková výška 8 m

objem nápln 650 m3

Recirkula ní erpadla KBJ :
po et 3 ks
typ : SIGMA 100 GFHU
Q 12 – 32 l/s
H 18 – 10 m
Pmot 6,5 kW
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erpací jímka BMTO – Liberec

Slouží k p erpávání  p ed išt ných vod do aktiva ní ásti OV a je osazena jedním
erpadlem :

typ : SIGMA 50 GFLU
Q 2 – 8 l/s
H 9,7 – 6 m
Pmot 1,1 kW

Druhý stupe išt ní – aktiva ní nádrže

Skládá se z jednoho selektoru, dvou aktiva ních nádrží, dvou dosazovacích nádrží a
regenerace kalu.

Selektor :
po et nádrží 1 ks
rozm ry

délka 4,7 m
ší ka 4,12 m
hloubka vody 4,5 m

objem 21,8 m3

aerace st edobublinná
typ element AME P
po et element 16 ks

Aktiva ní nádrže :
po et nádrží 2 ks
rozm ry

délka 4,7 m
ší ka 5,8 m
hloubka vody 4,5 m

celkový objem 245 m3

aerace jemnobublinná
typ element AME 260
po et element 90 ks

Dosazovací nádrže :
po et nádrží 2 ks
rozm ry

délka 6 m
ší ka 6 m
hloubka vody 5,7 m

celková plocha 72 m2

celkový objem 165 m3

Regenera ní nádrž :
po et nádrží 1 ks
rozm ry

délka 4,2 m
ší ka 6 m
hloubka vody 4,5 m

celkový objem 113,4 m3

aerace jemnobublinná
typ element AME D - 750
po et element 21 ks

Dmychadlo pro druhý stupe  :
po et 1+1 ks
typ : ROBUSCHI RB 50 LP
výkon 699 m3/h

íkon motoru 18,5 kW
po et otá ek 3342 ot/min
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erpadlo vratného kalu :

Je osazeno v regeneraci a slouží k p erpávání kalu z regenerace do vstupního selektoru
typ : SIGMA 50 GFLU
Q 2 – 8 l/s
H 9,7 – 6 m
Pmot 1,1 kW

rný objekt na odtoku

Slouží k m ení množství odpadních vod vypoušt ných z druhého stupn  do recipientu.
typ : PARS P3
rozsah pr tok 0,73 – 49 l/s

erpací stanice III

Slouží k p erpávání kal  do kalového hospodá ství a je osazena dv ma erpadly:

typ : SIGMA 100 GFHU
Q 12 – 32 l/s
H 18 – 10 m
Pmot 6,5 kW

Kalové hospodá ství

Nádrž aerobní stabilizace kalu
po et nádrží 1 ks
rozm ry

pr r 5,35 m
hloubka vody 2,83 m

celkový objem 63,7 m3

aerace st edobublinná
typ element AME P
po et element 16 ks

Dmychadlo pro aerobní stabilizaci kalu
po et 1+1 ks
typ : LUTOS DITL P 6T
výkon 63,2 m3/h

íkon motoru 1,1 kW
po et otá ek 2950 ot/min

Technologické posouzení stávající OV

Sou asná skladba technologické linky (p ed azený biofiltr a následná aktivace)

odpovídá p edpokládanému složení odpadních vod, v nichž p evládají látky sacharidického

charakteru. V p ípad  použití pouze aktiva ního procesu pro išt ní takových vod zp sobují

ítomné sacharidy vláknité bytn ní aktivovaného kalu, které se projevuje zhoršením jeho

separa ních vlastností. Tato skute nost pak klade zvýšené nároky na separa ní ú innost

dosazovacích nádrží, a p i jejich dimenzování je k tomu t eba p ihlédnout.
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Protože sacharidy pat í mezi snadno biologicky rozložitelné látky, odbourávají se

z odpadní vody mezi prvními a relativn  velkou rychlostí. Toho lze využít práv  p ed azením

biofiltru, který je schopen p i vhodn  zvolených zat žovacích parametrech snížit obsah

sacharid  v išt né odpadní vod  na takovou úrove , že její následné do išt ní

v aktiva ním procesu již ne iní problémy.

Posouzení stávající technologické linky vychází z p edpokladu, že její technologické

za ízení je funk ní a jeho zprovozn ní bude vyžadovat pouze repasi, p íp. drobné opravy.

Maximální kapacita aktiva ní ásti OV pro nep ed išt né odpadní vody :

Pokud by byly na aktiva ní stupe  p ivedeny odpadní vody p ímo bez p ed išt ní na

biofiltru, bude proces produkovat kal se zhoršenými separa ními vlastnostmi. Proto bude

nutné koncentraci aktiva ní sm si v systému udržovat na minimální hodnot

doporu ovaného rozsahu 2 – 4 kg/m3. V tomto p ípad  bude možné ve druhém stupni

išt ní udržet zásobu kalu 989 kg.

Pro nízko zat žované aktiva ní systémy by látkové zatížení kalu podle BSK5 nem lo

esáhnout hodnotu 0,15 kg/kg.d. Z toho vyplývá, že na aktivaci je možné p ivést

maximáln  cca 150 kg/d BSK5.

Výkon stávajících dmychadel je 699 m3/h, což p i využití kyslíku 5,5 %/m a hloubce

ponoru element  4,3 m p edstavuje za standardních podmínek (20°C; 101,3 kPa) dodávku

kyslíku (OCst) ve výši cca 1100 kg/d. Toto množství kyslíku je schopné pokrýt kyslíkové

nároky aktiva ního systému s nitrifikací až do cca 250 kg/d p ivedené BSK5. Pokud by bylo

požadováno pouze odstran ní organického zne išt ní, sta ila by dodávka kyslíku na cca

400 kg/d p ivedené BSK5.

Z provedených orienta ních výpo  vyplývá, že limitujícím faktorem ur ujícím

kapacitu aktiva ního systému je hodnota maximální koncentrace aktiva ní sm si 2 kg/m3,

kterou je možné ješt  v systému udržet.

Ve srovnání s uvažovanými produkcemi zne išt ní v jednotlivých asových

horizontech je z ejmé, že bude nutné provozovat i biofiltr, nebo  již v I. etap  p ekra uje

produkce BSK5 (180 kg/d) maximální kapacitu aktiva ního systému, která iní pouze 150

kg/d BSK5. Na druhou stranu p ed azení biofiltru se projeví zlepšením separa ních

vlastností aktivovaného kalu, což umožní zvýšit jeho koncentraci v systému, a tím i kapacitu

druhého stupn išt ní.
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Návrh technologie ist ní pro I. etapu – r. 2007

Po zahájení výroby nealkoholických nápoj  v r. 2007 se p edpokládá tato produkce

odpadních vod a zne išt ní :

Množství a zne išt ní OV Zna ka  Jednotka Pr r
Po et ekvivalentních obyvatel EO60 - 3000
Pr rný denní p ítok Q24 m3/d 366

m3/h 15,3
l/s 4,2

Denní (výpo tový) p ítok Qd m3/d 879
m3/h 36,6
l/s 10,2

Maximální hodinový p ítok Qh m3/h 86,4
l/s 24,0

Organické zne išt ní BSK5 kg/d 180,0
mg/l 491,3

CHSK kg/d 252,0
mg/l 687,8

Nerozpušt né látky NL kg/d 3,6
mg/l 9,8

Amoniakální dusík N-NH4 kg/d 0,5
mg/l 1,5

Celkový dusík NC kg/d 1,1
mg/l 2,9

Celkový fosfor PC kg/d 0,1
mg/l 0,4

Navrhuje se zachování stávající sestavy technologické linky, ve které bude nezbytné

provést dále popsané úpravy.

Hrubé p ed išt ní

Objekt odd lova e deš ových vod, erpací stanice I a hrubého p ed išt ní z stanou

zachovány ve své p vodní funkci a pokud jejich za ízení vyhoví i po stránce technické,

bude i nadále využito.

erpací stanice II

erpací stanice na biofiltr z stane zachována. Výkon nainstalovaných erpadel je

dosta ující i pro maximální p ítok do OV. Navrhuje se využít objem této erpací stanice,

který iní cca 125 m3, pro vyrovnání nerovnom rností v p ítoku. P i udržování minimální

hladiny v jímce na úrovni cca 1 m nad dnem bude k dispozici akumula ní prostor o objemu

cca 85 m3. Vzhledem k tomu, že rozsah erpaného množství se u erpadel nainstalovaných

v S II pohybuje v rozmezí 12 – 32 l/s, zatímco erpadlo v jímce BMTO ( erpání na aktivaci)

má rozsah výkon  pouze 2 – 8 l/s, bude t eba blokovat chod t chto erpadel p i dosažení

maximální hladiny v jímce BMTO.
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Kompaktní biologická jednotka – KBJ

Kompaktní biologická jednotka z stane zachována, její nápl  se jeví využitelná i pro

další provoz. Odpadní vody se budou na každou ze t í sekcí erpat st ídav , takže vždy

pob ží pouze jedno erpadlo v S II, sou asn  s ním bude v provozu i p íslušné

recirkula ní erpadlo. Režim st ídání erpadel v S II se navrhuje po 3 hodinách. Chod

recirkula ních erpadel nebude blokován od maximální hladiny v jímce BMTO.

i navrženém provozním režimu bude KBJ pracovat s t mito parametry :

plocha nápln 150 m2

objem nápln 650 m3

recirkula ní pom r 100%
výkon erpadla v S II. cca 30 l/s
hydraulické zatížení plochy KBJ 1,440 m3/m2.h
objemové látkové zatížení dle BSK5 0,277 kg/m3.d
produkce kalu z KBJ 36 kg/d

Pro zajišt ní správné funkce KBJ je t eba zrevidovat a p ípadn  opravit stávající

rozvody, kterými se voda rozst ikuje po povrchu biofilru.

erpací jímka BMTO

Na druhý stupe išt ní bude v I. etap  t eba erpat minimáln  10,2 l/s (Qd).

Stávající erpadlo s rozsahem erpaného množství 2 – 8 l/s pro uvažované množství

odpadních vod nevyhovuje, a proto musí být nahrazeno erpadlem o výkonu cca 12 - 15 l/s.

V souvislosti s pot ebou blokace erpadel v S I je t eba jímku doplnit o signalizaci

maximální hladiny.

Druhý stupe išt ní – aktiva ní systém

Stávající aktiva ní systém z stane zachován i pro I. etapu - bude t eba provést revizi

aera ního systému a vadné elementy vym nit. V souvislosti se zvýšením výkonu erpadla

v jímce BMTO bude t eba nahradit  i stávající erpadlo vratného kalu v regeneraci

erpadlem o výkonu 12 – 15 l/s.

Aktiva ní systém bude v I. etap  pracovat s t mito parametry :

provozní koncentrace aktivovaného kalu v N a S 2,0 kg/m3

provozní koncentrace aktivovaného kalu v R 4,0 kg/m3

zásoba kalu v R 454 kg
zásoba kalu v S 44 kg
zásoba kalu v N 491 kg
celková zásoba kalu 988 kg
objem kapaliny
- regenerace 113 m3

- selektor 22 m3
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- nitrifikace 245 m3

celkový objem kapaliny 381 m3

objemové zatížení dle BSK5 0,237 kg/m3.d
zatížení kalu (s R) 0,091 kg/kg.d
celková produkce kalu 18,0 kg/d
skute né stá í kalu 55,0 d
recirkulace vratného kalu 100% %Qd

36,6 m3/h
10,2 l/s

doba kontaktu v selektoru
i Qd 0,30 h
i Qh 0,18 h

doba kontaktu v nitrifikaci
i Qd 3,35 h
i Qh 1,99 h

doba zdržení v regeneraci p i Qr 3,09 h
standardní oxygena ní kapacita 585 kg/d

Pot ebné množství vzduchu :

Specifická spot eba O2 na oxidaci uhlíku 2,051 kg/kg
Spot eba O2 na p ivedenou BSK5 185 kg/d
Celková provozní spot eba O2 185 kg/d
Provozní koncentrace rozpušt ného O2 2 mg/l
Sou initel p estupu alfa 0,8 -
Sou initel nerovnom rnosti pro OC 2,40 -
Standardní oxygena ní kapacita - maximální 709 kg/d
Pom r OCst/Bv 7,88 kg/kg
Hloubka ponoru jemnobublinných element 4,3 m
Specifické využití O2 ze vzduchu 5,5 %/m
Využití kyslíku ze vzduchu 23,65 %
Pot ebné množství vzduchu 446 m3/h
Pot ebný p etlak dmychadla 510 mbar

Stávající dmychadla o výkonu 699 m3/h mají dostate ný výkon.

Dodávka vzduchu do aktiva ního systému bude ízena kyslíkovou sondou

umíst nou v aktivaci s vazbou na frekven ní m ni  dmychadla.

Dávkování živin

itékající odpadní vody vykazují deficit dusíku a fosforu, které jsou nezbytné pro

dobrý r st mikroorganizm . Proto se navrhuje vybudovat dávkovací stanici, ze které bude

do odpadní vody dávkována pavková voda jako zdroj dusíku a kyselina fosfore ná jako

zdroj fosforu. Dávkovací stanice bude umíst na v blízkosti S III a chemikálie bude z ní

možné dávkovat alternativn  do erpací jímky biofiltru ( S II) nebo do erpací jímky

druhého stupn  (jímka BMTO).
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Regulace dávky živin m že probíhat bu  :

- ru , nastavením dávky podle výsledk  laboratorních rozbor  odtoku z OV

nebo

- automaticky, na základ  údaj  automatických analyzátor  a fosforu

instalovaných na odtoku z OV

Pro zajišt ní optimálního pom ru živin je t eba dávkovat pavkovou vodu a kyselinu

fosfore nou v tomto množství :
pavková voda technická :

odtoková koncentrace N-NH4 3 mg/l
odtoková koncentrace Nc 6 mg/l
dávka dusíku 1,759 kg/d
dávka NH3 (100%) 2,14 kg/d
obsah NH3 ve pavkové vod 25% hm
množství pavkové vody 8,5 kg/d

rná hmotnost 907 kg/m3

spot eba pavkové vody 9,42 l/d
0,4 l/h

Kyselina fosfore ná z ed ná technická :

odtoková koncentrace fosforu 0,50 mg/l
dávka fosforu 0,11 kg/d
dávka H3PO4 (100%) 0,35 kg/d
obsah H3PO4v technickém produktu 52% hm
množství H3PO4 ed né 0,67 kg/d

rná hmotnost 1270 kg/m3

spot eba kyseliny fosfore né 0,53 l/d
0,02 l/h

Minimální objem zásobních nádrží pro m sí ní zásobu pavkové vody iní cca 300

litr  a pro kyselinu fosfore nou cca 16 litr .

Kalové hospodá ství

V I. etap  bude vznikat následující množství kal  :

kal z KBJ - sušina 36 kg/d
- koncentrace 10 kg/m3

- objem 3,6 m3/d
ebyte ný kal - sušina 12 kg/d

- koncentrace 4,0 kg/m3

- objem 3,1 m3/d
celkem kaly do KH - sušina 48 kg/d

- objem 7 m3/d
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Tyto kaly budou erpány do stávající nádrže aerobní stabilizace, která bude

pracovat s t mito parametry :

produkce surového kalu 48 kg/d
zahušt ní kalu p i stabilizaci 35,0 kg/m3

objemové množství surového kalu 1,39 m3/d
stá í p ebyte ného kalu p ed uskladn ním 55,0 d
množství stabilizovaného kalu 38,90 kg/d
objemové množství stabilizovaného kalu 1,11 m3/d
pot ebná standardní OC pro stabilizaci 22,02 kg/d
hloubka ponoru aera ních element 3,80 m
využití kyslíku u aera ních element 2,00 %/m
pot ebné množství vzduchu pro stabilizaci 43,12 m3/h
navrhovaná velikost stabiliza ní nádrže 63,70 m3

skute ná doba uskladn ní ve stabiliza ní nádrži 46 d

Výkon stávajícího dmychadla, který iní 63,2 m3/h, zabezpe í pot ebnou dodávku

kyslíku.

Pln ní nádrže p ebyte ným kalem z S III bude probíhat p i vypnuté aeraci.

Odsazená voda bude b hem erpání p epadat horním p epadem do vnit ní kanalizace.

Tímto zp sobem dojde sou asn  k postupnému zahušt ní kalu v nádrži na cca 3,5 %

sušiny.

Stávající zp sob odvodn ní kalu pomocí odvod ovacích kontejner  je nefunk ní, a

proto se pro I. etapu navrhuje, s ohledem na jeho nízkou produkci, odvoz kalu v tekutém

stavu na jinou OV (nap . Mladá Boleslav). Interval odvozu bude p i použití cisterny o

objemu 10 m3 cca 9 dní.

V dalších etapách bude uvažováno s dopln ním kalového hospodá ství o linku

odvodn ní kalu.

Posouzení stávajících objekt  ze stavebního hlediska a navrhované zm ny

Stávající provoz istírny odpadních vod je složen ze dvou ástí r zného stá í doby

realizace, což má vliv i na kvalitu a stav konstrukcí jednotlivých objekt istírny odpadních

vod.

Provozn  je istírna odpadních vod složena z dále uvedených hlavních stavebních

objekt , které jsou ješt  rozd leny na I. a II. stupe  :

 sdružený objekt (obsahuje ru  stírané esle, lapák písku a deš ový

odd lova )  I. stupe

 provozní budova s erpací stanicí  I. stupe

 sdružený objekt biologického išt ní (biofiltr)  I. stupe

erpací stanice (podzemní) pro erpání na aktiva ní nádrže  II. stupe
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 aktivace (II.stupe išt ní)  II. stupe

erpací stanice kalového hospodá ství (podzemní)  I. a II. stupe

 zahuš ovací nádrž kalu  I. a II. stupe

 objekt pro odvod ování kalu (budova se zpevn nou plochou)  I. a II. stupe

 spojovací potrubí  I. a II. stupe

 dmychárna (samostatná budova)  II. stupe

 do sestavy objekt  stávající istírny odpadních vod náleží ješt  zpevn né

plochy a oplocení vlastního areálu

Charakteristika objekt istírny ze stavebního hlediska

Popis jednotlivých objekt  a jejich ástí je proveden sm rem po toku išt né

odpadní vody.

Splašková odpadní voda z areálu závodu p itéká do istírny samostatnou stokou,

která je zaúst na do objektu hrubého p ed išt ní.

Sdružený objekt hrubého p ed išt ní

Tento objekt obsahuje ru  stírané esle, lapák písku a deš ový odd lova . Jedná

se o objekt hlavních p dorysných rozm  6,15 m x 5,75 m skládající se z podzemní a

nadzemní ásti. Do podzemní ásti je zaúst na splašková stoka a i stoka deš ová. Na stoce

splaškové jsou za azeny v podzemní ásti ru  stírané esle s t žením shrabk  do

samostatné nádoby, která je zdvíhána kladkostrojem do nadzemní ásti a ven z objektu.

Dále je zde lapa  písku s vybíráním písku do samostatné nádoby a jejím zdvíháním

shodným zp sobem jako u shrabk .

Pro regulaci p ítoku deš ových vod do istírny je v podzemní ásti proveden deš ový

odd lova . Konstrukce podzemní ásti je železobetonová s p ístupem po ocelovém

schodišti z nadzemní ásti.

Nadzemní ást - budova - je provedena jako zd ná se zast ešením pomocí

trapézového plechu s tepelnou izolací a lepenkovou krytinou.

ístup do nadzemní ásti je zajišt n pomocí dvou ocelových dve í, osv tlení je

zajišt no pomocí sklobetonového okna. Tento objekt je hlavn  ve své podzemní ásti

zna  opot eben a bude nutná rozsáhlejší oprava v etn  oprav žlab eslí a lapáku písku.

V nadzemní ásti objektu bude bezpodmíne  nutné provést vým nu vstupních dve í.

Dále opravit veškeré vnit ní omítky poškozené vlhkým prost edím uvnit  objektu a opravit v

nejnutn jším rozsahu omítky vn jší. Je nutná také oprava a p ípadn  i obnovení nát

ocelových konstrukcí.
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Provozní budova (objekt) istírny

Tento objekt je navržen jako sdružený s dvojicí erpacích stanic pro erpání išt né

odpadní vody na hydrosíta a této p ed išt né vody dále na biofiltry (I.° išt ní) po jejím

pr toku síty. Objekt obsahuje ješt  i další provozy souvisící s išt ním odpadních vod (dílna,

sklad, WC apod.). V každé erpací jímce jsou osazena t i ponorná erpadla.

Objekt byl vybudován již v roce 1989. Jedná se o zd ný objekt s jedním nadzemním

podlažím a dv ma železobetonovými jímkami pod polovinou objektu. P dorysné rozm ry

objektu jsou 12,30 m x 14,40 m, konstruk ní výška 6,40 m. V p ízemní ásti objektu je

situována strojovna erpadel, místnost se síty, rozvodna a sociální za ízení. Jednotlivé

místnosti jsou p ístupné z vn jšku, pouze rozvodna a sociální za ízení jsou p ístupné z

chodby. Nosná konstrukce st echy je prefabrikovaná, tvo ená z panel , na níž jsou uloženy

vrstvy izola ní a vodot sné (lepenky).

Z hlediska stavebního tento objekt nevyžaduje žádné rozsáhlé úpravy, krom

drobných oprav omítek a nát  ocelových konstrukcí

Kompaktní biologická jednotka - biofiltr

V sestav istírny odpadních vod je biofiltr za azen jako první stupe  biologického

išt ní speciálních (pr myslových) odpadních vod. Odpadní voda je na biofiltr erpána, po

jejím p ed išt ní, druhou erpací stanicí v provozní budov .

Konstrukci biofiltru tvo í stavebn  železobetonová prefabrikovaná konstrukce

pravoúhlého uspo ádání. Spodní ást je železobetonová a tvo í dosazovací nádrž. Horní

ást pak tvo í skráp ný biologický rychlofiltr sestavený z blok  desek PVC, na jejichž

povrchu se vytvá í vrstva biomasy. Pro kontrolu funkce filtru a systému rozvodu išt né

odpadní vody jsou na horní hran  filtru instalovány ocelové pochozí lávky, na n ž je p ístup

ocelovým žeb íkem.

Velká pórovitost nápln  biofilotru umož uje dobré aerobní podmínky po celé její

výšce. áste  vy išt ná voda je recirkulována ponorným erpadlem. Uvoln ná biomasa

sedimentuje v dosazovací ásti a podle pot eby se od erpává do zahuš ovací nádrže.

Pro p erpávání kalu do zahuš ovací nádrže je v areálu istírny vybudovaná

samostatná podzemní erpací stanice. V prvním stupni v biofiltru vy išt ná odpadní voda je

soust ována v erpací stanici pro druhý stupe išt ní a odtud erpána na aktiva ní

istírnu (druhý stupe išt ní). Stav konstrukce vlastního biofiltru je z hlediska stavebního

pom rn  dobrý. Stavební rozm ry biofiltru jsou 15,25 m x 12,00 m (p dorys) a 5,60 m

konstruk ní výška prefabrikované ásti a 3,0 m konstruk ní výška monolitické ásti.

Zna  poškozené (zkorodované) jsou však veškeré ocelové ásti a prvky stavby,

krom  potrubí. Ocelové ásti a prvky bude nutné zcela vym nit za nové.



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. : KLIMO s.r.o., Mnichovo Hradišt

46

erpací stanice na II. stupe išt ní

Tato erpací stanice je ešena jako šachta kruhového pr ezu, typová plastová,

hloubky 3,0 m. Plastová jímka je osazena na betonové desce a celá obetonována. Z

hlediska stavebního není nutná jakákoliv v tší úprava nebo oprava její konstrukce. Pouze

se provede nové ut sn ní potrubí v konstrukci st n.

Do erpací stanice jsou p ivedeny odpadní vody potrubím z biofiltru, obtokové

potrubí biofiltru a je sem zaúst no i potrubí z nepoužívaného m rného žlabu. Dále je odtud

vyvedeno potrubí výtlaku išt né vody do objektu aktivace - ásti selektor (II. stupe

išt ní).

Aktivace

Aktivace je ešena jako monoblok a je len na do dvou samostatných linek, p emž

selektor a regenerace kalu jsou spole né pro ob  linky.

Odpadní voda erpaná z I. stupn išt ní je vedena do anoxického selektoru a

odtud odtéká do dvou linek aktivace s postupným tokem. Aktiva ní sm s dále odtéká p es

odply ovací sekci do dvou vertikálních dosazovacích nádrží. Z dosazovacích nádrží odtéká

vy išt ná voda do recipientu ( eka Jizera). Kal z dosazovacích nádrží odtéká do

regenerace.

Stavebn  je celý objekt aktivace ešen jako blok nádrží (viz výše). P dorysné

konstruk ní rozm ry celého bloku jsou 18,10 m x 12,15 m, celková výška max. 6,5 m.

Výškov  je objekt osazen 3,0 m nad terén. Proveden je z monolitického železobetonu. Na

konstrukci st n a vnit ních p ek jsou osazeny poch zné lávky, žeb íky a uchycena

technologie. Vnit ní st ny nádrží a jejich dna jsou nat ena asfaltovou suspenzí (gumoasfalt).

Objekt aktivace, který byl realizován v roce 1995 je stavebn  zcela zachovalý a nevyžaduje

žádné rozsáhlé stavební úpravy, krom  drobných úprav vn jších i vnit ních povrch

konstrukce.

Dmychárna

S provozem aktivace úzce souvisí vedle tohoto objektu situovaná dmychárna, která

byla vybudována sou asn  se stavbou aktivace. Dmychárna svým technologickým

vybavením zajiš uje dodávku vzduchu pro aktivaci. Propojení mezi dmychárnou a aktivací a

rozvod vzduchu po nádržích je proveden samostatným tlakovým potrubím.

Stavebn  je dmychárna ešena jak samostatná nepodsklepená budova, provedená

jako zd ná o p dorysných rozm rech 5,20 m x 5,20 m a celkové konstruk ní výšce 3,80 m.

Zastropení je provedeno deskami hurdis, osazenými do ocelových nosník . Spádová vrstva

st echy je z perlitobetonu, vlastní krytinu st echy tvo í asfaltové pásy. Omítky vnit ní i vn jší
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jsou vápenocementové. Dve e jsou ocelové s pr trníky, které zajiš ují dostate ný p ísun

vzduchu pot ebný pro provoz dmychadel. Okno je jediné, sklobetonové. Pro osazení

dmychadel jsou na betonové podlaze vytvo eny základy. V osách dmychadel jsou pod

stropem osazeny nosníky pro kladkostroje.

Objekt dmychárny je po stránce stavební zcela zachovalý a nevyžaduje žádné v tší

opravy a úpravy. Nutné bude realizovat pouze drobné opravy omítek a p ípadn  i opravy

st ešního plášt . Nutné bude také provést i nové ut sn ní pr chod  potrubí vzduchu

st nami objektu.

Objekt odvodn ní kalu

Jedná se op t o zd ný objekt, v n mž je instalováno technologické za ízení na

odvod ování vyt ženého kalu z provozu aktivace.

Stavebn  je objekt odvodn ní kalu ešen jako nepodsklepená budova, provedená

jako zd ná o p dorysných rozm rech 7,00 m x 7,00 m a celkové konstruk ní výšce 3,70 m.

K tomuto objektu - budov , p iléhá zpevn ná plocha pro umíst ní kontejner  na kal.

Zastropení tohoto objektu je provedeno shodn  jako u dmychárny, tj. deskami hurdis

osazenými do ocelových nosník . Spádová vrstva st echy je z perlitobetonu, vlastní krytinu

st echy tvo í n kolik vrstev asfaltových pás . Vyrovnání vstupu a terénu je navrženo t emi

schody. Jsou vybetonovány z prostého betonu, s prahy po obvod . Podlaha je navržena

s tlakovou izolací, je vyspádovaná a opat ena vpustí. Navazující zpevn ná plocha je

vytvo ena na stávající ploše vyspádovanou betonovou mazaninou. Vyspádování je

provedeno k vpusti. Dve e ocelové vlysové do úhelníkových zárubní. Omítky vnit ní

vápenocementové hladké, vn jší omítky vápenocementové hladké.

Objekt odvodn ní kalu je po stránce stavební rovn ž zcela zachovalý a

neopot ebovaný provozem a nevyžaduje v sou asné dob  žádné v tší opravy a úpravy.

Nutné bude zrealizovat pouze drobné opravy vnit ních i vn jších omítek a drobné opravy

vn jší zpevn né plochy pro kontejnery. Bude také t eba pravit nát ry ocelových konstrukcí

vrat a dve í.

Zahuš ovací nádrž na kal

ebyte ný kal z aktivace a kal z biofiltru je p es samostatnou erpací stanici erpán

do zahuš ovací nádrže, kde je stabilizován a zahuš ován. Odsazená kalová voda p epadá

i erpání p ebyte ného kalu po napln ní zahuš ovací nádrže do erpací stanice prvního

stupn  (v provozní budov ).

Zahuš ovací nádrž je provzdušovaná, dmychadlo pro zajišt ní vzduchu do aera ních

element  je umíst no v objektu odvodn ní kalu.
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Zahuš ovací nádrž je provedena jako monolitický kruhový objekt s konickým dnem.

Je založena áste  pod úrovní terénu. Pr r nádrže 5,35 m (plocha hladiny 22,48 m2),

konstruk ní výška nádrže je 5,75 m, p emž 3,60 m je nad upraveným terénem. Nádrž je

vybavena ocelovou konstrukcí plošinou a výstupním žeb íkem na tuto plošinu.

S ohledem na skute nost, že objekt zahuš ovací nádrže byl vybudován již v roce

1989, vykazuje známky opot ebení betonových povrch  a ocelových konstrukcí. Bude tedy

nutné provést opravy vn jších i vnit ních povrch  betonových konstrukcí a opravu, p ípadn

vým nu ocelových konstrukcí v etn  obnovení nát .

erpací stanice kalového hospodá ství ( S III)

erpací stanice slouží k jímání a p erpávání biologických kal  z biofiltru a z

aktivace do zahuš ovací nádrže. Jedná se o podzemní áste  monolitický objekt (dno) s

prefabrikovanými st nami, které byly následn  zmonolitn ny. Dno je vyspádováno k

ponorným erpadl m. Strom jímky tvo í t i ocelové nosníky. St nový prostor mezi nimi je

vylit betonem. Povrch stropu tvo í rýhovaný ocelový plech.

Do erpací stanice ústí kalové otrubí z biofiltru a kalové potrubí p ebyte ného kalu z

aktivace.

erpací stanice kalového hospodá ství byla vybudována již v roce 1989 a tedy

vykazuje známky opot ebení odpovídající dob  provozování. Jedná se hlavn  o porušené

vnit ní povrchy betonových konstrukcí a o opravu nebo vým nu ocelových ástí erpací

stanice.Krom  uvedených oprav se navrhuje u ocelových konstrukcí oprava nebo úplná

obnova ochranných nát .

Energokanál a spojovací potrubí

Stav t chto objekt  nebylo možné posoudit, protože jsou zcela nep ístupné.

Kapacitn  však budou dalšímu provozu istírny odpadních vod vyhovovat i nadále. V

ípad  rozší ení kapacity n kterého ze stavebních objekt istíren je u objektu spojovacího

potrubí i energokanálu zajišt na dostate ná kapacitní rezerva.

Jestliže budou navrženy nové n které istírenské objekty, potom bude dopln n i

objekt spojovacího potrubí dle pot eby.

Nové objekty

V rámci úprav OV v I. etap  se pro zajišt ní optimálního pom ru nutrient

v odpadní vod  se navrhuje nov  realizovat dávkovací stanici pavkové vody a kyseliny

fosfore né. Stanice bude umíst na v sousedství stávající erpací stanice kalového

hospodá ství ( S III).
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Bude t eba provést základ pro zásobní nádrže pavkové vody (objem cca 1 m3)  a

kyseliny fosfore né (objem cca 200 l) a komplet dvou dávkovacích erpadel. Celá stanice

bude proti pov trnostním vliv m ochrán na p íst eškem z ocelových profil .

Základ tlouš ky 60 cm a rozm ru 200 x 300 cm bude proveden z prostého betonu

s uloženou ocelovou sítí.

Posouzení stávajícího strojního za ízení a návrh úprav

Stávající istírna odpadních vod je rozd lena na dv ásti. První ást sestávající se

z hrubého p ed išt ní a kompaktní biologické jednotky (KBJ) byla uvedena do provozu

v roce 1992. V roce 1996 byla istírna dopln na o druhý stupe  biologického išt ní

za azený za KBJ. Druhý stupe  tvo í aktiva ní systém ve dvoulinkovém uspo ádání se

spole ným anoxickým selektorem a spole nou regenerací kalu. P ebyte ný kal je

usklad ován v kalové nádrži, která je vystrojena provzduš ovacím systémem pro aerobní

stabilizaci kalu. Z kalové nádrže je kal, za sou asného dávkování organického flokulantu,

erpán do odvod ovacího kontejneru a následn  odvážen na skládku.

Strojní za ízení OV je z ejm  stále funk ní. Vzhledem k dob  instalace lze však

edpokládat opot ebení, které se m že projevit sníženou spolehlivostí p i dalším provozu.

U všech stroj  a za ízení, u kterých se po ítá s dalším využitím je nutné provést d kladnou

servisní prohlídku a p ípadn  provést repasi.

  Hrubé p ed išt ní

Splašková kanalizace je p ivedena do nátokového objektu s eslemi a odleh ením.

Na nátoku do OV jsou osazeny ru  stírané esle s ší kou 1000 mm a s pr linami 30

mm. Shrabky se stírají do odkapávacího žlabu, nad kterým je osazen nosník s pojezdovou

ko kou a kladkostrojem. Pomocí kladkostroje lze žlab vyprazd ovat do kontejneru

umíst ného vedle p íst ešku.

Veškeré strojní za ízení je zhotoveno s oceli t . 11 a vzhledem k chyb jícímu nebo

poškozenému ochrannému nát ru jsou již patrny známky pokro ilého korosivního

opot ebení. Jako vhodná náhrada stávajících eslí se jeví osazení ru  stíraných eslí

v provedení z nerez oceli. Dále se p edpokládá osazení nového kladkostroje a použití

nového kontejneru na shrabky.

  Provozní budova

V objektu provozní budovy jsou umíst ny dv erpací stanice ( S I a  S II). Do

mokré jímky S I natékají odpadní vody z nátokového objektu. V S I jsou osazena t i

ponorná kalová erpadla 100 GFHU. Výtlak z S I je zaveden na dv  spádová síta. ástice
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zachycené na povrchu sít sklouzávají do kontejner , zatímco voda protéká št rbinami a je

gravita  svedena do S II. V této S jsou rovn ž osazena t i ponorná kalová erpadla

100 GFHU.

Z S II jsou vedeny t i výtlaky na jednotlivé sektory KBJ. Na výtlaku do prvního

sektoru je zhotovena odbo ka, která umož uje p ivád t mechanicky p ed išt nou odpadní

vodu i do selektoru druhého stupn  biologického išt ní.

U všech ponorných erpadel 100 GFHU je zapot ebí provést d kladnou servisní

prohlídku a dle pot eby provést vým nu olejové nápln  a opot ebených díl . Obdobné

servisní úkony budou provedeny i na servopohonech na výtlaku obou erpacích stanic.

Stávající spádová síta jsou již zna  zkorodovaná, stejn  jako kontejnery na shrabky.

Namísto spádových sít jsou navrženy jemné strojn  stírané esle s pr linami 1 mm,

osazené do vlastního ocelového žlabu. esle a žlab bude zhotoven z nerezové oceli,

filtra ní pás z nerez oceli a plast . Shrabky zachycené na eslích budou vynášeny do

nového kontejneru. Stávající výtlak S I bude napojen na nový žlab jemných eslí.

  Kompaktní biologická jednotka a kalová erpací stanice

Kompaktní biologická jednotka je rozd lena na t i ásti složené z biologického filtru

s blokovou náplní z PVC desek a dosazovací nádrže. P ítok na biofiltr je rovnom rn

rozd lován pomocí plastového rozvodného potrubí s tryskami. Do rozvodného potrubí jsou

zavedeny i výtlaky erpadel zkráp ní biofiltru. Instalována jsou celkem t i erpadla 100

GFHU. V každé sekci biofiltru je osazeno jedno erpadlo.  Odtok z jednotlivých sekcí KBJ je

veden p es šoupátka DN 350 s elektropohonem do spole ného žlabu, odkud je veden do

vodního m rného objektu a do erpací stanice BMTO, ze které se p ed išt né odpadní

vody p erpávají do druhého stupn  biologie. Odtah kalu z každé sekce KBJ je veden

potrubím DN 200 p es armaturní komoru do S p ebyte ného kalu. V armaturní komo e

jsou na potrubí osazeny uzáv ry s elektropohonem.

U všech ponorných erpadel 100 GFHU je zapot ebí provést d kladnou servisní

prohlídku a dle pot eby provést vým nu olejové nápln  a opot ebených díl . Obdobné

servisní úkony budou provedeny i na servopohonech na odtoku z jednotlivých sekcí biofiltru

a na potrubí odtahu kalu.

Vlivem UV zá ení a pov trnostních podmínek lze o ekávat minimální životnost

stávajících plastových rozvod  na nátoku do biofiltru. P edpokládá se tedy osazení nového

rozvodného potrubí z nerezové oceli. Do suché armaturní komory kalové erpací stanice se

navrhuje osadit malé ponorné erpadlo s vlastním plovákovým spína em pro erpání

pr sakových vod.
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  erpací stanice BMTO

Na druhý stupe  biologického išt ní jsou p ed išt né vody erpány pomocí jednoho

erpadla 50 GFLU umíst ného v obetonované plastové jímce válcového tvaru. erpadlo je

ízeno od plovákových spína .

Novým požadavk m na erpací výkon již stávající erpadlo nevyhovuje. Z toho

vodu se do jímky navrhuje osadit dv  nová ponorná erpadla s výkonem 12 – 15 l/s.

Jedno erpadlo je provozní a druhé slouží jako zabudovaná rezerva. V rámci erpací

stanice bude již kapacitn  nevyhovující plastový výtlak nahrazen novým výtla ným potrubím

z nerezové oceli.

Dopln no bude hlídání maximální hladiny v erpací jímce. Od této hladiny bude

blokován chod erpadel v S II.

  Aktivace (II. stupe )

Druhý stupe  biologického išt ní se skládá ze spole ného selektoru a dvou

nitrifika ních nádrží, ze kterých aktiva ní sm s natéká do dvou vertikálních dosazovacích

nádrží typu Dortmund. Vy išt ná voda z dosazovacích nádrží odtéká do kanaliza ních

šachet a odtud p es Parshall v žlab do recipientu. Kal z dosazovacích nádrží je gravita

epoušt n do spole né regenera ní nádrže. Z regenera ní nádrže je kal p erpáván

ponorným erpadlem 50 GFLU bu  zp t do selektoru nebo do kalové S. Za ú elem

míchání jsou v selektoru osazeny ty i provzduš ovací rošty s celkem 16-ti

st edobublinnými elementy AME-P. V nitrifika ních nádržích je celkem osazeno 90 ks

jemnobublinných aera ních element  AME 260. Provzduš ování regenera ní nádrže

zajiš uje aera ní rošt s celkem 21 ks jemnobublinných aera ních element  AME-D.

Po deseti letech provozu aera ního systému jsou již membrány za hranicí své

životnosti. V p ípad  budoucího využití stávajících aera ních rošt  je nezbytné provést

servisní prohlídku p i vypušt né nádrži, p i které se vym ní provzduš ovací elementy, p íp.

se opraví mechanické poškození aera ního roštu. Podobn  jako v S BMTO i zde již

kapacitn  nevyhoví erpadlo vratného kalu umíst né v regeneraci. Navrhuje se tedy

instalace jednoho nového ponorného erpadla s výkonem 12 – 15 l/s. Druhé erpadlo bez

spoušt cího za ízení a bez patkového kolena bude uloženo jako skladová rezerva. Stávající

plastová ást výtla ného potrubí vratného kalu bude nahrazena novým nerezovým potrubím

s dostate nou dimenzí. Dále se navrhuje vým na stávajícího potrubí odtahu kalu

z dosazovacích nádrží v etn  šoupátek se stojanem a ru ním kolem, u kterého je z ejmé

korosivní opot ebení. U jednoho šoupátka chybí ovládací stojan. Osazeno bude nové

nerezové potrubí s nožovými šoupátky s prodlouženým ovládáním. Strojní vybavení

dosazovacích nádrží je zhotoveno z oceli t . 11 a u díl  osazených nad hladinou již dochází
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k povrchové korozi. Stav strojního vybavení dosazovacích nádrží však lze jednozna

posoudit pouze p i prázdné nádrži. Následn  lze rozhodnout zda bude provedena pouze

repase a obnova nát rového systému nebo zda se p istoupí k instalaci nového strojního

vybavení z nerezové oceli.

  Dmychárna aktivace

Zdrojem vzduchu pro aera ní systém jsou dv  dmychadla Robuschi RB 50 LP

v sestav  1+1. Otá ky dmychadla a tím i množství vzduchu je ízeno z ídícího systému

pomocí frekven ního m ni e od kyslíkové sondy. Vzduchové rozvodné potrubí je zhotoveno

z nerez oceli.

U dmychadel je pot eba provést d kladnou servisní prohlídku, p i které bude

provedena vým na olejové nápln , vzduchových filtr  a opot ebených díl . Rozvody

vzduchu jsou zhotoveny z nerez oceli a nevyžadují žádné úpravy.

V rámci ásti elektro se vym ní nefunk ní frekven ní m ni  a nahradí nefunk ní

ídící systém pro ízení chodu dmychadla v závislosti na obsahu kyslíku v nitrifikaci.

  Zahuš ovací nádrž a odvodn ní kalu

ebyte ný kal je zaveden do kalové S, ve které jsou osazena dv erpadla 100

GFHU, pomocí kterých se kal p erpává do kalové nádrže. V kalové nádrži je kal

provzduš ováním stabilizován a zahuš ován. K tomuto ú elu je na dn  nádrže osazen

plastový rošt s 16 ks aera ních element  AME-P. Zdrojem vzduchu pro aera ní systém je

dmychadlo LUTOS DITL P 6T umíst né v budov  kalového hospodá ství. Zahušt ný kal se

z kalové nádrže od erpává p enosným erpadlem do odvod ovacího kontejneru. Do

výtla ného potrubí na kontejner je p ipojen výtlak dávkovacího erpadla VOS Písek pro

dávkování flokulantu. Flokulant se p ipravuje ru  v plastovém sudu. Rozmíchávací

ocelová nádrž se nevyužívá.

Kalovou nádrž je nutné vypustit a provést servisní prohlídku provzduš ovacího

systému, p i které se provede vým na provzduš ovacích element  a p ípadn  se opraví

mechanické poškození aera ního roštu. Servisní prohlídka s vým nou olejové nápln ,

vzduchového filtru, p íp. opot ebených díl  se provede i u dmychadla. Stávající potrubí

v kalové nádrži, krom  p ívodu vzduchu, vykazují známky pokro ilého korosivního

opot ebení. Jedná se o potrubí pln ní kalové nádrže a potrubí bezpe nostního p elivu, které

by m ly být nahrazeny nerezovým potrubím. Pro odtah kalu z nádrže je vhodné použít nové

ponorné erpadlo s v tší pr chodností. Rovn ž stávající výtla né potrubí z plastu bude

nahrazeno novým nerezovým potrubím s p ípojkou pro p ipojení vozidel CAS.

Vzhledem k tomu, že se v první etap  po ítá s odvozem vyprodukovaného kalu
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k dalšímu zpracování na jiné OV, není uvažováno s rekonstrukcí stávajícího nefunk ního

odvod ování kal  pomocí odvod ovacích kontejner .

  Dávkovací stanice nutrient

V blízkosti erpací stanice kalu se navrhuje osazení nové dávkovací stanice, ze

které bude do odpadní vody dávkována pavková voda jako zdroj dusíku a kyselina

fosfore ná jako zdroj fosforu. pavková voda bude uskladn na v zásobníku o objemu

1 000 l a kyselina fosfore ná v zásobníku o objemu 250 l. Zásobníky a temperovaná sk

dávkovacích erpadel budou osazeny na spole né základové desce pod novým

íst eškem. Dávkovací potrubí obou chemikálií budou zavedena do erpací stanice S II

nebo alternativn  do erpací stanice BMTO.

Posouzení stávajícího za ízení elektro a návrh úprav

ELEKTROINSTALACE

ívod elektrické energie na OV je proveden kabelem AYKY 3 x 150 + 70. P ívodní

jisti  hlavního rozvad e OV je 160 A. Z tohoto rozvad e jsou napojeny podružné

rozvad e, které jsou rozmíst ny po provoze.

Hlavní rozvad  má napájecí soustavu TN-C, rozvad  RM100 instalovaný v rámci

dopln ní regulace kyslíkového vnosu má napájecí soustavu TN-S. V rámci regulace kyslíku

byl instalován frekven ní m ni  pro regulaci otá ek dmychadel, který je dle sd lení provozu

vadný.

Instalovaný výkon OV je cca 120 kW, soudobý výkon 90 kW.

Kompenzace jalové energie je centrální pro celý závod, v rámci OV není

samostatn ešena.

ENÍ A REGULACE

Na OV není instalován celkový ídící systém. V posledním poli hlavního rozvad e

je v sou asné dob  umíst n nefunk ní po íta , který sloužil ke sb ru vybraných dat.

Rozvad  regulace kyslíku má vlastní automatiku, která je p ipravená na dálkovou

signalizaci, ale nebyla do hlavního rozvad e p ivedena. Lokální regulace kyslíku není

z d vodu neznámé poruchy v provozu.

Na OV jsou instalovány tyto analogové m ící okruhy :

- m ení kyslíku v aktivaci 2 ks

- m ení pr toku na odtoku (v Parshallov  žlabu)

- elektrom r spot eby OV (pouze místní ode et)
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Návrh úprav

V rámci úprav strojního za ízení dojde k servisním prohlídkám, vým nám n kterých

za ízení a k instalaci nových za ízení.

Provozní budova istírny + erpací stanice

Odpojení a p ipojení erpadla 100 GFHU 6 ks

Elektrické napojení nového rozvad e eslí (RPA1) z RM 1 ks

Odpojení a p ipojení šoupátka Modact 7 ks

Biofiltr a kalová S

Odpojení a p ipojení erpadla 100 GFHU 5 ks

Napojení nového erpadla pr sakových vod s  vlastním plovákovým spína em,

umíst ní v armaturní komo e S kalu P=1,1 kW, 230 V - ze zásuvky 1 ks

Odpojení a p ipojení šoupátka Modact 6 ks

erpací stanice na II. stupe išt ní

Odpojení stávajícího erpadla v S aktivace P=1,1 kW 1 ks

Napojení 2 nových erpadel v S aktivace P = 2x 4,8 kW, erpadla jsou vybavena

tepelnou ochranou ve vinutí motoru, idlem pr saku v etn  vyhodnocovacího relé.

Místo stávajícího rozvad e RM101 bude osazen nový rozvad  se stejným ozna ením,

který bude sloužit pro napájení a ovládání erpadel S aktivace. erpadla jsou v sestav

1+1 a budou ovládána od nových plovákových sníma . P epína em na RM101 bude

možnost ru ního a automatického ovládání t chto erpadel, v automatickém režimu

se p epína em navolí provozní a záskokové erpadlo. Záskok bude automatický

i poruše. Pro napájení rozvad e se využije stávající kabel WL002. Stávajícím kabelem

WS0010 se do rozvad e RM bude p enášet informace o maximální hladin  v jímce

a od té se doplní blokování erpadel v S II. 1 ks

Dopln ní plovákového spína e max. hladiny do S aktivace pro blokování erpadel v S

na KBJ ( v provozní budov ) 1 ks

Aktivace (II. stupe )

Vým na erpadla v regeneraci – odpojení stávajícího erpadla (1,1kW) M202 a jeho nahrazení

novým erpadlem 4,8 kW, 3x400V, 50 Hz, kabelové rozvody vyhoví navýšenému výkonu, je

nutné pouze vym nit nadproudovou ochranu v RM. 1 ks

Dmychárna aktivace

Regulace kyslíkového vnosu je v sou asnosti ne inná z d vodu poruchy frekven ního

ni e a z d vodu poruchy ídícího systému regulace. V rámci elektroinstalace dojde

k nahrazení stávajícího frekven ního m ni e 18,5kW, v krytí IP54, v . RFI filtru 1 ks

a k nahrazení nefunk ní regulace – nahrazení sk ín  programovatelného automatu novou,

obsahující ídící systém a prvky pro ovládání a signalizaci.
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Konfigurace S : digitální vstupy / výstupy 8 / 8

analogové vstupy / výstupy 4 / 4

Nová sk  bude mít zapojení shodné se stávající a bude propojena s rozvad em RM100.

Dávkovací stanice nutrient

Napojení rozvad e dávkovací stanice. Rozvad  bude napojen z hlavního rozvad e RM kabelem

CYKY 5Cx4. Výkopové práce jsou sou ástí stavební ásti. Sou asn  s napájecím kabelem se položí

signaliza ní kabely CYKY 12Cx1,5 a stín ný kabel TCEKPFLE 4x1.

B.III.3. Ovzduší

Výstavba

i výstavb  bude areál staveništ  plošným zdrojem prašnosti s do asným

sobením o rozloze cca 15 000 m2. Množství emisí z plošných zdroj  zne iš ování nelze v

sou asné dob  stanovit, nebo  závisí na dob  výstavby a ro ním období, pov trnostních

podmínkách apod. „Nejprašn jším“ obdobím bude evidentn  etapa demolice objekt  a

zemních prací.

Provoz stavebních mechanism  a nákladní dopravy bude do asným liniovým

zdrojem zne išt ní ovzduší. P sobení zdroje bude nahodilé, celkové množství emitovaného

prachu lze odhadnout na cca 0,6 t . rok-1. Tato zvýšená prašnost bude po dobu zemních

prací, tj. cca 4 m síc . Bude se projevovat více ve sm ru p evažujících v tr , její

koncentrace však neohrozí životní prost edí blízkého okolí a bude ji možné potla it vhodnou

organizací práce. P íjezdová komunikace bude b hem výstavby zkráp na vodou a išt na

dodavatelskou firmou.

Provoz

BODOV  ZDROJE :

Vydané rozhodnutí :

rozhodnutí KÚ St edo eského kraje .j. 127160/2006/KUSK/OŽP Pa ze dne 9.10.2006 -

povolení podle § 17, odst. 1, písm. d) zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní

k trvalému provozu zdroje zne iš ování ovzduší – plynová kotelna

Výrobní proces není zdrojem škodlivých emisí do ovzduší, je však klasifikován

podle na ízení vlády . 615/2006 Sb. - kategorie 6.4 b) Potraviná ský pr mysl – technologie

na úpravu a zpracování za ú elem výroby potravin z rostlinných surovin o kapacit  v tší

než 300 t hotových výrobk  denn  (v pr ru za tvrtletí) jako st ední zdroj zne iš ování

ovzduší.
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istírna odpadních vod je klasifikována podle na ízení vlády . 615/2006 Sb. -

kategorie 6.9 istírny odpadních vod jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší.

Kotelna je klasifikována podle na ízení vlády . 352/2002 Sb. – bod 1.1.4 Spalovací

za ízení spalující plynná paliva jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší. V koteln  je

instalován balený plamenco-trubkový kotel na výrobu technologické páry KD Dukla BK 2,5

T70, po p estavb  v roce 2004 provozovaný na zemní plyn.

Výrobce kotle : KD Dukla k.p. závod Tatra Kolín

Rok výroby : 1983, p etrubkován v r. 2004

Jmenovité množství vyrobené páry : 2,5 t/hod.

Kotel je osazen plynovým ho ákem APH 25 PZ – výrobce První brn nská strojírna

k.p. závod T ebí , rok výroby 1987, jmenovitý výkon 2,6 MW. Spaliny jsou odvád ny

ocelovým komínem o vnit ním pr ru 350 mm, stavební výška komína je 8,4 m  a ústí

komína je ve výšce 12 m nad terénem.

Vypo ítané emise – ro ní hmotnostní tok (zdroj údaj  – Odborný posudek podle zákona

. 86/2002 Sb., v platném zn ní) :

NOx CO

Podle výsledk  m ení (500 hod./rok)* 51,5 kg/rok 2,6 kg/rok
Podle spot eby a emisních faktor  (p íloha
. 5 k NV . 352/2002 Sb.)

28,8 kg/rok 4,8 kg/rok

* V roce 2005 provedla firma EKOPOR Kladno, s.r.o. autorizované m ení emisí ( íslo protokolu EM

005/55).

Platí následující emisní limity – pro za ízení spalující plynná paliva z ve ejných distribu ních

sítí :

Emisní limit v mg/m3 ( vztaženo na normální podmínky a suchý
plyn) pro

Jmenovitý tepelný
výkon (MW)

TZL SO2 NOx jako
NO2

CO Organické
látky jako

TOC

Referen ní
obsah
kyslíku
% O2

0,2 a v tší, ale jmen.
tepelný p íkon menší
než 50 MW

- 35 200 100 nest. 3

Jednorázová m ení jsou v Odborném posudku podle zákona . 86/2002 Sb.,

v platném zn ní navržena v rozsahu škodlivin oxidy dusíku jako NO2 a oxid uhelnatý –

s etností 1 x za 3 roky, ne d íve než po uplynutí 18 m síc  od data p edchozího m ení.

Oxid si itý není navržen k m ení v souladu s § 6 odst. 4 NV . 352/2002 Sb.
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Plynová topidla ROBUR s jmenovitým tepelným výkonem 28 kW budou

klasifikována podle na ízení vlády . 352/2002 Sb. jako malé zdroje zne iš ování ovzduší (v

souladu s § 4 odst. 7 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní).

LINIOVÉ A PLOŠNÉ ZDROJE :

Liniovým zdrojem bude vyvolaná silni ní doprava, údaje o zp sobu dopravy a

edpokládané etnosti dopravy surovin a výrobk  jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

Osobní doprava zam stnanc  bude souviset s po tem nových pracovník  a bude

záviset na jejich zvoleném zp sobu p epravy do zam stnání. V p ípad  tohoto zdroje je

možné emise zcela oprávn  zanedbat – s tím, že vyvolaná osobní doprava bude pouze

minimálním p ísp vkem ke stávající dopravní situaci na komunikacích v okolí areálu.

Pro vyjád ení emisní situace automobilové dopravy, resp. pro výpo et emisních

faktor  pro motorová vozidla je ur en program MEFA v.02. V p ípad  hodnoceného zám ru

v KLIMO s.r.o. byly použity pro ur ení emisního faktoru pomocí tohoto programu MEFA

následující parametry :
Výpo tový rok 2010

Kategorie vozidla TNA

Palivo diesel

Emisní úrove EURO 1

Rychlost 50 km/hod.

Podélný sklon vozovky 0 %

Výstupy z programu MEFA - emisní faktory pro oxidy dusíku, benzen a tuhé zne iš ující

látky (frakce PM10) :

Emisní faktor (g/km)Typ vozidla

NOx benzen PM10

žký nákladní automobil (nad 3,5 t) 17,6911 0,0594 1,5364

Ro ní hmotnostní toky – ísp vky zám ru (na místní komunikaci) v dob  plného zatížení –

80 kamión  / den :

NOx 2,830576 kg/km. den-1 1,03316 t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

Benzen 0,009504 kg/km. den-1 0,00347  t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

PM10 0,245824 kg/km. den-1 0,08973 t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

Plošným zdrojem budou v tomto p ípad  parkovišt  a zásobování v rámci

uvažovaného zám ru.
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B.III.4. Odpady

Výstavba

edpokládané odpady p i realizaci stavby podle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb.,

v platném zn ní :

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové

íslo

Zp sob

nakládání

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 využití

Plastové obaly O / N 15 01 02 využití /

odstran ní

Kovové obaly O / N 15 01 04 využití /

odstran ní

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly

mito látkami zne išt né

N 15 01 10 odstran ní

Beton O 17 01 01 využití

Cihly O 17 01 02 využití

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a

keramických výrobk  neuvedené pod 17 01 06

O 17 01 07 využití

evo O 17 02 01 využití

Sklo O 17 02 02 využití

Plasty O 17 02 03 využití

Železo a ocel O 17 04 05 využití

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstran ní

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 O 17 05 04 využití

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem

17 08 01

O 17 08 02 odstran ní

Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod

ísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

O 17 09 04 odstran ní

Sm sný komunální odpad O 20 03 01 odstran ní

i stavebních úpravách areálu budou vznikat b žné odpady související s touto

inností. Nejv tší objem bude tvo it vybouraný materiál – stavební su , protože objekty

vyžadují pro umíst ní nové technologie razantní stavební zm ny. Množství vybourané suti

se dá odhadnout na cca 8 000 m3, tj. 13 600 t s tím, že veškerá su  by m la být podle

propo  využita v areálu na nové komunikace a plochy, také zemina zde bude kompletn

využita. Množství odpad  zatím není vy ísleno.

Za využití / odstran ní odpad  b hem výstavby v souladu s požadavky zákona

. 185/2001 Sb., v platném zn ní budou smluvn  odpovídat dodavatelské firmy.
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Provoz

Provozováním za ízení budou vznikat p edevším odpadní obaly, odpady z údržby,

istírenské kaly a odpady z administrativní innosti. Množství odpad  bude standardní,

bude odpovídat charakteru innosti. P i provozu rozší ené výrobny se p edpokládá vznik

chto druh  odpad  podle vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní :

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové

íslo

Zp sob

nakládání

Kaly a filtra ní kolá e obsahující nebezpe né látky N 11 01 09 odstran ní

Nechlorované minerální motorové, p evodové a mazací

oleje

N 13 02 05 odstran ní

Jiné motorové, p evodové a mazací oleje N 13 02 08 odstran ní

Jiná rozpoušt dla a sm si rozpoušt del N 14 06 03 odstran ní

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 využití

Plastové obaly O 15 01 02 využití

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly

mito látkami zne išt né

N 15 01 10 odstran ní

Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn  olejových

filtr  jinak blíže neur ených), istící tkaniny a ochranné

od vy zne išt né nebezpe nými látkami

N 15 02 02 odstran ní

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpe né látky N 16 01 14 odstran ní

Vy azené anorganické chemikálie, které jsou nebo

obsahují nebezpe né látky

N 16 05 07 odstran ní

Vy azené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují

nebezpe né látky

N 16 05 08 odstran ní

Olov né akumulátory N 16 06 01 zp tný

odb r

Odpady, na jejichž sb r a odstra ování jsou kladeny

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

N 18 01 03 odstran ní

Zá ivky a jiný odpad  obsahující rtu N 20 01 21 zp tný

odb r

Sm sný komunální odpad O 20 03 01 * odstran ní

* Rozhodnutím M stského ú adu v Mnichov  Hradišti .j. VŽP-1762/05-16-Hz ze dne 24.6.2005 je
povoleno upustit od t íd ní a odd leného shromaž ování následujících odpad  a vést odpad pod
katalogovým íslem 20 03 01 :

- 20 01 01 Papír a lepenka
- 20 01 02 Sklo
- 20 01 11 Textilní materiály
- 20 01 38  D evo neuvedené pod íslem 20 01 37
- 20 01 39 Plasty
- 20 01 40 Kovy
- 20 03 03 Uli ní smetky
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Kalové hospodá ství

V I. etap  výroby bude vznikat následující množství kal  :

kal z KBJ - sušina 36 kg/d
- koncentrace 10 kg/m3

- objem 3,6 m3/d
ebyte ný kal - sušina 12 kg/d

- koncentrace 4,0 kg/m3

- objem 3,1 m3/d
celkem kaly do KH - sušina 48 kg/d

- objem 7 m3/d

Tyto kaly budou erpány do stávající nádrže aerobní stabilizace, která bude

pracovat s t mito parametry :

produkce surového kalu 48 kg/d
zahušt ní kalu p i stabilizaci 35,0 kg/m3

objemové množství surového kalu 1,39 m3/d
stá í p ebyte ného kalu p ed uskladn ním 55,0 d
množství stabilizovaného kalu 38,90 kg/d
objemové množství stabilizovaného kalu 1,11 m3/d
pot ebná standardní OC pro stabilizaci 22,02 kg/d
hloubka ponoru aera ních element 3,80 m
využití kyslíku u aera ních element 2,00 %/m
pot ebné množství vzduchu pro stabilizaci 43,12 m3/h
navrhovaná velikost stabiliza ní nádrže 63,70 m3

skute ná doba uskladn ní ve stabiliza ní nádrži 46 d

Výkon stávajícího dmychadla, který iní 63,2 m3/h, zabezpe í pot ebnou dodávku

kyslíku. Pln ní nádrže p ebyte ným kalem z S III bude probíhat p i vypnuté aeraci.

Odsazená voda bude b hem erpání p epadat horním p epadem do vnit ní kanalizace.

Tímto zp sobem dojde sou asn  k postupnému zahušt ní kalu v nádrži na cca 3,5 %

sušiny. Stávající zp sob odvodn ní kalu pomocí odvod ovacích kontejner  je nefunk ní, a

proto projektant OV navrhuje pro I. etapu, s ohledem na nízkou produkci kalu, jeho odvoz

v tekutém stavu na jinou OV (nap . Mladá Boleslav). Interval odvozu bude p i použití

cisterny o objemu 10 m3 cca 9 dní. V dalších etapách bude uvažováno s dopln ním

kalového hospodá ství o linku odvodn ní kalu.

Spole nost KLIMO s.r.o. plní a nadále bude plnit tyto povinnosti p vodc  podle § 16

zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní :

- odpady budou shromaž ovány ut íd né podle jednotlivých druh  a kategorií, musí být

ukládány do vy len ných obal  na stanovených místech, na shromaž ovacích

prost edcích s nebezpe ným odpadem musí být umíst n identifika ní list nebezpe ného

odpadu

- odpad, který je povoleno net ídit, bude shromaž ován ve vhodných nádobách na
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místech k tomu ur ených do doby p edání oprávn né osob  k odstran ní pod

katalogovým íslem 20 03 01

- odpady budou shromaž ovány na zabezpe ených zpevn ných plochách, chrán ny

ed pov trnostními vlivy

- p ednostn  bude zajiš ováno využití odpad

- nakládání s nebezpe nými odpady, pro které není vydán souhlas podle § 16 zákona

. 185/2001 Sb., v platném zn ní, bude provád no až po získání tohoto souhlasu, resp.

integrovaného povolení podle zákona . 76/2002 Sb., v platném zn ní

- odpady budou p edávány pouze osob  oprávn né k jejich p evzetí

- o produkci a p edávání odpad  bude vedena evidence, každoro  bude zasíláno

„Hlášení o produkci odpad  a nakládání s odpady“ na M stský ú ad v Mnichov

Hradišti, odbor výstavby a životního prost edí

- povinnost zpracovat Plán odpadového hospodá ství p vodce odpad  se nep edpokládá

Vydaná rozhodnutí :

rozhodnutí M Ú .j. VŽP/5097/06/Hz-15 ze dne 31.5.2006 - souhlas k nakládání

s nebezpe nými odpady (kat. . 13 02 08 a 18 01 03), platnost rozhodnutí do

31.12.2009

rozhodnutí M Ú .j. VŽP-4062/04-32-Hz ze dne 3.1.2005 - souhlas k nakládání

s nebezpe nými odpady (kat. . 13 02 05, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 16 05 07,

16 05 08 a 20 01 21), platnost rozhodnutí do 31.12.2009

rozhodnutí M Ú .j. VŽP-1762/05-16-Hz ze dne 24.6.2005 - souhlas k upušt ní od

íd ní nebo odd leného shromaž ování odpad  (kat. . 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11,

20 01 38, 20 01 39, 20 01 40 a 20 03 03), platnost rozhodnutí do 31.12.2006

Po dožití posuzovaného za ízení bude t eba odstranit nespot ebované chemikálie

a vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou využity nebo odstran ny

v souladu s aktuálními právními p edpisy v oblasti odpadového hospodá ství.

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a zá ení

Výstavba

Na stavb  bude použita stavební technika r zné velikostní kategorie. K t žení zemin

se po ítá s rypadly a naklada i kolovými nebo pásovými, p esun zeminy bude zabezpe en

nákladními automobily. Navážení materiálu bude zabezpe eno p ív sovými a náv sovými

vozidly. Skládání a montáže materiálu budou provád ny pomocí autoje áb , výtah  a

vysokozdvižných vozík . Dopravní zát ž b hem výstavby (pr rná) bude 30 nákladních
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vozidel denn . P i výstavb  objekt  se po ítá s využitím t žkých stavebních stroj , v etn

domícháva  betonu. S postupem stavebních prací se bude m nit nasazení stroj  a tím i

emitovaná hlu nost.

Hladiny hluku p edpokládaných zdroj  p i výstavb  jsou následující :

Zdroj hluku
Hladina hluku LWA (dB)

(ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje)
Nákladní automobil 80

Pásové rypadlo 108

Mobilní rypadlo 96

Kolový kloubový naklada 100

íkopový válec 104

Autoje áb 100

Vibrátor na beton 108

Mobilní kompresorová stanice 99

Finišer 104

V dob  výstavby je možné o ekávat využívání vibrujících mechanism , avšak v nijak

významné mí e, která je nyní t žko specifikovatelná. Vznik vibrací (s dosahy max. v areálu

i v t sném okolí p íjezdové komunikace) m že být také vyvolán pr jezdem nákladních

automobil  zásobujících stavbu.

Zdroj elektromagnetického zá ení bude používán zejména v pr hu montážních

prací, kdy bude pot ebné sva ovat. Nebudou použity stavební materiály, u nichž by se daly

ekávat ú inky radioaktivního zá ení.

Provoz

Zdrojem hluku pro okolí bude krom  dopravy související s provozem areálu

edevším manipulace s výrobky (místa pro vykládku a nakládku budou na severní a

východní stran  výrobního a skladovacího objektu). Dalšími zdroji hluku bude

transformátorová stanice na východní stran  výrobního objektu a kompresorové stanice -

kompresory budou v samostatných místnostech na východní stran  výrobního objektu,

budou pružn  uložené na podlaze místnosti, veškeré otvory (pro p ívod a odvod vzduchu)

budou opat eny tlumi i.

Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován.

V za ízení nebude umíst n žádný zdroj ionizujícího zá ení ani zde nebude

provozován zdroj elektromagnetického zá ení, jehož pole o hygienicky významných

intenzitách by ovliv ovalo životní prost edí.
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B.III.6. Možná rizika havárií

Objekt / za ízení spole nosti KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti nebude za azeno do

skupiny A ani B podle zákona . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Protokolární

záznam o neza azení bude p ílohou žádosti o vydání integrovaného povolení podle zákona

. 76/2002 Sb., v platném zn ní.

Bezpe nostní opat ení :

Navrhovaná technologie nevykazuje významn jší riziko pro zam stnance, obyvatele

a složky životního prost edí v okolí areálu.

Budou dodržována následující opat ení :

a) Technologické za ízení smí obsluhovat, p ípadn  provád t údržbu, pouze prokazateln

zau ená obsluha, která byla seznámena s bezpe nostními, hygienickými a požárními

edpisy vydanými pro obsluhu pracovišt .

b) Obsluhu a údržbu za ízení mohou provád t pouze osoby pro tyto práce ur ené a

zaškolené. Údržbu elektroinstalace smí provád t pouze pracovníci s p íslušnou

kvalifikací.

c) Obsluha bude seznámena s Písemnými pravidly o bezpe nosti, ochran  zdraví a

ochran  životního prost edí p i práci s nebezpe nými chemickými látkami a p ípravky –

podle zákona . 258/2000 Sb., v platném zn ní, projednanými s orgánem ochrany

ve ejného zdraví.

d) Na pracovištích budou k dispozici aktuální bezpe nostní listy látek / p ípravk .

e) Na pracovišti budou umíst ny dokumenty :

- Návod k obsluze za ízení v etn  provozn  bezpe nostních podmínek

- Návod pro poskytnutí první pomoci s pot ebnou lékárni kou

- Požární ád a poplachová sm rnice

Výrobní proces a veškeré související innosti budou v maximální možné mí e

zabezpe eny p ed vznikem nehod a havárií, ada operací bude ízena automatizovaným

systémem ízení. P esto nelze riziko zcela vylou it, proto je nutné, aby zam stnanci byli

ipraveni na možnost ohrožení a na zásah v p ípad  nehod a havárií.

Mimo ádná událost (nehoda, havárie) je velmi asto d sledkem technické závady i

selhání lidského faktoru.
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MOŽNÉ INICIA NÍ UDÁLOSTI HAVÁRIÍ :

Dopravní nehoda

iny : K události m že dojít zejména v zimním období, p i nedodržení vnitropodnikových

dopravních p edpis  (10 km/hod, zákaz p edjížd ní), p i selhání idi e. P i události m že

dojít k porušení celistvosti obal , porušení cisterny a rozlití obsahu – na zpevn ných

plochách v areálu. Nep edpokládá se porušení více než jednoho obalu / jedné cisterny.

Výsledek události : Bez následk  na životech a zdraví osob. Bez vážných následk  na

životním prost edí. Ekonomická škoda.

Požár

iny : K události m že dojít zejména p i nedodržení všeobecných a vnitropodnikových

bezpe nostních p edpis , porušením pracovní kázn , nedbalostí p i údržbá ských

innostech (sva ování), vlivem exploze zemního plynu nebo p i dopravní nehod  v areálu,

závadou elektroinstalace, bleskem.

Výsledek události : V p ípad  úniku toxické sm si plyn  existuje možnost poškození zdraví

osob, zví at a životního prost edí. P i rozsáhlém požáru nebo explozi je možnost porušení

sklad  / obal  a ohrožení p dy a povrchových vod. V tší ekonomická škoda.

Zaplavení budov vodou p i povodni

iny : K události m že dojít p i povod ové situaci vlivem eky Jizery. Chemikálie budou

tém  výhradn  v  zásobnících, kontejnerech a dalších nepropustných obalech.

Výsledek události : Bez následk  na životech, zdraví osob a majetku. Vyplavení chemikálií

do eky i p dy není p edpokládáno. Ekonomická škoda.

Výrobní vada nebo únava materiálu skladovacího, manipula ního nebo

technologického za ízení

iny : K události m že dojít výrobní vadou nebo únavou materiálu. P i události m že dojít

k porušení celistvosti zásobník , kontejner , cisteren, erpadel, potrubního propojení,

technologického za ízení a k úniku surovin a pomocných látek – na zabezpe ených

plochách provozovny.

Výsledek události : Bez následk  na životech a zdraví osob. Bez vážných následk  na

životním prost edí. Ekonomická škoda.

Lidská chyba

iny : K události m že dojít nedodržením stanoveného pracovního postupu. P i události

že dojít k úniku surovin a pomocných látek – na zabezpe ených plochách provozovny.
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Výsledek události : Bez následk  na životech a zdraví osob. Bez vážných následk  na

životním prost edí. Ekonomická škoda.

Nezanedbatelné následky na životním prost edí mají inicia ní události vedoucí

ve svém d sledku ke vzniku požáru a možnému ohrožení kvality podzemních a

povrchových vod. Postup ešení vzniku takovéto havárie by m l být obsažen

v Havarijním plánu vypracovaném v souladu s vyhláškou . 450/2005 Sb.

ÚLOHA LIDSKÉHO INITELE

Organiza ní chyby a chyby lidského faktoru  mohou ve svých d sledcích vyvolat

vznik mimo ádné události, nebezpe ného stavu nebo nehody jako následek selhání

schopnosti ídit a obsluhovat za ízení. Tato schopnost má zásadní význam i pro pln

automatizovaná za ízení, stejn  jako pro za ízení vyžadující zna ný podíl manuální obsluhy.

Identifikace pracovních pozic s p ímou vazbou na možnost vzniku mimo ádné události :

- obsluha za ízení / operáto i

innosti, p i kterých m že dojít k ovlivn ní bezpe nosti :

- doprava a ukládání surovin a pomocných látek do sklad

- skladování surovin a pomocných látek

- vlastní výrobní innost v za ízení

- pomocné innosti (provoz kotelny, obsluha OV apod.)

- údržba za ízení

iny možných chyb a selhání lidského initele :

- nedodržení stanovených pracovních postup

- p ecen ní schopností zam stnanc  (fyzických, duševních, zdravotních)

- nedostate ná p edvídavost p i vzniku nestandardní situace

- nezkušenost ešit vznik nových mimo ádných podmínek

- nedbalost, rutinní chování

- zdravotní problémy

- rodinné problémy

Prevence selhání lidského initele bude spo ívat :

- v d sledném prov ování schopností a dovedností obsluhy

- v prevenci skoronehod
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- v pravidelném školení obsluhy podle platných vyhlášek, norem a

vnitropodnikových p edpis

- ve sledování jejich zdravotního a psychického stavu

Opat ení p i ukon ení provozu :

V p ípad  ukon ení provozu výrobny bude nutné postupovat v souladu s aktuálními

právními p edpisy v oblasti nakládání s odpady a podle plánu likvidace za ízení.

i likvidaci za ízení bude dodržen následující postup :

1. Budou zastaveny a p erušeny p ívody všech médií.

2. Veškeré nezpracované vstupní suroviny budou nabídnuty k využití v jiných provozovnách

a.s., prodány nebo v souladu se zákonem o odpadech využity / odstran ny oprávn nou

firmou.

3. Bude zajišt no odstran ní zbylých technologických odpadních vod a odpad .

4. Jednotlivé odd litelné strojní ásti budou odmontovány, ostatní velké ásti za ízení

budou vhodnými nástroji roz ezány za dodržení p íslušných bezpe nostních p edpis .

5. N která samostatná za ízení (kompresory, erpadla, ventilátory) mohou být po

posouzení stavu dále použita, proto je vhodné jejich nabídnutí k využití i prodeji.

6. Nezne išt né kovové a um lohmotné ásti  budou odvezeny k využití, zne išt né ásti

budou odvezeny k odstran ní – vše oprávn nou firmou.

7. Všechny prostory po za ízení budou prohlédnuty a p ípadn  asanovány.

Jiné využití technologického za ízení není reálné. Možné je pouze další využití

stavebních objekt  / areálu. Rizika zne išt ní životního prost edí nebo ohrožení lidského

zdraví po ukon ení provozu se p i dodržení standardních opat ení nep edpokládají.
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ÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik

Zám r je p ipravován v provozovaném areálu. ást p vodní výroby bude

zachována, pro zám r „Rozší ení závodu na výrobu nápoj “ je nutná p estavba objekt  a

úprava ploch.

Areál se nachází v západní okrajové ásti m sta Mnichovo Hradišt .

Ráz území je dán geomorfologickými a hydrologickými pom ry – vzhled krajiny je

výrazn  ovlivn n tokem Jizery. Areál je umíst n v údolí této eky, v n kolik set metr

širokém pásu mezi vyvýšenou obytnou zástavbou v Mnichov  Hradišti a v obci Klášter

Hradišt  nad Jizerou.

Areál je umíst n v meandru eky Jizery - v prostoru ohrani eném ekou, komunikací

II/268 a obytnou zástavbou v Nezvalov  ulici.

Lokalita svým charakterem odpovídá okraji m stského prost edí, kde krom  tradi ní

výroby nápoj , p i které jsou využívány vrty kvalitní podzemní vody, není provád na žádná

jiná podnikatelská innost a kde dominantním krajinným prvkem je eka Jizera a

zem lsky využívané pozemky.

Zájmové území je p írodov dn  cenné, zejména z d vodu blízkosti eky Jizery, která

je významným vodním tokem a nadregionálním biokoridorem (v p edm tném úseku „NRBK

3“) – z nejbližších chrán ných ástí p írody je ve vzdálenosti 3 km jižn  od areálu vymezeno

regionální biocentrum „RBC 8 - Haškov“ (široká ní niva Jizery), ve vzdálenosti 2 km

jihozápadn  od lokality se vyskytuje p írodní památka „Skalní sruby Jizery“

(geomorfologicky výrazný pseudokrasový výklenek Jizery).

Zám r je v souladu s územním plánem m sta Mnichovo Hradišt , ve kterém se

ešený areál nachází v zón  lehké pr myslové výroby a sklad  – charakter výroby spl uje

regulativy funk ního a prostorového uspo ádání a limity využití území.

Území není z environmentálního hlediska zat žované nad míru únosného zatížení.
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C.II. Stru ná charakteristika složek ŽP v území, které budou

pravd podobn  významn  ovlivn ny
Významné ovlivn ní složek životního prost edí provozem rozší ené výrobny nápoj

spole nosti KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti lze oprávn  vylou it – p esto je stru ná

charakteristika životního prost edí v zájmovém území uvedena.

Geomorfologické a geologické pom ry :

Z hlediska geomorfologického len ní je území s posuzovanou lokalitou sou ástí

eské k ídové tabule, celku Ji ínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina a okrsku

Mnichovohradištská kotlina.

Geomorfologicky se jedná o táhlé erozní údolí SZ - JV sm ru, vyús ující sm rem k

Jize e mezi Klášterem Hradišt   a Mnichovým Hradišt m. Celková délka území je cca 300

m, ší ka 50 - 80 m. Plocha areálu je na levém b ehu eky Jizery, terén je zde plochý v údolní

niv , s mírným sklonem k Jize e – niveleta terénu je 219 – 222 m n.m.

Z regionáln  geologického hlediska se lokalita nachází v eské k ídové tabuli

eského masívu, v její jizerské oblasti. Celé území je modelováno Jizerou, která zaujala

sv j dnešní tok od Turnova až k ústí do Labe až na konci staršího pleistocénu.

Mnichovohradištská kotlina je strukturn  denunda ní sníženina, kterou protéká eka

Jizera. Horninové prost edí je tvo eno sedimenty st edního turonu. Pískovce

st ednoturonského stá í jsou rozpukané, jemnozrnné, siln  vápnité, silicifikované.

S p ibývající hloubkou se zvyšuje množství pelit  a slinit jší složky. Zpevn né k ídové

sedimenty jsou p ekryty nesoudržnými št rkopískovými kvartérními uloženinami s minimální

mocností 10 m. Ve svrchní ásti je uložena jílovitohlinitá asi 2 metrová poloha. Uvedené

údaje byly získány v pr hu d ív jších pr zkumných prací p ímo v lokalit .

V dot eném území se nevyskytují žádná poddolovaná území, sesuvná území ani

chrán ná ložisková území i další ochranná pásma ložisek nerostných surovin.

da :

Zám r bude realizován v provozovaném areálu.

Širší území je za azeno do p írodní oblasti nížinné, kterou charakterizují stanovišt

s p evahou ernozemních a hn dozemních p d na spraších a sprašovitých pokryvech

s hlinitými, hlubokými bezšt rkovitými p dami v rovinném až mírn  zvln ném terénu. Dále

se vyskytují illimerizované a hn dé p dy v r zném stupni oglejení a nivní p dy. Oblast je

za azena do epa ské výrobní oblasti, p evládá p stování obilovin, cukrovky a sada ství.

Území není významn  náchylné k erozi.
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Povrchové a podzemní vody :

Z hlediska hydrologických pom  je hlavním recipientem ešeného území eka

Jizera, .h.p. 1-05-01-001. Jizera je vodohospodá sky významným vodním tokem.

Areál provozovny leží v zátopovém území.

Údaje o základní kvalitativní charakteristice eky Jizery p ímo v Mnichov  Hradišti

nejsou k dispozici, nejbližší hydrologické m ící místo je v Bakov  nad Jizerou

(databankové íslo 1036, ní km 49,1) :

Hydrologické po adí 1-05-02-066

Hydrologické povodí 1-05-02

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezí hodnot) pro vybrané

kvalitativní ukazatele nam ené v uvedeném profilu v období 01/2005 – 03/2006 (získané

na internetových stránkách HMÚ), typ odb ru bodový :

CHSKCr 5,9 – 30 mg/l

BSK5 1,2 – 6,2 mg/l

pH 7,5 – 8,1

Rozpušt né látky (105 oC) 98 – 374 mg/l

Nerozpušt né látky (105 oC) pod 2 – 74 mg/l

Dusík celkový 1,7 – 3,9 mg/l

Nepolární extrahovatelné látky pod 0,01 – 0,03 mg/l
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   Údaje o kvantitativních vlastnostech Jizery jsou také z nejbližšího hlásného profilu –

Bakov nad Jizerou - stani ení 49,1 km, provozovatel stanice HMÚ Praha, umíst ní profilu

nad silni ním mostem Bakov - Malá B lá, pravý b eh :

Pr rný ro ní stav – 207 cm

Pr rný ro ní pr tok – 22,3 m3/s

N-leté pr toky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

(m3/s) 196 360 436 627 715

Z hydrogeologického hlediska lze v území (hydrologický rajón 441 „Jizerský turon“)

odlišit dva typy kolektor  - m lké kvartérní a hlubší k ídové.

Z kvartérních kolektor  jsou nejvýznamn jší sedimenty údolní nivy eky Jizery a

jejích p ítok . Jedná se o holocenní fluviální a deluviofluviální pís ité hlíny, hlinité písky a

pís ité št rky, dále se uplat ují pís ité št rky fosilních pleistocenních teras Jizery. V obou

ípadech se jedná o kolektory s výlu  pr linovým typem propustnosti. Sm r proud ní je

ovliv ován blízkostí erozivní báze - eky Jizery, která rovn ž ovliv uje režimní kolísání

hladiny podzemní vody v kolektoru. Hladinu podzemní vody kvartérní zvodn  lze v

zájmovém území o ekávat v pom rn  malých hloubkách, t.j. 1,5 - 2 m pod terénem.

ídový kolektor reprezentuje komplex sediment  svrchní k ídy. V zájmovém území

se jedná o nadložní pr linovo - puklinov  propustné sedimenty jizerského souvrství,

odd lené regionálním izolátorem b lohorského souvrství od podložních sediment  perucko

- korycanského souvrství. Využitelná vydatnost nadložního kolektoru se pohybuje v
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jednotkách až desítkách l/s, bazálního kolektoru v jednotkách l/s. Jedná se o vody kalcium

bikarbonátového typu s mineralizací kolem 600 - 800 mg/l a celkovou vyšší tvrdostí.

Velmi vydatné zdroje pitné vody z k ídových pískovc  se nacházejí na SV okraji

sta Mnichovo Hradišt  a na Z okraji m sta (využívané spole ností KLIMO s.r.o.). Další

významné vodní zdroje jsou na JZ a V okraji Mnichova Hradišt .

ímo v lokalit  byla p i d ív jších pr zkumných pracech zjišt na souvislá zvode  –

v turonských pískovcích, které tvo í výrazn  puklinový kolektor s pod ízenou pr linovou

propustností. Bylo usuzováno na poruchovou zónu „jizerského“ sm ru s výrazným

drenážním ú inkem. Generelní sm r proud ní podzemní vody je od severu k jihu. Lokáln

je formován v ím poruchovým pásmem a ve svrchní ásti pak morfologií p edkvartérního

reliéfu jizerského údolí. Neovlivn ná hladina podzemní vody je 0,10 – cca 3 m pod terénem,

tzn. cca 218 – 219 m n.m., je mírn  napjatá, koeficient pr to nosti je 9.10-4 m2 .  s-1.

V blízkém okolí zájmového území nedochází k infiltraci a dopl ování zásob podzemních vod

ze srážek. P ilehlé jizerské údolí je tektonicky predisponováno s významným drenážním

efektem.

V oblasti je vyhlášena CHOPAV Severo eská k ída (z ízená k ochran  oblasti

irozené akumulace vod regionu), a dále pásmo hygienické ochrany ochrany III. stupn

Jizery jako vodárenského toku. Areál provozovny je v ochranném pásmu II. stupn  vodního

zdroje, ochranná pásma jsou vyhlášena pro vrty v areálu - S 1, S 2 a S 3.

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší :

Mladoboleslavsko pat í do klimatické oblasti T2 - charakterizované teplým, suchým a

dlouhým létem, krátkým p echodným obdobím, teplým až mírn  teplým jarem a podzimem,

krátkou, mírn  teplou suchou až mírn  suchou zimou s krátkým trváním sn hové pokrývky.

Pr rný ro ní úhrn srážek je 550 mm, z toho ve vegeta ním období 334 mm. Nejvyšší

denní úhrn srážek je 93 mm. Pr rná teplota je 8,2 oC, ve vegeta ním období 14,5 oC.

Zastoupení jednotlivých sm  v tru v lokalit  je zna  nerovnom rné, nej ast jší

je vítr SZ a V, nejmén etné v try p icházejí ze sm  S a JZ. Na 3. a 4. t ídu stability

ovzduší, které jsou nej ast jší na území ech, p ipadá 54,7 %. Konvektivní atmosféra, p i

které dochází k výraznému p ízemnímu zne išt ní z nízkých zdroj , je zastoupena pouze

10,4 %. Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry

s astým výskytem inverzních situací) lze o ekávat po 34,9 % ro ní doby.

Lokální mikroklima je ovlivn no blízkostí Jizery ( ast jší možnost vzniku lokálních

teplotních inverzí a s tím souvisejících mlh nebo námraz).
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SM ROVÁ V TRNÁ R ŽICE PRO LOKALITU MNICHOVO HRADIŠT  (p epo ítaná podle v trné

žice pro Mladou Boleslav)

- etnosti v %

S SV V JV J JZ Z SZ CALM
5,9 13,3 17,4 9,5 8,2 3,8 7,9 23,6 10,4

Kvalita ovzduší je nejblíže sledována na stanici HMÚ v Mladé Boleslavi. Stanice je

umíst na ve sportovním areálu v ulici Jana Palacha a je charakterizována jako stanice

poza ová, m stská.

Z d vodu vzdálenosti posuzované lokality od této m ící stanice nemají nam ené

údaje pro vlastní zájmový prostor jednozna nou vypovídací schopnost, p esto jsou údaje

s v domím p ísnosti uvedeny.

IMISNÍ SITUACE 2004

koncentrace [µg.m-3]

tvrtletní

Stanice Látka

I.Q II.Q III.Q IV.Q

ro ní

pr r

denní maximum

(datum)

hodinové maximum

(datum)

SO2 12,7 5,3 4,0 6,6 7,1 48,1 (25.1.2004) 66,8 (24.1.2004)

NO2 26,3 16,4 15,8 20,7 19,5 102,8 (23.1.2004) 150,8 (23.1.2004)

1437

Mladá

Boleslav PM10 42,0 28,3 31,2 45,1 36,4 208,7 (24.1.2004) 268,8 (24.1.2004)

IMISNÍ SITUACE 2005

koncentrace [µg.m-3]

tvrtletní

Stanice Látka

I.Q II.Q III.Q IV.Q

ro ní

pr r

denní maximum

(datum)

hodinové maximum

(datum)

SO2 - 7,3 5,6 11,1 8,3 28,7 (5.3.2005) 56,2 (23.2.2005)

NO2 - 16,3 12,2 24,1 17,9 66,6 (3.3.2005) 93,9 (3.3.2005)

1437

Mladá

Boleslav PM10 47,7 30,8 31,0 34,3 35,8 134,5 (4.3.2005) 309,4 (27.10.2005)

V uplynulých letech je na stanici zaznamenáváno zvyšování koncentrací NO2  -

ro ních pr rných i krátkodobých, limity p ekra ovány nejsou. Horší je situace v p ípad

prašného aerosolu – na základ  m ení imisních hodnot PM10 je m sto Mladá Boleslav

zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky m ení imisí základních látek

v uplynulých 2 letech jsou uvedeny výše v tabulkách. Imisní koncentrace oxidu uhelnatého

ani dalších relevantních látek (nap . organických polutant ) nejsou na stanici v Mladé

Boleslavi m eny. Zdrojem informací je ro enka HMÚ zve ejn ná na internetových

stránkách.
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Imisní situace v Mnichov  Hradišti je vzhledem k mén  intenzivní automobilové

doprav  pravd podobn  p ízniv jší než v Mladé Boleslavi, podle imisních map HMÚ pro

rok 2004 (údaje pro r. 2005 nejsou zatím k dispozici) leží Mnichovo Hradišt  v území

s pr rnou ro ní koncentrací menší než 26 µg.m-3, tedy v oblasti s relativn istým

ovzduším. Území, ve kterém se nachází areál provozovny, není sou ástí národního parku,

CHKO ani není vybranou p írodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZe . 83/1996 Sb., o

lesním hospodá ském plánování, proto se na toto území nevztahují imisní limity pro ochranu

ekosystém  a vegetace.

Fauna a flóra, zvlášt  chrán né ásti p írody :

Areál spole nosti KLIMO s.r.o. se nachází v západní, okrajové ásti m sta Mnichovo

Hradišt  - je ohrani ený ekou Jizerou a komunikací II/268.

Ráz krajiny je výrazn  utvá en ekou Jizerou, krajina je v této ásti území spíše

zem lská, svahy Jizery jsou zalesn ny.

V širším zájmovém prostoru je možné o ekávat výskyt v tšinov  b žných druh

entomofanuny i obratlovc  vázaných na p stované plodiny a tím i na zem lsky

využívanou p du, remízky, ale také na prost edí luk, údolní nivy a lesních porost . Vlastní

prost edí provozovny není vhodnou plochou pro možný trvalý výskyt významn jších

populací zvlášt  chrán ných druh  živo ich  a rostlin ve smyslu vyhlášky MŽP . 395/1992

Sb., v platném zn ní – jejich p ítomnost je vázána zejména na vyhlášená chrán ná území,

prvky ÚSES a VKP.

Zám r se nedostane do st etu s žádným zvlášt  chrán ným územím p írody ve

smyslu kategorií podle § 14 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, nebude ohrožen

žádný významný krajinný prvek, ani zvlášt  chrán né území ve smyslu ochrany památek,

ípadn  chrán né území podle horního zákona. V oblasti není z ízen p írodní park.

Zvláštní d raz je p i posuzování kladen na opat ení k zabrán ní ohrožení „NRBK 3 –

Jizera“ jako prvku územního systému ekologické stability krajiny.

Zájmová lokalita není sou ástí chrán né oblasti, CHKO eský ráj je vzdálena cca

4,5 km východním sm rem.

NEJBLIŽŠÍ ZVLÁŠT  CHRÁN NÁ ÚZEMÍ P ÍRODY :

írodní památka Skalní sruby Jizery

- rozloha 2,05 ha

- k.ú. Ptýrov

- ve vzdálenosti od areálu KLIMO s.r.o. cca 2 km

- bioregion  1.6 Mladoboleslavský
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Charakteristika lokality a popis sou asného stavu bioty :

Svislý pravý b eh Jizery 2 km jihozápadn  od Mnichova Hradišt . Táhne se od ústí Zábrdky

JV sm rem asi 350 m. Geomorfologicky nejvýrazn jší pseudokrasový výklenek Jizery – pom rn

ojedin lá forma ní eroze. V okolí Mnichova Hradišt  vytvá í Jizera místy ka on zahloubený do

podkladu tvo eného vápnitými slínovci, vápnitými pískovci a pís itými vápenci st edního turonu

(svrchní k ída). eka si vytvo ila pom rn  úzké a hluboké koryto. Chrán né území je tvo eno p íkrým

pravým b ehem eky Jizery, p es dvacet metr  vysokou skalní st nou. Asi 10 m nad údolní nivou je

hlavní výklenek, jehož hloubka se pohybuje mezi 2 až 5 m a výška je 2 až 3 m. Výklenek za íná asi

100 m nad ústím Zábrdky a pokra uje souvisle JV v délce 315 metr . Místy jsou vyvinuty další

výklenky a p evisy. V dolní ásti profilu se uplat ují vápnité pískovce pásma IX s vložkami pís itých

vápenc  (jizerské souvrství). Pískovce mají lavicovitou až deskovitou, p ípadn  tence deskovitou

odlu nost (vápnité pískovce). P i zv trávání se nejprve rozpadají do plochých úlomk  a postupn  až

ve slab  hlinité a hlinité písky, které byly v minulosti snadno odnášeny p i vysokých stavech eky.

Dnešní povrchové tvary této oblasti jsou výsledkem terciérních a kvartérních odnosných a erozních

pochod  v tektonicky porušené k ídové tabuli. Pro vývoj reliéfu m ly rozhodující význam etné

hydrografické zm ny v povodí Jizery.

Významné krajinné prvky :

Významným krajinným prvkem ze zákona je p ímo v lokalit  tok Jizery s navazujícími

pob ežními porosty.

Nejbližším VKP navrženým k registraci podle § 6 odst. 1) zákona NR . 114/1992

Sb., v platném zn ní je park kolem zámku v Mnichov  Hradišti, který získal dnešní rozlohu 7

ha a podobu anglického parku v první polovin  19. století – VKP 4 „Zámecký park“ ve

vzdálenosti od areálu KLIMO s.r.o. cca 4 km severovýchodním sm rem.

Evropsky významné lokality a pta í oblasti :

V zájmové lokalit  (v katastru Mnichovo Hradišt ) není žádná evropsky významná

lokalita podle § 45 písm. a – c) zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, která by byla

zahrnuta do národního seznamu t chto lokalit ve smyslu p íloh na ízení vlády . 132/2005

Sb.

Zájmové území zám ru není také v kontaktu ani v kolizi s žádnou z pta ích oblastí

na území R podle § 45 písm. e) uvedeného zákona ve smyslu n kterého z vydaných

na ízení vlády R k vymezení konkrétních pta ích oblastí na území eské republiky.

Územní systém ekologické stability krajiny :

Biogeograficky pat í území do hercynské podprovincie - bioregionu . 1.6

Mladoboleslavského a eka Jizera tvo í hranici s bioregionem . 1.4 Benáteckým.

Fytogeograficky leží zájmové území v oblasti eského termofytika v severní ásti
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fytogeografického okresu Dolní Pojize í, p emž z východu navazuje fytogeografický

podokres Mladoboleslavský chlum fytogeografického okresu Rož alovické pahorkatiny.

Z hlediska širších vztah  regionu vychází koncepce ÚSES ze zpracovaného „Generelu

místního ÚSES Mnichovo Hradišt  a okolí“ (ASTEK spol. s r.o. Praha, 11/1994) a

Okresního generelu ÚSES, který na území okresu Mladá Boleslav sjednocuje lokální

generely zpracované v letech 1992 – 1997 s poslední verzí nadregionálního a regionálního

ÚSES v jednotné podob  (Ing. Morávková, 11/2001).

Kostrou systému ekologické stability v oblasti je nadregionální biokoridor Jizery

„NRBK 3 – Jizera“, v lokalit  jde o úsek RBC 3 Na bahnech – RBC 8 Haškov.

Nadregionální biokoridor NRBK 3 „Jizera“

Charakteristika lokality :

Údolí Jizery neckovitého, p íp. ka onovitého charakteru s r zn  širokou nivou (200 –

800 m) s p evážn  meandrujícím korytem bez technických úprav. Krom  krátkých úsek  u

jezu Haškov, u Hn vousic, s liniovými b ehovými lužními porosty. Na n kolika místech mrtvá

ramena s lužními porosty. Svahy Jizery v sou asné dob  až na výjimky pokryty lesem –

írod  blízké javorové dubohab iny s místy nep vodními druhy d evin (smrk, mod ín,

borovice, akát). Tam, kde vystupují vápnité pískovce na jižních svazích jsou vyvinuta

teplomilná lesní k ovitá i bylinná spole enstva. V tší ást nivy je pokryta vlhkými až sv žími

kv tnatými loukami. V loukách solitery dub  letních.

Nejbližší ekologicky významná centra ÚSES :

Regionální biocentrum RBC 8 „Haškov“ – cca 3 km jižn  od areálu

- široká ní niva - v sou asné dob  orná p da, na ásti louka, b ehové porosty Jizery

a bývalé abrazní b ehy severn  od Ptýrovce s lesními porosty

Lokální biocentrum LBC 83 „Skalní sruby Jizery“ – cca 2 km jihozápadn  od areálu

- úsek podél soutoku Zábrdky s Jizerou s b ehovými porosty a vysokobylinnou

vegetací, dále kolmé skalní st ny se skalními sruby a s úzkým pruhem acidofilní

doubravy na hran  údolí

Lokální biocentrum LBC 51 „U likérky“ – cca 3,5 km severovýchodn  od areálu

- st ídav  vlhké, z ásti zruderalizované louky v niv  Jizery a orná p da
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Krajinný ráz :

Území, kde se nalézá areál posuzovaného zám ru, je možné za adit z krajiná ského

hlediska následovn  :

- provincie st edoevropských listnatých les

- podprovincie hercynská

- sosiekoregion Ji ínská pahorkatina

Vegeta ní stupe  je bukodubový až bukový, resp. dubojehli natý (pouze v terénních

depresích). Fytogeografická oblast je definována jako mezofytikum.

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z p írodních podmínek a

zp sob  využití krajiny.

Širší okolí je intenzivn  zem lsky využívané, území západn  od Mnichova

Hradišt  (mezi Klášterem Hradišt  nad Jizerou a Mnichovým Hradišt m) má zastoupení

orné p dy dle odhadu cca 75 %. Toto vysoké procento orné p dy signalizuje krajinu siln

antropogenn  zatíženou, s nízkým koeficientem ekologické stability (KES). KES je ur en

pom rem stabilních prvk  v krajin  v i prvk m ekologicky nestabilním.

Mnichovo Hradišt  je významným historickým centrem, které se z malého

zem lského m ste ka vyvinulo v d ležité st edisko zpracovatelského, spot ebního a

lehkého pr myslu a d ležité spole enské a obchodní centrum. Ve vývoji m sta hrála

ležitou roli dobrá dopravní dostupnost, která z stává i v sou asné dob  jedním z

kladných rozvojových p edpoklad  tohoto m sta – východn  od Mnichova Hradišt

prochází rychlostní komunikace R 10. Mnichovo Hradišt  leží v severní ásti

mladoboleslavské aglomerace. Spolu s místními ástmi - Veselá, Hn vousice, Hoškovice,

Dneboh, Olšina, Lhotice, Dobrá Voda, Podolí, Hradec, Kruhy a Sychrov tvo í správní území.

V tomto správním území žije 8 484 obyvatel, z toho p ímo ve m st  cca 6 500.

Urbanistická struktura m sta byla výrazn  ovlivn na jeho historickým vývojem.

Historické jádro m sta srostlo ze ty  odlišných, nestejn  starých ástí - z poddanské osady

Rybitví, p vodn  nehrazeného tržního m ste ka, areálu zámku a nového m sta. Ráz

ste ka byl od po átku zem lský a dodnes jsou zachovány zajímavé stavby a stavební

celky. Tento pozoruhodný urbanistický útvar je vyhlášen m stskou památkovou zónou.

V sou asné dob  z stává jednou z hlavních funkcí m sta bydlení.

Komer ní vybavennost charakteru obchodních služeb, stravovacích a ubytovacích

za ízení je soust ed na zejména v prostoru centra m sta a na hlavních dopravních

tepnách.

Ve m st  je nadpr rné množství ploch ve ejné zelen , m sto je z 96 %

plynofikováno.
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Architektonické a jiné kulturní památky :

Uzemí kolem Mnichova Hradišt  bylo osídleno již v neolitu. eka Jizera, protékající

krajem, vytvo ila vhodné podmínky pro usídlení i významnou dopravní cestu. Nedaleké

pískovcové masivy se staly bezpe ným místem k pobytu. Po átky m sta samotného jsou

úzce spjaty s nedalekou vesnicí Klášter Hradišt  nad Jizerou, kde na míst

staroslovanského hradišt  byl n kdy kolem roku 1279 založen cisteriánský klášter. V dob

mohutného stavebního ruchu se cisterciáci rozhodli založit své vlastní poddanské

ste ko, jehož existence je prvn  doložena k roku 1279. vybrali si vhodné místo u tehdy

již delší dobu stojící vesnice Rybitví, kde se k ížily cesty mladoboleslavská, turnovská a

ji ínská. Po átkem 17. století získaly d dictvím majetek cistercián  Budovcové z Budova. S

tímto rodem je spjata historie i rozvoj m sta a okolí.

VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY :

- Mnichovo Hradišt  - zámek, p vodní cisterciánský majetek, p estav ný na renesan ní zámek

Václavem Budovcem z Budova a po jeho smrti spravovaný rodem Valdštejn , zámek má bohaté

expozice s unikátními exponáty i s p vodním vybavením reprezenta ních sál

- kaple sv. Anny (sou ást zámeckého areálu) s hrobkou Albrechta z Valdštejna

- kostel sv. T í král  s lapidáriem barokních soch

- kostel sv. Jakuba - Palackého ulice - farní barokní kostel z roku 1726, zbudovaný na míst

staršího gotického kostelíka

- novorenesan ní radnice - Masarykovo nám stí - netradi  umíst na uprost ed nám stí

- mariánský sloup - na nám stí - byl zhotoven kolem roku 1700 a jeho tv rcem je M. Jelínek

- nám stí s mnoha domy z r zných architektonických období - pozdn barokní m anské domy,

pozdn secesní budova pošty, secesní vila, empírová budova hotelu U hroznu

- klášter Hradišt  nad Jizerou - 2 km západn  od Mnichova Hradišt  - na míst  staroslovanského

hradišt  v letech 1144 - 1145 založili cisterciánští mniši rozsáhlý klášter, v letech 1240 - 1280 byl

vybudován nový klášterní komplex s chrámem P. Marie a rozsáhlým komplexem chodeb, za

husitských válek byl klášter r. 1420 zni en a na jeho z íceninách byl postaven renesan ní zámek,

zm ný r. 1852 Valdštejny na pivovar
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ÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A

NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

D.I.  Charakteristika možných vliv  a odhad jejich velikosti a

významnosti

Velikost vliv  je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- nulový vliv

- zanedbatelný vliv

- malý vliv

- st ední vliv

- velký vliv

Významnost vliv  je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- významný pozitivní vliv

- mírn  pozitivní vliv

- nevýznamný vliv

- mírn  negativní vliv

- významn  negativní vliv

VLIVY NA VE EJNÉ ZDRAVÍ :

a) Zdravotní rizika

Výstavba

íprava prostoru pro výstavbu, poté samotné stavební práce a související doprava

se samoz ejm  neobejdou bez ur itého ovlivn ní prost edí – hlukem, emisemi. Tyto vlivy se

mohou dotknout obyvatel žijících v sousedství, stavba svým rozsahem nebude

zanedbatelná.

 Uvedená rizika je možné ú inn  zmírnit opat eními v technologii prací a ve zp sobu

nakládání s demoli ními a stavebními odpady. D ležité je udržovat všechny mechanismy

pohybující se na staveništi v ádném technickém stavu. P i obez etné práci v souladu se

standardními postupy stavební innosti lze omezit p ípadné nežádoucí ú inky na obyvatele

v okolí areálu na míru nezbytn  nutnou a nepoškozující jejich zdraví. Organiza  bude

zajišt no neprovád ní stavebních prací v noci a ve dnech pracovního klidu.
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 D ležitá je pom rn  zna ná vzdálenost nejbližších obytných dom  od areálu a

skute nost, že doprava bude vedena zcela mimo zástavbu.

 Vlivy na zdraví v dob  stavební innosti budou velikostn  st ední a mírn  negativní

s tím, že zát ž obyvatel bude do asná.

Provoz

S ohledem na charakter zám ru není t eba p edpokládat negativní ovlivn ní

ve ejného zdraví.

i posuzování vliv  na ve ejné zdraví byla v nována pozornost zejména

ípadnému ovlivn ní kvality ovzduší a hlukové situace v okolí provozovny. Podkladem pro

posouzení byla rozptylová a hluková studie, které prokázaly, že p ísp vky zám ru k imisní a

akustické situaci budou malé a nevýznamné.

Provoz výrobny nápoj  v areálu KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti se neprojeví

negativním vlivem na ve ejné zdraví – zám r nem že ovlivnit zdravotní stav obyvatel

v okolní obytné zástavb .

b) Sociální a ekonomické d sledky

Pozitivním jevem bude možné poskytnutí pracovní p íležitosti místním firmám v dob

výstavby (i když jen na p echodnou dobu). Pro provoz budou p ijímáni noví pracovníci, pro

tyto osoby (a jejich rodiny) bude zám r znamenat p ímé pozitivní sociální a ekonomické

sledky.

c) Za len ní stavby, faktory pohody

edm tný zám r nebude znamenat negativní zm nu krajinného rázu v širších

pohledových vztazích, ani v lokalit  z t chto d vod  :

 Nevznikne nová charakteristika území – za ízení budou umíst na do objekt , které

budou zásadn  rekonstruované, ale budou ve stávajícím areálu.

 Nebude narušen stávající pom r krajinných složek – op t z d vodu využití

provozovaného areálu nedojde ke zm  charakteristiky území, ve kterém je výroba

nápoj  již provád na. Pom r krajinných složek z stane beze zm ny (objekty výrobny,

obytná zástavba, komunikace).

 Nedojde k narušení vizuálních vjem  - zám r nebude vytvá et novou ur ující

pohledovou dominantu. Výška objekt  bude cca 10 m. Areál je umíst n v pom rn

uzav eném prostoru, je p ímo viditelný pouze z komunikace II/268 a bezprost edn

ilehlé zástavby v ul. Nezvalova. Charakter území z stane zachován.

Ovlivn ní faktor  pohody není d vod p edpokládat.
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VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ :

Vlivy na povrchové a podzemní vody :

Výstavba

i výstavb  budou vodu pot ebovat pracovníci pro sociální ú ely, po ítá se

s využitím stávajícího zázemí v areálu. Voda pro stavební innosti bude pot ebná

v minimální mí e, v n kterých obdobích (v závislosti na po así) však bude pot ebné

zkráp ní stavebních ploch nebo išt ní p íjezdové vozovky.

Nejv tší p ípadné riziko pro kvalitu podzemní vody p edstavují úkapy nebo úniky

ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p i provozu stavební

mechanizace.

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpe nosti

práce, požární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na

za ízeních staveništ , budou v odpovídajícím technickém stavu. Bude nutné je kontrolovat

zejména z hlediska možných úkap  ropných látek, kontrola bude provád na pravideln ,

vždy p ed zahájením prací v t chto prostorech. Pro parkování a p ípadné opravy stavebních

mechanism  budou využity stávající i nov  zbudované zpevn né manipula ní plochy.

i nakládání s odpady a látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost

vod, budou bezpodmíne  respektovány požadavky na ochranu jakosti povrchových a

podzemních vod. Specifikace množství, p íp. up esn ní druh  odpad , shromaž ovacích

míst bude provedeno v rámci zpracování projektové dokumentace, kdy budou

konkretizovány i použité stavební materiály. Ve této fázi p ípravy lze konstatovat, že s

ohledem na charakter stavby nebude nakládáno s nebezpe nými odpady v mí e ohrožující

životní prost edí.

V p ípad  úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina

neprodlen  odstran na, odvezena a uložena na skládce ur ené k t mto ú el m.

i respektování základních bezpe nostních a protihavarijních opat ení budou vlivy

na vody v dob  výstavby nulové.

Provoz

Pro nový provoz bude pot ebná podzemní voda erpaná z již d íve provozovaných

vrt  v areálu. Dostate nost kapacity vrt  a kvalita vody je ov ena.

Množství splaškových vod se zm ní v závislosti na po tu nových pracovník , k

navýšení množství deš ových vod vlivem zám ru v podstat  nedojde (nová výrobna bude

stát na míst  dnešních objekt  a zpevn ných ploch).

Technologické a splaškové vody budou odtékat na kompletn  zrekonstruovanou
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istírnu v areálu. Ú innost OV technologických vod a kvalita vypoušt ných vod bude

kontrolována. Dodavatel za ízení bude garantovat dodržování emisních limit  podle

vládního na ízení . 61/2003 Sb., v platném zn ní. Deš ové vody budou svedeny do toku,

ze zpevn ných ploch p es lapol.

Ovlivn ní kvality podzemní vody se nep edpokládá - d vodem je provád ní

veškerých inností se závadnými látkami a odpady na vodohospodá sky zabezpe ených

plochách, resp. v uzav ených, nepropustných kontejnerech, obalech, nádobách -

s p ípadným jišt ním dostate  kapacitní záchytnou jímkou. Za hlavní rizika možného

ohrožení jakosti podzemní i povrchové vody p i provozování zám ru je nutné považovat

ípadné havárie i jiné mimo ádné situace. Bude k dispozici Plán opat ení pro p ípady

havárie podle zákona . 254/2001 Sb., v platném zn ní – vypracovaný podle vyhlášky

. 450/2005 Sb.

Areál leží sice v zátopové oblasti, ale skladované chemikálie budou umíst ny

v nepropustných zabezpe ených zásobnících a kontejnerech. Zám r nebude mít vliv na

charakter odvodn ní oblasti, neovlivní režim podzemních ani povrchových vod. Nedotkne

se žádných pramenných oblastí.

Vliv zám ru na vody je možné ozna it jako malý a nevýznamný.

Vlivy na stav ovzduší :

Výstavba

Emitování látek p i stavební innosti bude spojeno s bouracími a zemními pracemi,

betonáží, také se silni ní dopravou - b hem období realizace stavby vzniknou nároky na

odvoz odpad  a p ivezení stavebního materiálu, budou dopravováni pracovníci.

„Nejprašn jší“ innosti budou probíhat n kolik m síc  v po áte ní fázi výstavby, kdy

budou provád ny demoli ní a zemní práce.

Výstavba bude z hlediska ovzduší velikostn  st ední a mírn  negativní zát ží.

Provoz

i provozu za ízení na výrobu nealkoholických nápoj  budou emitovány škodliviny

spojené s dopravou a provozem plynové kotelny. Další zdroje zne iš ování – samotná

technologie výroby i provoz OV budou z hlediska zákona o ochran  ovzduší zdroji emisí,

ale s tím, že nemohou kvalitu ovzduší v lokalit  ovlivnit.

Není t eba p edpokládat výskyt zapáchajících složek v emitované vzdušin  z

provozu, zcela jist  ne v koncentracích obt žujících obyvatelstvo.

Dopravní nároky nové výrobny budou v sezón  max. 80 kamion  denn  – tedy do 5

za hod., což významným zp sobem neovlivní imisní situaci, osobní doprava bude v tomto

sm ru nepodstatná.
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Podkladem pro objektivní posouzení vlivu zám ru na ovzduší je rozptylová

studie – Mgr. Radomír Smetana, EkoMod Liberec, 06/2006 - v p íloze . 3 oznámení.

Studie byla zpracována v dob  provozování kotelny cca 500 hod. ro , s ohledem na

ekávané zvýšení využití kotelny p i realizaci zám ru (8 300 hod. za rok) byla

rozptylová studie v 02/2007 p epo ítána, a to v ukazateli imisního p ísp vku kotelny

k pr rným ro ním koncentracím NO2 (krátkodobých koncentrací – tj. hodinových

koncentrací oxidu dusi itého a osmihodinových koncentrací oxidu uhelnatého se

uvedená zm na v režimu kotelny neprojeví).

Cílem rozptylové studie je posouzení vlivu exhalací škodlivin z plynové kotelny na

istotu ovzduší v okolí areálu.

Výpo et rozptylové studie byl proveden pro :

- oxidy dusíku NOx vyjád ené jako oxid dusi itý NO2

- oxid uhelnatý CO

Pro výpo et studie byl použit program SYMOS’97, v2003, verze 5.1.2.

Výpo et imisních charakteristik byl proveden v uzlech pravidelné tvercové sít  o

rozm rech 2600 x 2000 m se stranou tverce 100 m. Vypo ítané hodnoty byly

interpolovány do podrobn jší sít  s krokem 10 m metodou nejmenší k ivosti a z nich pak

byly sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a pr rných ro ních

koncentrací sledovaných polutant . Pro podrobn jší zhodnocení imisní situace v obytných

lokalitách byly výpo tem zjišt ny hodnoty imisního zatížení v n kolika referen ních bodech

uvedených v následující tabulce. Referen ní body charakterizují blízké i vzdálen jší obytné

lokality. Mapka umíst ní referen ních bod  je sou ástí rozptylové studie. Body 1 až 6 jsou

v Mnichov  Hradišti, body 7 až 9 v obci Klášter Hradišt  nad Jizerou. Koncentrace

v referen ních bodech byly po ítány v nejnep ízniv jším míst  na fasád  sm rované ke

zdroji zne išt ní.

Referen ní bod X Y Z

1. RD Nezvalova ul., severní konec 1645 1035 244

2. RD Nezvalova ul. 1690 860 242

3. RD Nezvalova ul., jižní konec 1780 740 240

4. RD ul. Ke Kamenici, západní konec 1890 1060 256

5. škola 2320 1150 255

6. adový d m, ul. Na Úvoze 2075 760 253

7. RD na jižním okraji Kláštera Hradišt 480 905 248

8. RD na západním okraji Kláštera Hradišt 490 1340 256

9. RD na východním okraji Kláštera Hradišt 900 1475 252
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Pro posouzení vlivu na ovzduší jsou d ležité imisní limity stanovené v na ízení

vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní, resp. v na ízení vlády . 597/2006 Sb. :

PRO OCHRANU ZDRAVÍ - imisní limity posuzovaných škodlivin

Zne iš ující
látka Doba pr rování

Hodnota
imisního limitu

[µg.m-3]

Maximální
tolerovaný

po et
ekro ení za

kalendá ní
rok

Termín dosažení
limitní hodnoty

1 hod. 200 18 1.1.2010Oxid dusi itý kalendá ní rok 40 — 1.1.2010

Oxid uhelnatý max. denní 8h klouzavý
pr r 10 000 — —

Meze toleranceZne iš ující
látka

Doba pr rování 2006 2007 2008 2009
Oxid dusi itý 1 hod. 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3

Oxid dusi itý 1 rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3

V záv ru rozptylové studie je souhrnn  konstatováno, že koncentrace oxidu

dusi itého a oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu v posuzované koteln  budou

v okolí areálu i v obytné zástavb  výrazn  pod hodnotami imisních limit . Vlivem zám ru

nedojde v lokalit  ani v sou tu s imisním pozadím k p ekro ení krátkodobého ani ro ního

limitu.

Všechny hodnoty prezentované v rozptylové studii p edstavují p ísp vek

posuzovaného zdroje k imisní situaci v lokalit . Výsledky výpo tu jsou hodnoty dosažené p i

výpo tu s emisemi p evzatými z výsledk  autorizovaného m ení a odrážejí skute ný imisní

ísp vek posuzovaného zdroje k imisní situaci v území.

Konkrétní výsledky jsou následující :

 Maximální o ekávané koncentrace NO2 se vyskytují ve svahu východn  od zdroje

sm rem k Mnichovu Hradišti. Zde se nachází zástavba rodinných dom  v Nezvalov

ulici. P ízemní koncentrace tady mohou dosáhnout na malé ploše hodnot p es 2 g/m3,

obdobné koncentrace lze o ekávat i na fasádách dom  v Nezvalov  ulici – v ref. bod

. 1 je hodnota 2,23 g/m3.

Vzhledem k pom rn  nízkému využití instalovaného výkonu zdroje v pr hu roku je

ísp vek kotelny k ro ním koncentracím NO2 v lokalit  je nízký. Pohybuje se

maximáln  v tisícinách g/m3, výrazn ji se projevuje pouze v malé ploše ležící východn

od závodu, kde mohou ro ní koncentrace dosáhnout 0,007 g/m3. Výsledky výpo tu

ukazují, že p ísp vek zdroje k ro ním koncentracím v obytné zástavb  bude v podstat

zanedbatelný.
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 V p ípad  CO je situace vzhledem k imisním limit m ješt  p ízniv jší než u oxid  dusíku.

Maximální osmihodinové koncentrace kolem 1 g/m3 lze o ekávat ve svahu východn

od areálu. Tato hodnota však p edstavuje pouhý zlomek krátkodobého osmihodinového

limitu pro oxid uhelnatý. V referen ních bodech se pohybují osmihodinové koncentrace

CO v desetinách g/m3, v nejexponovan jších místech jsou pod hodnotou 1 g/m3.

Vliv zám ru na ovzduší lze na základ  vypo tených, zcela minimálních

ísp vk  plynové kotelny hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, zá ení :

Výstavba

Pro hlu nost p i výstavb  platí obdobné p edpoklady a záv ry jako u emisí do

ovzduší – totiž, že nejhlu jší období bude spojeno s bouracími a zemními pracemi,

betonáží a dopravou, a že toto p sobení na obyvatele v okolí areálu bude do asné.

Nadm rné zatížení okolí hlu ností není p edpokládáno.

ípadný vliv vibrací ze stavební innosti nebo z dopravy a p enos do nejbližších

objekt  se nep edpokládá. Používání vibrujících nástroj  nebo doprava t žkými nákladními

auty bude omezená a bude provád na pouze v denní pracovní dob .

Ani vliv zá ení není d vod zvažovat.

Provoz

i provozování areálu bude zdrojem hluku pro okolí krom  vyvolané dopravy

edevším manipulace s výrobky, dalšími zdroji hluku bude transformátorová a

kompresorové stanice.

Podkladem pro posouzení vlivu zám ru na akustickou situaci v okolí je hluková

studie - Ing. Tomáš Rozsíval AKUSTIKA PRAHA s.r.o., 01/2007 – v p íloze . 4

oznámení.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hluku v okolí areálu spole nosti KLIMO s.r.o.

zp sobeného provozem v areálu a s ním související dopravou v chrán ném venkovním

prostoru.

Nejbližší chrán ný prostor v okolí areálu je u rodinného domu u erné ulice

(výpo tový bod R1), další jsou rodinné domy u Nezvalovy ulice (výpo tové body R2 – R4).



Oznámení podle zákona . 100/2001 Sb. : KLIMO s.r.o., Mnichovo Hradišt

85

Pro posouzení je nutné použít nejvyšší p ípustné hodnoty hluku podle na ízení

vlády . 148/2006 Sb.
Podle tohoto právního p edpisu je hygienický limit hluku v chrán ných venkovních prostorech

ostatních staveb a v chrán ných ostatních venkovních prostorech stanoven základní hladinou LAeq,T =

50 dB a korekcí podle p ílohy . 3 k uvedenému vládnímu na ízení. Hluk ze stacionárních zdroj  je

v denní dob  hodnocen po dobu osmi nejhlu jších hodin, v noci po dobu jedné hodiny. P i výskytu

výrazných tónových složek nebo výrazném informa ním charakteru hluku ( , hudba) se uplat uje

další korekce –5 dB.

Hluk z pozemní dopravy po ve ejných komunikacích je hodnocen za celou denní, resp. no ní

dobu. Podle uvedené p ílohy je v denní dob  hygienický limit pro hluk ze silni ní dopravy po

ve ejných komunikacích LAeq,16h = 55 dB, v no ní dob LAeq,8h = 45 dB. V okolí hlavních komunikací,

kde hluk z dopravy po t chto komunikacích je p evažující, a v ochranném pásmu drah se použije

korekce +10 dB, tj. nejvyšší p ípustná hladina ve dne je LAeq,16h = 60 dB, v noci LAeq,8h = 50 dB. Pro

starou hlukovou zát ž z pozemních komunikací (= stav hlu nosti ve venkovním prostoru p sobený

hlukem z dopravy na ve ejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval p ed 1.1.2001) se

v chrán ném venkovním prostoru ostatních staveb a chrán ných ostatních venkovních prostorech

použije korekce +20 dB, tj. nejvyšší p ípustná hladina ve dne je LAeq,16h = 70 dB, v noci LAeq,8h =

60 dB.

Na základ  podkladových údaj  byl autorem akustické studie zpracován model

ší ení hluku ze zdroj  uvnit  areálu (manipulace, kompresorové stanice, transformátorová

stanice)  a z dopravy související s provozem areálu. Výsledky výpo tu jsou v následující

tabulce s tím, že v denní dob  je p edpokládán pr jezd p ti kamion  (tj. 5 x p íjezd, 5 x

odjezd), v no ní dob  je uvažován pr rn  jeden pr jezd kamionu b hem hodiny.

Výsledky výpo tu hluku v okolí areálu spole nosti KLIMO s.r.o., Mnichovo Hradišt  :

Den NocVýpo tový
bod R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
1. NP 48,8 dB 45,8 dB 48,7 dB 51,7 dB 41,5 dB 36,8 dB 39,3 dB 41,9 dB
2. NP 50,3 dB 47,6 dB 50,2 dB 53,2 dB 42,7 dB 38,7 dB 41 dB 43,5 dB

Z porovnání s hygienickými limity je z ejmé, že hluk vyvolaný provozem

edpokládaného rozsahu nep ekro í hlukové limity v denní ani v no ní dob . Navíc, v obou

ípadech, tj. ve dne i v noci, je nejv tší hluk v bod  R4, tj. v bod , kde je celková hladina

ovlivn na provozem po silnici II/268. Tato skute nost je dob e patrná z obrázk  5 a 6

hlukové studie, ze kterých zárove  vyplývá, že hluk v okolí areálu bude op t zp soben

edevším dopravou vyvolanou zám rem.
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Podle výpo tu hluku v okolí areálu spole nosti KLIMO s.r.o. p i realizaci zám ru

nehrozí, že by provoz v areálu a s ním související doprava zp sobily p ekro ení

hygienických limit  hluku v denní i no ní dob . Pro no ní dobu byl p i výpo tech uvažován

pr jezd jednoho kamionu b hem hodiny, p estože podle dodaných informací bude

autodoprava provozována výhradn  v denní dob  a v každém p ípad  bude z hlediska okolí

vhodn jší se no ním jízdám vyhnout. Nicmén , z výsledk  výpo tu vyplývá, že dopravu této

intenzity (tj. pr rn  jeden pr jezd kamionu b hem hodiny) lze v p ípad  pot eby p ipustit.

Zám r bude mít malý a nevýznamný vliv na hlukovou situaci v okolí areálu.

Vliv vibrací a zá ení není p edpokládán.

Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy :

Zám r bude realizován uvnit  provozovaného areálu. Ani p i výstavb , ani p i

vlastním provozu se nep edpokládá ohrožení i p ímá likvidace živo ich .

ímo v areálu nebo v nejbližším okolí není evidován výskyt zvlášt  chrán ného

rostlinného druhu. P i realizaci nebudou káceny d eviny, není d vod o ekávat významný

vliv na lesní porosty (v širším okolí) nap . prost ednictvím emisí z kotelny i dopravy.

Zám r faunu a flóru neovlivní.

Na chrán né ásti p írody v blízkém okolí – tok eky Jizery, regionální biocentrum

„Hašk v“, p írodní památku „Skalní sruby Jizery“ a další chrán né lokality nebude mít

realizace zám ru negativní vliv, což je zabezpe eno zejména garantovanou ú inností

istírny odpadních vod.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory :

Zám r je takového charakteru a velikosti, že nelze p edpokládat ohrožení (nap .

statiky) bytových nebo podnikatelských objekt i dalších budov v okolí provozovny.

K p ípadnému ovlivn ní rekonstruovaných objekt  v areálu by mohlo dojít nap . nadm rným

zatížením podlahy umíst ním technologických linek nebo jiného technického za ízení. Tyto

záležitosti vždy eší projekt stavby.

V míst  realizace se žádné architektonické památky nenacházejí. Pouze v teoretické

rovin  se pohybuje vliv vibrací na budovy p i silnici, po které budou projížd t t žké nákladní

automobily p i výstavb . Zemní práce se p edpokládají pouze v omezeném rozsahu a

výhradn  ve stávajícím areálu, proto je b hem výstavby v podstat  vylou ena možnost

archeologického nálezu.
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D.II. Rozsah vliv
Zám r znamená p estavbu areálu, který bude i nadále využíván pro výrobu

nealkoholických nápoj . P edevším budou využívány vybudované vrty kvalitní podzemní

vody, což je základní surovina pro výrobu.

Zábor p dy není nutný – projekt bude realizován v hranicích stávajícího areálu.

Podle územního plánu je lokalita ur ena k využití pro lehkou pr myslovou výrobu a sklady.

Rozší ení výroby je v souladu s územním plánem.

V období výstavby budou vlivy velikostn  st ední a významem mírn  negativní s tím,

že intenzivní stavební innosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodob

v po áte ní fázi výstavby (zejména bourací a zemní práce, doprovodná doprava).

Obt žování v okolí areálu, p íp. v blízkosti p íjezdové komunikace m že zp sobit hluk,

prašnost a emise z dopravy.

V dob  provozování budou vlivy výrobny velikostí malé až zanedbatelné a

nevýznamné, p emž pozornost byla p i hodnocení soust ed na na možné ovlivn ní

ovzduší a hlukové situace v okolí areálu. Sou ástí zám ru je kompletní rekonstrukce istírny

odpadních vod tak, aby mohly být garantovány hodnoty vody vypoušt né do recipientu

v souladu s na ízením vlády . 61/2003 Sb., v platném zn ní a byly pln ny požadavky

rozhodnutí vodoprávního ú adu k nakládání s odpadními vodami.

Záv r :

Na základ  posouzení je možné realizaci zám ru podpo it.

D.III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech

esahujících státní hranice
Nep íznivé p eshrani ní vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umíst ní zám ru

zvažovány.

D.IV. Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení a kompenzaci

nep íznivých vliv

Opat ení pro etapu výstavby – opat ení budou uplatn na u dodavatele stavby :

- bude zajišt no p ísné dodržování požadavk  bezpe nosti práce

- stavební mechanizace a dopravní prost edky budou udržovány v ádném technickém

stavu
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- bude provád no ú inné omezování prašnosti z prostoru staveništ  – zejména p i

suchém po así v dob  bouracích a zemních prací (nap . skráp ní suti, zeminy)

- odpady budou shromaž ovány podle jednotlivých druh  na vy len ném míst  a budou

pr žn  odváženy - využití nebo odstran ní odpad  bude zajišt no oprávn nou

osobou, o nakládání s odpady b hem výstavby bude vedena p íslušná evidence

Opat ení pro etapu kolauda ního ízení :

- bude p edložen Provozn  – manipula ní ád OV, Povod ový plán areálu a Havarijní

plán pro p ípad zhoršení jakosti vod zpracovaný podle vyhlášky . 450/2005 Sb.

- budou p edloženy doklady o využití nebo odstran ní odpad  vyprodukovaných v dob

výstavby

Opat ení pro etapu provozu :

- výrobní linky budou provozovány podle technologických p edpis , návod  k obsluze a

edpis  výrobce

- vodohospodá ská díla (vrty S 1, S 2 a S 3) budou udržována v ádném a

provozuschopném stavu

- s podzemními vodami bude nakládáno v souladu s rozhodnutím vodoprávního ú adu -

Ú .j. VŽP/1092/2006/27/Sle ze dne 17.3.2006

- bude zajišt na ochrana vodních zdroj , zejména budou pln ny podmínky rozhodnutí

vodoprávního ú adu - býv. ONV Mladá Boleslav, odboru VLHZ .j. Vod/235-954/88 ze

dne 30.12.1988, kterým byla stanovena pásma hygienické ochrany vodních zdroj

- p i provozu plynové kotelny budou dodržovány povinnosti stanovené zákonem

. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném zn ní a specifikované na ízením vlády

. 352/2002 Sb. a dalšími provád cími p edpisy – zejména budou pln ny emisní limity

stanovené v bod  1.1.4 p ílohy . 4 k na ízení vlády . 352/2002 Sb. a bude vedena

provozní evidence

- istírna odpadních vod bude provozována podle schváleného Provozn  –

manipula ního ádu OV

- zne išt ní odpadních vod bude odpovídat hodnotám uvedeným ve vydaném rozhodnutí

vodoprávního ú adu - M Ú .j. VŽP/2414/2006/41/Sle ze dne 28.4.2006

- budou k dispozici bezpe nostní listy používaných chemických látek a p ípravk  podle

zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích, v platném

zn ní, pracovníci budou seznámeni s pokyny pro nakládání (tj. s Písemnými pravidly

podle zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, v platném zn ní)

- p i nakládání s odpady budou dodržovány požadavky zákona . 185/2001 Sb., o

odpadech, v platném zn ní a provád cích p edpis
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D.V. Charakteristika nedostatk  ve znalostech a neur itostí
i vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou

pot ebné pro posouzení plánovaného zám ru na životní prost edí.

Ur ité neznalosti jsou dány stupn m projektové p ípravy. V této fázi nejsou ješt

up esn ny nap . dodavatelské firmy pro výstavbu a z toho plynoucí údaje o konkrétních

postupech stavebních prací nebo po tu zam stnanc  pro jednotlivé práce apod. Dále nap .

není ješt  zcela rozhodnuto o uspo ádání jednotlivých linek / za ízení i není k dispozici

požární zpráva s uvedením konkrétních protipožárních opat ení, která budou muset být

provedena. Tyto nep esnosti však nemohou zásadn  ovlivnit hodnocení vliv  zám ru na

zdraví a životní prost edí.

ÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Varianty zám ru nebyly zvažovány – geografické ani technologické.

Umíst ní je jednozna  ur eno vlastnickými vztahy a možností využít areál pro

zásadní p estavbu a umíst ní výrobního za ízení. D ležitou podmínkou pro umíst ní

výrobny je výskyt kvalitní podzemní vody v lokalit . Areál se nachází podle schválené

územn  plánovací dokumentace m sta v zón  s funk ním využitím – lehký pr mysl a

sklady.

Princip výroby je jednozna  dán, technologické varianty v zásad  nejsou možné.

i obm  vyráb ného sortimentu nápoj  se zm ní pouze p ídavek charakteristický pro

daný druh nápoje. Posuzovaná výroba je moderní technologií spl ující požadavky na

nejlepší dostupnou techniku z hlediska ochrany životního prost edí. Více ke zp sobu

porovnání za ízení s technikou BAT je uvedeno dále.

Alternativou k navrženému zám ru je nerealizování investice. Pro toto ešení není

jist  d vod.

Vyhodnocení souladu za ízení s BAT podle za ízení a inností :

Pro provoz za ízení – kategorie 6.4.b) Za ízení na úpravu a zpracování za ú elem

výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin, o výrobní kapacit  v tší než 300 t

hotových výrobk  denn – je vydán samostatný BREF, který byl využit p i porovnání

za ízení s BAT v žádosti o integrované povolení, které je zpracováváno firmou EKONOX

s.r.o., Pardubice.
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 Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk

Industries, vydaný European IPPC Bureau v Seville v ervnu 2005 (finální draft) –

Dokument o nejlepších dostupných technologiích v pr myslu potravin, nápoj  a

mléka.

Pro porovnání byla použita následující hlediska s tím, že rozdíl mezi p ipravovanou

technologií / innostmi v za ízení a doporu eními v uvedeném BREFu nebyl zjišt n.

Hlediska :

- odpov dnost za zajiš ování bezpe nosti potravin

- optimalizace ešení obalu s ohledem na ochranu produktu

- obalový materiál (typ obal )

- pln ní a uzavírání obal

- chlazení potravin

- druh a ú el použité vody

- charakteristika odpadních vod a nakládání s nimi

- išt ní a úklid – systémy CIP (použité prost edky, zp sob provád ní sanitace)

ÁST F.   DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

Informace o vztahu k zákonu o integrované prevenci :

Spole nost KLIMO s.r.o. bude provozovatelem za ízení podle p ílohy . 1 zákona

. 76/2002 Sb., v platném zn ní, bude v závod  v Mnichov  Hradišti provozovat innosti

v rozsahu podléhajícím procesu integrovaného posuzování – konkrétn  se jedná o za ízení

kategorie 6.4.b) Ostatní pr myslové innosti – Za ízení na úpravu a zpracování za ú elem

výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin, o výrobní kapacit  v tší než 300 t

hotových výrobk  denn  (v pr ru za tvrtletí).

Žádost o vydání integrovaného povolení je zpracovávána a bude p edložena

Krajskému ú adu St edo eského kraje v termínu do 31.3.2007.
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ÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V souladu se zákonem . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí,

v platném zn ní je podáváno oznámení zám ru v kategorii II, bod 8.1 – pro ú ely

zjiš ovacího ízení.

Zám rem je ROZŠÍ ENÍ ZÁVODU NA VÝROBU NÁPOJ  spole nosti KLIMO s.r.o. -

v provozovn  v Mnichov  Hradišti.

Zám r spo ívá v navýšení ro ní kapacity výrobny. P evládajícím sortimentem výroby

budou cukerné nápoje a lighty. Výroba nápoj  bude nabíhat postupn , p emž se uvažují

i základní asové horizonty, a to r. 2007 a 2009, kdy mají být v provozu t i nové

technologické linky a r. 2012, kdy má být uvedena do provozu ješt  další plnicí linka. Provoz

jedné stávající linky z stane zachován.

Plánovaná ro ní kapacita výrobny nápoj  :     r. 2007    86 400  m3

    r. 2009   124 600 m3

    r. 2012   140 000 m3

Vyráb ny budou nealkoholické nápoje v obalech PET, ve skle a nerezových sudech

KEG.

Zám r je p ipravován v provozovaném areálu - ást p vodní výroby bude

zachována, pro zám r je nutná p estavba objekt  a úprava ploch. Zásadní zm ny budou

provedeny na OV, která bude zrekonstruována tak, aby její technologická linka odpovídala

množství a složení odpadních vod z plánované výrobny.

Využití stávajícího areálu pro rozší enou výrobu je výhodou zejména z toho d vodu,

že výroba nápoj  je zde již dlouhodob  provozována, což je podmín no výskytem kvalitní

podzemní vody a vybudovaných vrt .

Výrobní technologie je rozd lena do následujících celk  :

- p íjem a skladování surovin

- p íprava sirup

- plnící a balící linka

- skladování a expedice hotových výrobk

- pomocné technologické provozy

Nedílnou sou ástí výroby je kompletní sanitace za ízení, tedy proplach mixu a plni e

po dojetí produktu a horká a studená sanitace s proplachem sanita ními prost edky.
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Výroba nealkoholických nápoj  zahrnuje 3 základní výrobní kroky – p íjem a

skladování surovin, p ípravu sirup  a pln ní a balení nápoj . Základem pro výrobu nápoj

KLIMO s.r.o. v Mnichov  Hradišti je výskyt kvalitní vody, která bude odebírána z vrtaných

studní. Jejím p vodem je st ednoturonská zvode , jedná se o vodu použitelnou bez úprav.

Areál se nachází v západní okrajové ásti m sta Mnichovo Hradišt  - v prostoru

ohrani eném ekou Jizerou, komunikací II/268 a obytnou zástavbou v Nezvalov  ulici.

Lokalita svým charakterem odpovídá okraji m stského prost edí, kde krom  tradi ní výroby

nápoj , p i které jsou využívány vrty kvalitní podzemní vody, není provád na žádná jiná

podnikatelská innost a kde dominantním krajinným prvkem je eka Jizera a zem lsky

využívané pozemky.

Umíst ní investice je v souladu s územním plánem m sta Mnichovo Hradišt , ve

kterém se ešený areál nachází v ploše s funk ním využitím pro lehkou pr myslovou výrobu

a sklady.

V období výstavby budou vlivy velikostn  st ední a významem mírn  negativní s tím,

že intenzivní stavební innosti, které tento vliv budou mít, budou trvat jen krátkodob

v po áte ní fázi výstavby (zejména bourací a zemní práce, doprovodná doprava).

Obt žování v okolí areálu, p íp. v blízkosti p íjezdové komunikace m že zp sobit hluk,

prašnost a emise z dopravy.

V dob  provozování budou vlivy výrobny velikostí malé až zanedbatelné a

nevýznamné, p emž pozornost byla p i hodnocení soust ed na na možné ovlivn ní

ovzduší a hlukové situace v okolí areálu. Sou ástí zám ru je kompletní rekonstrukce istírny

odpadních vod tak, aby mohly být garantovány hodnoty vody vypoušt né do recipientu

v souladu s na ízením vlády . 61/2003 Sb., v platném zn ní a byly pln ny požadavky

rozhodnutí vodoporávního ú adu k nakládání s odpadními vodami.

Podkladem pro posouzení vlivu nové provozovny na zdraví a životní prost edí byla

rozptylová studie, hluková studie a údaje z projektu na rekonstrukci istírny odpadních vod.

Výstavbou a provozováním rozší ené výrobny nápoj  ve spole nosti KLIMO

s.r.o. v Mnichov  Hradišti není t eba o ekávat negativní ovlivn ní zdraví a životního

prost edí.
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ÁST H.  P ÍLOHY

íloha . 1 Vyjád ení stavebního ú adu z hlediska územn  plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i odst. 1 zákona . 114/1992
Sb., v platném zn ní

íloha . 2 Katastrální mapa, 1 : 1 000 (kopie)

Zákres cílové dispozice areálu

íloha . 3 Rozptylová studie - Mgr. Radomír Smetana, EkoMod Liberec 10, 06/2006

etn  dopl ku z 02/2007

íloha . 4 Hluková studie - Ing. Tomáš Rozsíval, AKUSTIKA PRAHA s.r.o., 01/2007

íloha . 5 Fotografie – pohledy na areál KLIMO s.r.o., 11/2006

PODKLADY :
- Studie rekonstrukce OV Kofola Mnichovo Hradišt  - 1. ást, KUNST, spol. s  r.o.,

Palackého 1906, 753 01 Hranice - ve spolupráci s firmou HYDROPROJEKT CZ a.s.,

Praha 4, zakázkové íslo 1532/40, 11/2006.

- Oznámení o hodnocení vliv  zám ru „Prodejna potravin LIDL Mnichovo Hradišt “ na

životní prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, Ing. Iva Loukotková,

12/2005 – . zám ru v informa ním systému EIA – STC394.

- Oznámení o hodnocení vliv  zám ru „Skládka TKO Klášter Hradišt  nad Jizerou“ na

životní prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní, Ing. Josef Kosil,

05/2003 – . zám ru v informa ním systému EIA – STC089.

- Dokumentace ÚSES a VKP v etn  mapových podklad , informace získané na

stském ú adu v Mnichov  Hradišti, odd lení životního prost edí, 23.11.2006.
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