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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A.1.  Oznamovatel:  M�sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  

A.2.  I�:    00240079 

A.3.  Sídlo: Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem- 
Stará Boleslav 

A.4.  Oprávn�ný zástupce: pan Ing. Ond�ej P�enosil, starosta m�sta 
     tel.:      326 909 123 
     e mail: starosta@m�sto.brandysnl.cz 
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B.  ÚDAJE O ZÁM�RU 
 
 
B.I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
B.I.1.  Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �.1 
 
„Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, technologické �ešení m�stské �OV“. 
Podle p�ílohy �.1, zákona �. 100/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� Kategorie II  
( zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení ) je zám�r za�azen do kategorie 1.9 �istírny 
odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel. 
Jedná se tedy o zám�r vyžadující zjiš�ovací �ízení. 
 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) zám�ru 

Cílem zám�ru je  intenzifikovat a modernizovat �OV Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav tak, aby byla zajišt�na pot�ebná ú�innost �išt�ní pro sou�asné i výhledové  
zatížení od p�ipojených zdroj� zne�išt�ní a dále zajišt�na odpovídající likvidace 
odpadních produkt� v souladu s požadavky vodohospodá�ských orgán� a platné 
legislativy (NV 61/2003). 
 
M�stská �istírna odpadních vod byla povolena v r. 1995 vodohospodá�ským 
rozhodnutím o nakládání s vodami �.j. 820/94 ŽP-231/2-A20. Po dokon�ení hlavní 
technologické linky byla �istírna uvedena do zkušebního provozu, jehož délka byla 
stanovena od 1.1.1999 do 30.6.2000. P�i vodoprávním �ízení o uvedení �OV do 
trvalého provozu, které se konalo dne 22.9.2000, bylo rozhodnuto o prodloužení 
zkušebního provozu do 30.4.2001. 
 
Vlivy zám�ru intenzifikace �OV Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na životní 
prost�edí jsou posuzovány podle zákona �.100/2001 Sb., jehož sou�ástí je i toto 
oznámení zpracované v rozsahu a �len�ní podle p�ílohy �.3 tohoto zákona.  
 

Základní nedostatky provozu sou�asné �OV: 
 

�    Optimální látkové zatížení �OV v Brandýse nad Labem narušuje vysoký podíl 
balastních vod s nep�íznivým vlivem na teplotní režim biologického stupn� 
zejména v zimním období.  

�     Za�azení primárních usazovacích nádrží do technologické linky nep�ízniv� 
ovliv�uje pr�b�h denitrifikace a odstra�ování Ncelk tím, že snižuje obsah 
snadno odbouratelného substrátu. Obdobn� znehodnocuje substrátový deficit 
funkci anaerobní nádrže pro biologické snižování obsahu Pcelk. 

�     Nekoncep�ní úspory p�i realizaci �ídícího systému oxygenace, vratného kalu 
a interního ob�hu vedly k vy�azení možnosti regulace biologického 
odstra�ování forem dusíku s výjimkou N-NH4. 

�     Poddimenzované kalové hospodá�ství nep�ízniv� ovliv�uje významné 
technologické parametry jako koncentrace biologického kalu v aktivaci tím, že 
nelze dle pot�eby zpracovávat p�ebyte�ný kal. 

�     Malé látkové zatížení �OV neumož�uje efektivní provoz vyhnívacích nádrží a 
energetická bilance �OV je z hlediska spot�eby plynu k vyh�ívání negativní o 
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16 000 m3/rok. P�edprojektová prognóza rychlého nár�stu zatížení a 
vyrovnání energetické bilance nebyla správná. 

 
V tabulce je uvedeno sou�asné hydraulické a látkové zatížení �OV Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav. 
 
Tabulka �.B.I.2.-1  Stávající hydraulické a látkové zatížení m�stské �OV. 

Ukazatel Zna�ka jednotka pr�m�r 2006 
(p�ítok) 

pr�m�r 2006 
(odtok) 

Po�et EO EO60 - 9866 
m3.d-1 3153,5 Pr�m�rný 

p�ítok Q24 l.s-1 36,5 
m3.h-1 421,6 Maximální 

deš�ový p�ítok 
biologie 

Qmax 
l.s-1 117,1 

kg.d-1 592,0 23,1 BSK5 mg.l-1 187,7 7,3 
kg.d-1 1097,1 106,0 

Organické 
zne�išt�ní 

CHSKCr mg.l-1 347,9 33,6 
kg.d-1 533,8 21,5 Nerozpušt�né 

látky NL 
mg.l-1 169,3 6,8 
kg.d-1 135,6 27,9 Amoniakální 

dusík N-NH4 mg.l-1 43,0 8,5 
kg.d-1 180,4 46,41 Celkový dusík Ncelk mg.l-1 57,2 14,7 
kg.d-1 20,6 4,0 Celkový fosfor Pcelk mg.l-1 6,5 1,3 

 
Na základ� technologických výpo�t� bylo prokázáno, že stávající technologické 
�ešení �OV neumož�uje spolehlivý provoz ani s látkovým zatížením na p�ítoku do  
10 000 EO.  
 
Projektovaná kapacita 
 
Vzhledem k  o�ekávanému rozvoji m�sta Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je 
pot�ebná výhledová kapacita �išt�ní splaškových vod 20 000 EO p�i složení 
odpadních vod na odtoku dle NV �. 61/2003 Sb. stávající technologií nedosažitelná. 
Zám�rem v projektu navržené technologické restrukturalizace, rekonstrukce a 
intenzifikace m�stské �OV je spln�ní kvality odpadních vod na odtoku z �OV 
v minimálních požadavcích NV �.  61/2003 Sb. a kalového hospodá�ství v souladu se 
sm�rnicí Rady 91/271/EHS o �išt�ní m�stských odpadních vod. Uvedené odtokové 
parametry by m�ly zajistit soulad s výhledem po roce 2010 a p�i požadované 
kapacit� za�ízení 20 000 EO. 
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                 Tabulka �.B.I.2.-2 Hydraulické zatížení �OV - návrhové pr�toky: 
 

Pr�tok  m3/d  m3/h  l/s 

Q 24,m  3000,0  125,0  34,7 
Q balast  1500,0  62,5  18,9 
Q pr�mysl  0,0  0,0  0,0 
Q 24  4500,0  187,5  52,1 
kd,m 1,30   kd,pr�mysl 1,00  
Q d  5400,0  225,0  62,5 
K max 1,90   k h,pr�mysl 1,00  
Q max  -  371,3  103,1 
Q dešt do �OV   432,0  120,0 
Q dešt do aktivace   432,0  120,0 

       
 

       Tabulka �.B.I.2.-3 Látkové zatížení �OV: 

Ukazatel  g/EO.d  kg/d  mg/l 

po�et EO 20 000      
BSK5  60  1200,0  267 
CHSK  120  2400,0  533 
NL  55  1100,0  244 
N-NH4  65% N-c  143,0  32 
N-celk  11  220,0  49 
P-celk  2,5  50,0  11 

       

 
 
 
B.I.3.  Umíst�ní zám�ru 

Navrhovaná stavba bude realizována v areálu stávající �istírny odpadních vod 
nacházející se na severovýchodním okraji m�sta Brandýs nad Labem ( mezi 
Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, na pravém b�ehu �eky Labe. Nejmenší 
vzdálenost ob�anské zástavby od areálu �OV je cca 200 m. 
  

kraj:   St�edo�eský 
obec:   Stará Boleslav 
katastrální území:   Stará Boleslav 
 
 

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

Zám�r intenzifikace �OV Brandýs nad Labem - Stará Boleslav má charakter 
ekologické stavby realizované na území sou�asného areálu �OV. 
Cílem projektu je zajišt�ní požadované ú�innosti �išt�ní odpadních vod a tím i kvality 
vypoušt�né odpadní vody a sou�asn� zv�tšení kapacity �OV. 
Z hlediska životního prost�edí se jedná o stavbu s obecn� pozitivními vlivy na životní 
prost�edí.  
Nep�edpokládá se kumulace s jinými zám�ry. 
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B.I.5.   Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu    
            zvažovaných variant a hlavních d�vod� pro jejich výb�r, odmítnutí 

�istírna odpadních vod pro m�sto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla 
postavena v roce 1998 a n�které �ásti technologického �ešení se v sou�asné dob� 
jeví již jako zastaralé a nevhodné. Strojní vybavení ur�itých provozních soubor� je na 
hranici životnosti. 
Dle národní i evropské legislativy ( Sm�rnice rady 91/271/EHS, NV �. 61/2003 Sb. ) 
je kapacita a technologické vybavení �istírny nedostate�né. Úkolem zám�ru je proto 
intenzifikace a dostavba �OV zajiš�ující vyšší ú�innost �išt�ní p�i sou�asném snížení 
náro�nosti provozu na obsluhu. Po realizaci navržených opat�ení splní 
intenzifikovaná �OV emisní standardy požadované Na�ízením vlády �. 61/2003 Sb. 
pro vypoušt�né odpadní vody. 
 
P�ehled zvažovaných variant 

Projekt posuzované stavby je zpracován v jedné variant�. Z hlediska posuzování 
vliv� navrhované stavby na životní prost�edí jsou v dokumentaci oznámení zám�ru 
hodnoceny následující varianty: 
 
� stávající (nulová) varianta  
Stávající �OV p�ekra�uje v sou�asnosti limity pro �istírnu za�azenou dle NV 61/2003  
do kategorie 2 000 – 10 000 EO v ukazatelích Ncelk. max. Tento ukazatel byl 
v pr�b�hu roku 2006 p�ekro�en 3 x. 
Výhledov� bude �istírna za�azena do kategorie p�ipojených 10 000 – 100 000 EO. 
V takovém p�ípad� bude dle NV 61/2003 p�ekra�ovat limity i v dalších ukazatelích. 
Stávající �OV není dimenzována na cílovou kapacitu 20 000 EO. 
 
� aktivní varianta dle zám�ru stavby 
Navržená varianta respektuje emisní standardy požadované Na�ízením vlády �. 
61/2003 Sb. pro vypoušt�né odpadní vody a je dimenzována na kapacitu 20 000 EO. 
Dále tato varianta �eší kalovou koncovku �istírny. 
 
D�vody pro p�ijetí výb�ru aktivní varianty: 

� Respektuje požadavky národní i evropské legislativy.  
� Zám�r reprezentovaný aktivní variantou není ve st�etu s žádnou oblastí zvýšené 

ochrany p�írody nebo územím jiné ochrany. 
 
 
B.I.6.  Stru�ný popis technického a technologického �ešení zám�ru 
 
V sou�asné dob� jsou na �OV Brandýs nad Labem – Stará Boleslav �išt�ny odpadní 
vody od cca 9 900 ekvivalentních obyvatel. Odpadní vody vypoušt�né do kanalizace 
mají charakter komunálních odpadních vod a spl�ují kanaliza�ní �ád. 
Stávající hydraulické a látkové zatížení �istírny je obsažena v kapitole B.I.2 Kapacita 
zám�ru. 
 
Popis stávajícího stavu: 
Jedná se o mechanicko-biologickou �istírnu s biologickým odstra�ováním fosforu, 
s vyh�ívaným vyhníváním, plynovým hospodá�stvím a strojním odvod�ováním kalu. 
Odpadní vody jsou na �OV p�ivád�ny výtla�nými �ady z �S do hrubého p�ed�išt�ní 
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zahrnujícího strojn� stírané a rezervní ru�n� stírané �esle.  Za�ízení je umíst�no 
v temperované hale, kde jsou i kontejnery pro zachycené látky ( shrabky, písek ). 
Sou�ástí hrubého p�ed�išt�ní je také jednokomorový provzduš�ovaný lapák písku se 
stahováním plovoucích ne�istot, zálohovaný vertikálním lapákem písku využívaným 
v b�žném provozu jako pra�ka písku. 
Z hrubého p�ed�išt�ní je voda vedena do kruhových usazovacích nádrží. Kal ze dna 
je stírán do st�ední prohlubn� a odvád�n do jímky surového kalu. Plovoucí ne�istoty 
jsou stírány a odvád�ny do jímky plovoucích ne�istot. P�ed�išt�né vody jsou vedeny 
p�es oboustranný bo�ní odd�lova� deš�ových vod do biologické �ásti �OV.  Deš�ové 
pr�toky jsou odvád�ny z odd�lova�e p�es m�rný žlab do recipientu. Dalším �lánkem 
mechanického p�ed�išt�ní je jímka pro akumulaci obsahu septik� a žump 
p�ivážených fekálními vozy. 
Biologickou �ást tvo�í anaerobní nádrž sloužící pro biologické odstra�ování fosforu a 
dv� aktiva�ní nádrže rozd�lené na nitrifika�ní a denitrifika�ní �ást. Anaerobní nádrž a 
denitrifika�ní zóna jsou míchány ponornými míchadly. Nitrifika�ní zóna je 
provzdušována pomocí element� pro jemnobublinnou aeraci. Vzduch je dodáván 
dmychadly regulovanými podle množství dodaného kyslíku. Z nitrifika�ní zóny natéká 
voda do dvou kruhových dosazovacích nádrží. Zachycený kal je ze dna shrabován 
do st�ední prohlubn� a veden do �erpací jímky vratného a p�ebyte�ného kalu. Vratný 
kal je �erpán p�ed anaerobní nádrž, p�ebyte�ný kal p�ed sedimentaci nebo do jímky 
sm�sného surového kalu. Plovoucí ne�istoty jsou z hladiny stírány a akumulovány 
v jímce plovoucích ne�istot a vyklízeny fekavozem. Vy�išt�ná vody z dosazovacích 
nádrží je p�es m�rný žlab vypoušt�na do recipientu. 
Kalové hospodá�ství je tvo�eno zahuš�ovací nádrží sm�sného surového kalu, dvojicí 
vyhnívacích nádrží s kuželovým dnem a stropem. Ob� jsou míchány kalovým 
plynem. I. stupe� je vyh�ívaný, II. je nevyh�ívaný. 
Odvod�ování kalu zahrnuje venkovní homogeniza�ní nádrž vybavenou jako 
zahuš�ovací nádrž. Dále zahrnuje strojní odvodn�ní kalu na sítopásovém lisu v�etn� 
chemického hospodá�ství a stání pro valník – vš je umíst�no v temperované hale 
strojovny kalového hospodá�ství. 
Plynové hospodá�ství tvo�í odd�lený plynojem s armaturní komorou a m��ením plynu 
do kotelny a plynová kompresorovna. 
Jímky a nádrže, kterým hrozí nebezpe�í p�etoku obsahu jsou jišt�ny bezpe�nostními 
p�elivy. 
Zpevn�ná plocha v okolí provzduš�ovaného lapáku písku je odvodn�na spolu se 
splašky z provozní budovy a odpadními vodami z budovy kalového hospodá�ství do 
�eslovny. Ostatní plochy jsou odvodn�ny do terénu. 
 
Návrh intenzifikace: 
Na základ� technologického výpo�tu byla navržena zm�na a rekonstrukce 
technologie využívající po repasi stávající kompletní hrubé p�ed�išt�ní tj. �esle, lapák 
písku a pra�ku písku. Usazovací nádrže budou upraveny na regenera�ní nádrže a 
stávající plynové hospodá�ství kompletn� zrušeno.  
�OV bude vybavena novým �ídícím systémem umož�ujícím monitorování 
technologicky významných parametr�, jejich vizualizaci, �ízení,  dálkovou správu dat 
a zasílání chybových hlášení. 
Z d�vodu provozního opot�ebení bude provedena kompletní vým�na �erpadel a 
dmychadel (kalová recirkula�ní jímka, nitrifikace I.-III., jímka odpadní vody, jímka 
p�ebyte�ného kalu, jímka svážených vod, nádrže sváženého kalu, jímka kalových 
vod u objektu odvodn�ní kalu).  
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Dále se v celém rozsahu stavby navrhuje vým�na kovových materiál� u stavebních 
prvk� a konstrukcí v provedení ocel t�.11, respektive pozinkované konstrukce 
materiálem z oceli t�.17 (nerez). 
U stávajících betonových konstrukcí se navrhuje provést pot�ebná ošet�ení a 
vyspravení vhodnými sana�ními omítkami nebo nát�ry. 

 
Stávající aktiva�ní nádrže budou upraveny následovn� : 
 

� Stávající anaerobní nádrž odstra�ování Pcelk bude využita jako denitrifika�ní 
s minimálními úpravami. 

� Stávající nitrifikace budou využity jako nitrifika�ní nádrže s dopln�ním 
provzduš�ování, stejn� jako nov� postavená nádrž o minimálním objemu   
1850 m3.  

� Ve stávající dmychárn� bude provedena vým�na dmychadel a dopln�ní 
vzduchotechniky. 

� Aera�ní systém bude dopln�n o cca 200 ks AME-D. 
� Bude rekonstruována jak recirkulace kalu, tak interní recirkulace v�etn� 

regulace pr�tok� obou recirkulací. 
� Bude upraveno �ízení dodávky vzduchu do aktiva�ních nádrží v�etn� úpravy 

�ídícího systému. 
� K aktivacím bude dopln�na technologie simultánního chemického srážení 

fosforu v�etn� kompletní technologie síranu železitého. 
� Dosazovací nádrže budou zachovány. Stávající zahuš�ovací nádrž o objemu  

91 m3 bude využita na svážení OV a kal� v množství odpovídajícím 5000 EO. 
 

Bude vybudováno nové kalové hospodá�ství pro aplikaci technologie OSS-oxyterm, 
které zajistí stabilizaci a hygienizaci kal�. Kalové hospodá�ství budou tvo�it 
následující jednotky: 

 
� Strojní zahušt�ní kalu – flota�ní jednotka pop�ípad� rota�ní zahuš�ovací síto 
� Vyrovnávací nádrž kalu 390 m3 –bude realizována  jako sdružený objekt 

s vychlazovací nádrží – vybavená aera�ním systémem AME-260 S 
� Reaktor OSS 780 m3 – bude použita stávající dvojice vyhnívacích nádrží, která 

bude vybavena systémem OSS. 
� Kyslíková stanice se zásobníkem 11 m3, vzdušným odpa�ova�em a  regula�ní 

�adou 
� Vychlazovací nádrž 390 m3 – vybavená aera�ním systémem AME-260 S 
� Strojní odvodn�ní bude posíleno o odst�edivku pokrývající cílovou kapacitu 

odvodn�ní. 
� Deponie odvodn�ného (hygienizovaného) kalu  
� Distribuce kalu – distribuci kalu je �ešena dv�ma zp�soby - p�ímým deponování 

na plochu a ukládáním do kontejneru.  
 
Rozsah rekonstrukce jednotlivých objekt�: 
 

� Vstupní �erpací stanice z�stane zachována. Její stavební �ešení i osazení 
�erpadly je pln� vyhovující a s dostate�nou kapacitou.  

��  Mechanické p�ed�išt�ní - strojní �esle s pr�linami 6 mm Hydropress z�stanou 
a v �eslovn� budou osazeny nové strojní �esle na obtoku.  
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��  V prostoru �eslovny bude dopln�n systém m��ení p�ítoku odpadních vod 
s vazbou na �ídící systém technologie.  

��  Stávající provzduš�ovací lapák písku navrhujeme zachovat, provést pot�ebná 
ošet�ení a vyspravení betonových konstrukcí vhodnými sana�ními omítkami 
nebo nát�ry.   

��  Navrhujeme rekonstrukci pra�ky písku v rozsahu sanací betonových 
konstrukcí a ocelové vestavby.  

� Usazovací nádrže 2 x T5  budou upraveny na regeneraci kalu po sanaci 
betonových konstrukcí. Kónusy budou vypln�ny betonem, stávající 
technologické vybavení bude demontováno. Nádrže budou vybaveny 
aera�ním systémem 2 x 20 ks AME. Dále bude upravena nádrž �erpání kalu 
(jímka surového kalu, št�rbinová nádrž, jímka plovoucích ne�istot) na jímku 
p�ebyte�ného kalu a jímku na svážené odpadní vody. Bude dopln�n systém 
provzduš�ování regenerace. 

� Bude dopln�na rozd�lovací šachta nádrží regenerace kalu. 
� Deš�ový odd�lova� z�stane, p�epad do deš�ového odd�lova�e bude p�ímo 

z lapáku písku. 
� Jímka na dovoz obsah� žump a septik� – upravená št�rbinová nádrž o 

objemu 30 m3 z�stane beze zm�n, pouze budou sanovány betonové 
konstrukce. 

� Dmychárna bude osazena z d�vodu vysokého mechanického opot�ebení a 
nedostate�ného chlazení 3 novými dmychadly (2 stará aktivace + lapák písku, 
1 nová aktivace). 

� Aktiva�ní nádrže – stávající anaerobní nádrž o objemu 749,4 m3 využívaná na 
defosfataci bude zachována v plném rozsahu v�etn� osazených míchadel, 
bude osazena 40 ks aera�ních element� z d�vodu míchání a bude využita 
jako denitrifika�ní nádrž. Bude využito stávající propojení na denitrifika�ní 
nádrže, které budou beze zm�n. Vedle stávající aktivace bude p�istav�na 
nová nitrifika�ní nádrž o objemu 1850 m3. Tato nádrž bude vybavena 160 ks 
jemnobublinných aera�ních element� AME. Do této nádrže bude sveden 
odtok ze stávající nitrifikace. Odtok z této nové nádrže bude sveden do 
stávajících dosazovacích nádrží. Stávající nitrifika�ní nádrže budou zachovány 
beze zm�ny technologie, denitrifika�ní �ásti využity k nitrifikaci. Bude 
upravena interní recirkulace tak, aby umož�ovala pr�tok až do 150 l.s-1 mezi 
odtokem z nitrifikace do denitrifikace.  Betonové konstrukce budou vhodn� 
sanovány. Na p�ítoku do nitrifikace budou osazeny m�rné objekty umož�ující 
regulaci nátoku. 

� Dosazovací nádrže – z�stanou stávající, pouze bude provedena repase 
technologické �ásti, p�epadových hran a pojezdového mostu. 

� Kalová �erpací stanice (recirkulace kalu) – bude upraven tok do regenerace 
kalu. Bude osazena kompletn� novými �erpadly. 

� Chemické srážení fosforu -  jímka na chemikálie, pot�ebné pro srážení fosforu, 
v�etn� dávkovacích �erpadel 

� Kalové hospodá�ství a hygienizace kal� – budou po úprav� využity stávající 
vyhnívací nádrže jako dva paralelní reaktory OSS. Vyrovnávací nádrž a nádrž 
vychlazování budou nové stavební objekty.  

 
Kalové hospodá�ství budou tvo�it následující jednotky : 

- strojní zahušt�ní kalu – flota�ní jednotka s minimálním objemem flotace 39 m3 
pop�ípad� rota�ní zahuš�ovací síto 
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- vyrovnávací nádrž kalu 390 m3 – m�že být zbudována  jako sdružený objekt 
s kalojemem – vybavená aera�ním systémem AME-260 S – cca 72 ks 

- reaktor OSS 780 m3 – bude použita stávající dvojice vyhnívacích nádrží, která 
bude vybavena systémem OSS. 

- kyslíková stanice se zásobníkem 11 m3, vzdušným odpa�ova�em a  regula�ní 
�adou 

- vychlazovací nádr 390 m3 – vybavená aera�ním systémem AME-260 S – cca 
72 ks 

- pro strojní odvodn�ní kalu je  navržena nová odst�edivka s kapacitou 10 
m3/hodinu. 
 

Nové stavební objekty 
 
V rámci projektované technologické restrukturalizace, rekonstrukce a intenzifikace 
m�stské �OV Brandýs nad Labem – Stará Boleslav budou realizovány nové 
stavební objekty: 
 
Nádrž nitrifikace III 1850 m3  
Vedle stávající aktivace bude p�istav�na nová želbet. nitrifika�ní nádrž o objemu 
1850 m3. Tato nádrž bude vybavena 160 ks jemnobublinných aera�ních element� 
AME. Do této nádrže bude sveden odtok ze stávající nitrifikace. Odtok z této nové 
nádrže bude sveden do stávajících dosazovacích nádrží. Nová nádrž nitrifikace bude 
mít následující rozm�ry – 17,2 x 22,7 x 5,55 m. P�i�emž hloubka vody je stejná jako u 
stávajících nádrží tj. 4,8 m. 
 
Vyrovnávací nádrž kalu 390 m3 
V rámci p�echodu kalového hospodá�ství na aerobní stabilizaci a OSS hygienizaci 
budou v prostoru za stávajícími vyhnívacími nádržemi vybudovány nové želbet. 
kruhové nádrže o � 8,7 m a výšce 6,6 m. 
  
Vychlazovací nádrž kalu 390 m3 
Nové kalové hospodá�ství na bázi aerobní stabilizace a OSS hygienizace bude 
v prostoru za stávajícími vyhnívacími nádržemi rozší�eno o novou želbet. kruhovou 
nádrž o � 8,7 m a výšce 6,6 m. 
  
Rozd�lovací šachta kalu 
V ose lapáku písku ve sm�ru k budoucím nádržím regenerace kalu bude vybudována 
rozd�lovací šachta regenerace kalu. Jde o podzemní želbet. objekt rozm�r� 3 x 2 m 
a hloubce 3 m, který bude sloužit k rozd�lení proudu p�ebyte�ného kalu do obou 
regenera�ních nádrží. 

Nová propojovací potrubí 
Propojení nových stavebních objekt� a celková zm�na technologie si vyžádá 
položení nového propojovacích ocelových nebo PVC potrubí v rozm�rech DN 100 – 
DN 500.   

 
Likvidace zastaralých provoz� a jiných objekt� a za�ízení  
 
V rámci �ešeného projektu se p�edpokládá zm�na funkcí n�kterých nádrží, ale nikoliv 
jejich likvidace. 
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Související podmínky výstavby 
 
Postup prací je navržen tak, aby se omezilo snížení �istícího efektu v jeho pr�b�hu a 
v maximální mí�e omezila doba a po�et úplných odstávek �istírny. 
 
Pro provoz stávající �istírny bude podstatné podrobn� projednat harmonogram 
stavebních prací mezi provozovatelem a dodavatelem stavby. 
  
Kvalita vy�išt�né odpadní vody 
 
Tabulka �.B.I.6.-1  Požadavky na kvalitu odtoku z �OV po rekonstrukci. 

Ukazatel Zna�ka jednotka „p“ „m“ 
Po�et EO EO60 - 20 000 

m3.d-1 3000 Pr�m�rný 
p�ítok Q24 l.s-1 34,7 

m3.h-1 432 Maximální 
deš�ový p�ítok 
biologie 

Qmax 
l.s-1 120 

BSK5 mg.l-1 15 30 
Organické 
zne�išt�ní 

CHSKCr mg.l-1 50 75 

Nerozpušt�né 
látky NL mg.l-1 20 35 

Celkový dusík Ncelk mg.l-1 15 20 

Celkový fosfor Pcelk mg.l-1 2 6 

 
 
B.I.7.  P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 

P�edpokládané realiza�ní termíny posuzovaného zám�ru stavby: 

zahájení stavby  …   2008 
dokon�ení stavby  …   2010 

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

Posuzovanou stavbou je dot�eno území St�edo�eského kraje ve správ� Krajského 
ú�adu  St�edo�eského kraje. Dot�enou obcí je m�sto Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav. 
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B.I.9.  Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú�ad�, které  
budou tato rozhodnutí vydávat 
 
P�íslušným ú�adem k provedení zjiš�ovacího �ízení podle p�ílohy �.1, zákona            
�. 100/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,  je Krajský ú�ad St�edo�eského kraje. 
Ve stavebním �ízení nutno získat stavební povolení, které vydává M�stský ú�ad 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního ú�adu. 
 
 
 
B.II.  ÚDAJE O VSTUPECH  
 
B.II.1.  P�da 

Zájmové území leží v rovinné, p�evážn� zem�d�lsky využívané krajin� Polabské 
nížiny. Vývoj p�d zde probíhal v závislosti na vlastnostech p�dotvorného substrátu, 
hydrologických pom�rech, reliéfu terénu a klimatických podmínkách. V oblasti se 
vyskytuje p�edevším �ernozem, v menší mí�e pak hn�dozem. 

Zám�r je umíst�n do stávajícího areálu �OV Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  
Pozemek areálu je ve vlastnictví m�sta Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Povrch 
areálu je tvo�en zastav�nými plochami ( budovy, nádrže a zpevn�né plochy ) a 
zatravn�nými plochami. Celý areál je vybudován v násypu chránícím �OV p�ed Q100. 

Projektovaná stavba bude realizována v objektu stávající �OV na pozemcích ve 
vlastnictví m�sta Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, v katastrálním území Stará 
Boleslav, a to na parcelách: 

1878/2, 1878/3, 1878/12, 1878/18, 1878/15, 1878/22, 1891, 1892/1, 1892/2, 1892/3, 
1893, 1643/2, 1645, 1646/1, 2652/3. 

Pro navrhovaný zám�r není nutný zábor dalších pozemk� mimo areál �OV. 
Za�ízení staveništ� bude umíst�no uvnit� areálu �OV. 
Trvalý zábor p�dy uvnit� oploceného areálu stávající �OV vyvolaný stavbou bude 
606 m2. 
Stavba nevyvolá zábor p�dy PUPFL. 
 
Chrán�ná území 
Zám�r stavby není v územním st�etu s žádným územím zvláštní ochrany ani 
s územím z hlediska systému ochrany Natura 2000. 
 
Ochranná pásma 
- N�které �ásti zám�ru jsou v kontaktu s ochrannými pásmy stávajících 

inženýrských sítí nacházejících se v areálu �OV. 
- Areál �OV leží v blízkosti regionálního biocentra Proboš�ské rybníky a v míst� 

nadregionálního biokoridoru vedeného podél toku Labe. 
- Areál �OV leží v údolní niv� Labe, tedy ve významném krajinném prvku. 
 
 
B.II.2.  Voda 

Na �OV je p�ivedena pitná voda sloužící v sou�asné dob� pro sociální ú�ely 
pracovník�, pro p�ípravu flokulantu na pásovém lisu a pro ost�iky ploch a za�ízení. 
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Spot�eba pitné vody pro sociální ú�ely i pro technologii se po intenzifikaci výrazn� 
nezm�ní. 
Pro stavební práce bude umožn�n odb�r vody z místního vodovodu v areálu �OV. 
Stavba bude vyžadovat p�edevším zám�sovou vodu pro výrobu betonu. Dále vznikne 
pot�eba vody pro sociální ú�ely pracovník� b�hem stavby. Množství odebírané vody 
bude záviset  na po�tu pracovník� p�i výstavb� a rychlosti stavebních prací. 
 
 
B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické  zdroje 

Odpadní vody �išt�né na �OV  
Na �OV je napojena jednotná kanalizace m�sta Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.  

Sou�asný stav 

Pr�m�rný p�ítok odpadních vod  Q24  3 153,5 m3/den,  131,4 m3/h 

Maximální p�ítok deš�ových vod Qdeš�.max. 421,6 m3/h 

Podrobné  údaje o látkovém zatížení jsou obsaženy v kapitole B.I.2. Kapacita 
zám�ru. 
 
Spot�eba surovin  
Energetické a surovinové nároky jsou v pot�ebném rozsahu zajišt�ny. Spot�eba 
chemikálií, energie, vzduchu a vody odpovídá obvyklým nárok�m pro danou 
velikostní kategorii �OV a sou�asné obvyklé technologické úrovni �išt�ní odpadních 
vod. 
 
Pot�eba polymerního flokulantu pro úpravu p�ebyte�ného odvod�ovaného  kalu bude 
cca 1446,9 kg/rok. 
 
Pot�eba koagulantu ( 40 % roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 pro srážení fosforu 
bude 562,8 l/den. 
 
Výhledov� bude p�i spot�eb� 116 ml/m3 odpadních vod, 14,5 l/hod, tj. 10,5 m3/m�síc. 
Vzhledem k tomu, že odst�edivka kalu nepot�ebuje ke své �innosti ost�ikovou vodu 
jako pásový lis, dojde oproti sou�asnému stavu k úspo�e vody cca 2,5 m3/hod 
�innosti lisu, tj. p�ibližn� 20 m3/den. 
 
Spot�eba vzduchu bude regulována v závislostí na množství p�itékajícího zne�išt�ní. 
Výpo�tová pot�eba vzduchu pro provzdušování aktiva�ních nádrží bude Q =        
2381 m3/hod.  
 
Produkce shrabk� z jemných �eslí bude 120 t/rok, po vylisování cca 72 t/rok. 
 
Produkce písku bude cca 146 m3/rok. 
 
Produkce odst�ed�ného kalu ( 18% sušiny ) bude cca 1607,6 t/rok. 
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Další suroviny 

Realizace stavby je spojena s pot�ebou b�žných stavebních surovin odpovídajícímu 
rozsahu stavby. Jedná se nap�. o písek, cihly, beton, ocelová výztuž, potrubí (PVC, 
HDPE), ocelové konstrukce,  apod. 
Realizovaná stavba nevyvolá žádnou další pot�ebu na jiné surovinové zdroje. 
 
 
B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Intenzifikací �OV se zásadním zp�sobem nem�ní nároky na dopravu. Dopravní 
napojení areálu �istírny z�stane stávající. V sou�asné dob� je �istírna napojena 
obslužnou komunikací na místní komunikaci. Vzhledem k lokalizaci �OV na okraji 
m�sta vedou dopravní trasy obytnou zónou pouze v minimální mí�e. Výhledová 
doprava p�edstavuje cca jedno nákladní auto s p�ív�sem za den ( jedná se 
p�edevším o odvoz odst�ed�né kalové sušiny ). 
 
P�i výstavb� dojde na p�echodnou dobu ke zvýšení dopravní hustoty. Objem dopravy 
vyvolaný stavbou  lze v sou�asném stupni projektové dokumentace obtížn� 
odhadnout. Nejv�tší podíl na objemu dopravy bude odvoz p�ebyte�né zeminy 
v množství cca 3300 m3. 
 
B�hem stavby budou respektovány stávající inženýrské sít� a jejich ochranná 
pásma. Je nutné dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci dot�ených sítí. 
 
 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
B.III.1.  Ovzduší 

Období výstavby 

B�hem stavby budou zdrojem zne�išt�ní ovzduší zejména zemní práce (výkopy, 
zp�tné zásypy). Jedná se o zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Množství 
prachu nelze kvantifikovat a závisí na aktuálních meteorologických podmínkách a na 
charakteru a zrnitosti zpracovávaného materiálu (zeminy). Zdroje prašnosti je t�eba 
d�sledn� eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátu. 
Jinými nevýznamnými zdroji zne�išt�ní ovzduší budou exhalace z provozu 
stavebních stroj� a nákladních vozidel stavby. Jedná se op�t o nahodilé a 
krátkodobé zdroje bez možnosti stanovení jejich p�esn�jší produkce emisí. 
 
Období provozu 

Podle NV �. 472/2005 Sb. o ochran� ovzduší je navrhovaná �OV za�azena jako 
stacionární zdroj zne�išt�ní ovzduší st�ední kategorie. 
 
V sou�asné dob� jsou zdroji zne�iš�ování ovzduší v rámci posuzované �OV: 

- technologické procesy ( hrubé p�ed�išt�ní, aktiva�ní �ást nádrží a zpracování 
p�ebyte�ného kalu ) 

- nákladní automobily odvážející p�ebyte�ný odvodn�ný kal a dovážející 
pot�ebné chemikálie 

- vytáp�ní uzav�ených prostor �istírny ( realizováno plynovou kotelnou, jako 
palivo je možno použít kalový plyn nebo zemní plyn ). 
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Konkrétní údaje o sou�asných emisích z �OV nejsou k dispozici. 
 
Pachové látky 
Slabým zdrojem aerosol� m�že být v �istírn� provzdušování nitrifika�ní nádrže a 
vyrovnávací nádrž kalu. Aby se vznik t�chto aerosol� co nejvíce omezil, je v p�ípad� 
provzdušování nitrifika�ních nádrží použita jemnobublinná aerace, která jejich vznik 
minimalizuje. Oproti stávajícímu stavu se produkce aerosol� z nitrifika�ních nádrží u 
nov� navrženého �ešení mírn� zvyšuje vlivem rozší�ení kapacity nitrifikace. 
 
P�i procesu �išt�ní budou z odpadní vody t�ženy shrabky, písek a kal. 
Shrabky budou lisovány a budou padat do p�ipravené plastové nádoby. Ta bude 
odvážena na skládku.  Vylisované shrabky budou podle pot�eby ( zejména v letních 
m�sících ) hygienizovány chlorovým vápnem nebo vápenným hydrantem. Látky 
zachycené v hrubém p�ed�išt�ní ( shrabky a písek ) budou odváženy na místo 
ur�ené k uložení , aby nebyly p�ípadným zdrojem zápachu. 
 
P�ebyte�ný biologický kal bude  strojn� zahušt�n, aerobn� stabilizován a 
hygienizován technologií OSS-oxyterm ( aerobní stabilizace �istým kyslíkem ). Touto 
technologií se oproti sou�asnému stavu výrazn� sníží emise CO2 a CH4. 
Stabilizovaný kal bude odvodn�n na odst�edivce a kal o sušin� cca 18 - 20 % bude  
odvážen k dalšímu zpracování. 
 
Biologická �ást �OV je navržena tak, aby zde nedocházelo k anaerobním proces�m 
s uvol�ováním sirovodíku, amoniaku nebo metanu.  
 
V minulosti se m��ení emisí  zne�is�ujících ani pachových látek neprovád�la, nejsou 
tedy k dispozici žádné výsledky. Jelikož zám�r nep�edpokládá výrazn�jší produkci 
emisí z nádrží, m��ení emisí pachových látek se na této �istírn� v nejbližší dob� 
neplánuje. 
 
Emise z dopravy 
Emise zne�iš�ujících látek z dopravy  p�i intenzit� cca 1-2 nákladní auta denn� 
nejsou významné. 
 
Sv�telné zne�išt�ní ovzduší 
Areál �OV je osv�tlen pouli�ními lampami s výbojkovými svítidly. Stožáry jsou 
zakryty tak, aby nebylo sv�tlo ší�eno mimo areál, ale sm��ovalo pouze k jeho 
osv�tlení.  �OV nebude zdrojem nadm�rného sv�telného zne�išt�ní ovzduší ve 
smyslu zák. �. �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší. 
 
  
B.III.2.  Odpadní vody 

Období výstavby 

Stavební proces není producentem žádné technologické vody charakteru odpadních 
vod. Výjimkou je splašková voda ze za�ízení staveništ� (sociální za�ízení - mobilní 
bu�ky), která bude akumulována v jímkách. Splašková voda z jímek bude 
p�e�erpávána do �OV.  



�OV Brandýs nad Labem                                           Oznámení zám�ru podle p�ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. v platném zn�ní 

 15 

Období provozu  

Provoz �OV je výlu�n� postaven na nakládání s odpadními vodami. Limity na odtoku 
z �OV musí spl�ovat požadavky dle NV �. 61/2003 Sb. a Sm�rnice rady 91/271/ 
EEC. Cílovým recipientem pro vypušt�né vody je �eka Labe.  
 
Do recipientu bude dle projektové dokumentace vypoušt�no cca 34,7 l/s vy�išt�né 
odpadní vody ( v p�ípad� maximálního p�ítoku deš�ových vod to bude 120 l/s ). 
 
Požadovaná kvalita na vy�išt�nou odpadní vodu dle vodohospodá�ského povolení: 
  
Kvalita                 „p“ ( mg/l) 
CHSKCr                60  
BSK5                  15                                    
NL                  12  
N-NH4                  2,5  
 
„p“ je p�ípustná hodnota koncentrací pro rozbory sm�sných vzork� vypoušt�ných   
      odpadních vod 
 
Po zvýšení kapacity �OV na 20000 p�ipojených ekvivalentních obyvatel p�edpokládá 
množství vypoušt�né vy�išt�né odpadní vody Q24 = 34,7 l/s. 
 
Pr�m�rná kvalita vypoušt�ných odpadních vod po intenzifikaci bude následující: 
 
Kvalita                 „p“ ( mg/l  „m“ ( mg/l ) 
CHSKCr                50   75 
BSK5                  15                      30 
NL                  20   35 
Ncelk.                  15   20 
Pcelk.                   2   6 
 
Pr�m�rné bilan�ní hodnoty na odtoku: 
 
Kvalita                 kg/den t/rok 
CHSKCr                2400 876 
BSK5                  1200       438 
NL                  1100 401,5 
Ncelk.                  220 80,3 
Pcelk.                   50 18,2 
 
Tabulka �.B.III.2.-1 P�ehled limit� dle NV 61/2003 Sb.                                               
(kategorie �OV 10000–100 000EO) 
 BSK5 CHSK NL N-NH4 N anorg  Pc 
limit „p“ 20 90 25    
ro�ní pr�m�r     15 2 
limit „m“ 40 130 50  20 * 6 
* Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odp. vody na odtoku biol. st. vyšší než 12° C. 
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Nakládání s odpadními vodami bude v souladu s platnou legislativou �R. �OV 
Brandýs nad Labem bude po provedené intenzifikaci plnit limity dle Na�ízení vlády   
�. 61/2003 Sb.. 
 
 
B.III.3.  Odpady 

Období výstavby  

Obecn� je za odpad dle platné legislativy považován materiál vznikající p�i demolici 
stávajících stavebních konstrukcí, p�i zemních pracích, p�i provád�ní p�eložek 
inženýrských sítí,  eventuáln� p�i základní údržb� stavebních mechanism� na 
plochách za�ízení staveništ�. 

 

Odpady z �innosti : 

a) výstavba navržených objekt�  
� t�žená zemina a stavební su�  
� demoli�ní odpad z konstrukce stávajících vozovek 
� kaly z �išt�ných jímek 

b) provoz za�ízení staveništ�   
� kaly z jímek sociálního za�ízení 
� sm�sný komunální odpad (t�íd�ný na sklo, papír a plasty) 
� zbytky stavebního materiálu r�zného složení 
 

Nakládání s odpady : 

Nakládání s odpady bude �ešeno p�vodcem odpadu v souladu se zákonem 
�.185/2001 Sb. o odpadech a jeho novel tj. zákona �.275/2002 Sb. a zákona 
�.188/2004 Sb.. P�vodce odpadu podle §5 odst. 1 zákona je povinen odpady 
za�azovat podle Katalogu odpad� (vyhláška MŽP �.381/2001 Sb.) a odpady, které 
nem�že sám znovu využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osob�. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich zneškodn�ní. Podle §16 výše uvedeného 
zákona je p�vodce dále povinen odpady t�ídit a kontrolovat jejich nebezpe�né 
vlastnosti. Dále je p�vodce odpadu povinen vést evidenci o množství a zp�sobu 
nakládání s odpady a zabezpe�it odpady p�ed nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prost�edí.  
 
V souladu se zákonem �.185/2001 Sb., o odpadech je p�vodcem odpadu: 
 

      �asové období                       Odpov�dný p�vodce odpadu 

výstavby �OV stavební dodavatel akce (1) 

provozu �OV provozovatel �OV  
 

P o z n á m k a  : 
(1) Stavební dodavatel bude ur�en na základ� výb�rového �ízení vypsaného na dodavatele 

stavby. 
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Vlastní zneškodn�ní 

Odpady p�vodcem dále nevyužitelné a nerecyklovatelné budou zneškodn�ny 
v souladu s odpovídajícím zabezpe�ením pro daný druh odpadu. Odpady, které 
nem�že p�vodce využít m�že uložit na uvedené skládky s odpovídajícím 
zabezpe�ením pro daný druh odpadu.  
 
Stávající využitelné skládky odpadu nacházející se v zájmovém území : 

Odpad bude odvážen na skládku AVE Benátky nad Jizerou.  
 
Tabulka �.B.III.3.-1 P�ehled  druh� odpadu ze stavby   
(dle Vyhlášky MŽP �.381/2001 Sb., katalog odpad�)  

Po�ad. 
�íslo 

Název  druhu  odpadu 
 

Kód 
druhu 

odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Kód 
   zp�sobu 

využití  nebo 
zneškodn�ní 

 
1 2 3 4 5 

1 D�evo (stavební) 170201 O 3,4 
2 
 

Sm�s. staveb. a demol. odpady 
neuvedené  
pod �. 170901, 170902, 170903 

170904 O 
 

4 

3 Asfaltové sm�si neuvedené pod �. 
170301 

170302 O 4,5 
4 Zemina a kamení neuvedené pod 

�.170503 
170504 O 4 

5 Sm�si betonu, cihel a keram. výrobk� 
neuvedených pod �. 170106 

170107 O 4 

6 Kal ze septik� a žump (chemických 
toalet) 

200304 O 2 
7 Plastové obaly 150102 O 4,5 
8 Papírové a lepenkové obaly 150101 O 3,4,5 
9 Sm�sný komunální odpad 200301 O 4 

Kódy  zp�sobu  využití  nebo  zneškodn�ní  : 
1 - fyzikální a chemické metody  4 - skládkování  
2 - biologické metody    5 - recyklace a regenerace  
3 – spalování      6 - jiný zp�sob využití nebo zneškodn�ní 

P o z n á m k a : 
P�edem není možné vylou�it asfaltové sm�si obsahující dehet (N). Proto je nutné vzorky 
asfaltové sm�si krytu vozovek podrobit chemické analýze. 
 
Množství odpadu vznikajícího b�hem stavby nelze v sou�asné dob� p�esn� ur�it. 
Pot�ebné skládky, odvozové a dovozové vzdálenosti budou �ešeny  v dalším stupni 
projektové dokumentace. Rovn�ž budou specifikovány prostory pro shromaž�ování 
nebezpe�ných odpad� v dob� rekonstrukce a p�edpokládaný zp�sob zneškodn�ní. 
 
Období provozu 
Množství  produkovaného odpadu odpovídá množství �išt�ných odpadních vod 
p�itékajících na �OV. Složení odpadních produkt� nebude oproti sou�asnému stavu 
zásadn� odlišné. 
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O produkci a zp�sobu zneškodn�ní musí být vedena provozovatelem evidence v 
souladu se zákonem �.185/2001 Sb. o odpadech.  
 
Odpady z �innosti : 
Likvidace odpad� bude pravd�podobn� zajišt�na dosavadním zp�sobem, tj. shrabky, 
písek i odst�ed�ný kal budou odváženy na skládku AVE  Benátky nad Jizerou. 
Provozovatel dále zvažuje možnost odvážet stabilizovaný a odst�ed�ný kal 
zpracovatelské firm� ke kompostaci.  
Skládka AVE Benátky nad Jizerou je skládka komunálního a pr�myslového odpadu 
navržená ve skupin� S-NO s celkovou kapacitou 4 449 000 m3. Na skládce je 
z�ízena i kompostovací plocha sloužící k biodegradaci dovezených kal� z �OV. 
 
Další odpady kategorie O, jako jsou shrabky z �eslí a separovaný písek, jsou 
ukládány na skládkách, což se p�edpokládá i do budoucna. Tuky a oleje jsou sbírány 
ru�n� a jsou odváženy k likvidaci na skládce, což se p�edpokládá i do budoucna. 
Likvidace je provád�na v souladu s požadavky zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, 
pro nakládání s nebezpe�nými odpady. 
P�ehled druh� odpadu (dle Vyhlášky MŽP �.381/2001 Sb. katalog odpad�) je uveden 
v následující tabulce.  
 
Tabulka �.B.III.3.-2  P�ehled druh� odpadu z provozu �OV                                                                 
(dle Vyhlášky MŽP �.381/2001 Sb., katalog odpad�)      

 
Po�ad. 
�íslo 

 
Název  druhu  odpadu 

 
Kód 

druhu 
odpadu 

 
Kategorie 
odpadu 

Kód 
zp�sobu 

využití  nebo 
zneškodn�ní 

1 2 3 4 5 

1 Stabilizovaný kal z �išt�ní komunál. OV 190805 O 4 

2 Odpady z lapáku písku 190802 O 4 

3 Shrabky z �eslí 190801 O 4 

4 
Sm�sný stavební a demoli�ní odpady 
neuvedené pod �. 170901, 170902 a 
170903 

170904 O 4 

Kódy  zp�sobu  využití  nebo  zneškodn�ní  : 
1 - fyzikální a chemické metody  4 - skládkování  
2 - biologické metody    5 - recyklace a regenerace  
3 – spalování      6 - jiný zp�sob využití nebo zneškodn�ní 

 

P�edpokládaná produkce shrabk�   72 t/rok 

P�edpokládaná produkce písku    146 m3/rok 

P�edpokládaná produkce kalu ( cca 18 % sušiny ) 1608 m3/rok 
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B.III.4.  Vibrace,  hluk a emise zá�ení 

Vibrace 
Provoz: 
Rekonstruovaná �OV nebude zdrojem významných vibrací. P�ípadné vibrace od 
za�ízení budou malé a nevýznamné a nebudou znatelné mimo areál �OV. 
 
Výstavba: 
Na vibracích, které mohou narušovat faktory pohody se hlavní m�rou podílí provoz 
stavební techniky a nákladních automobil�, p�edevším po p�íjezdové komunikaci. 
Zvolená technologie provád�ní musí vylou�it možnost vzniku trvalých škod. 
V žádném p�ípad� nem�že dojít k ohrožení stávajících budov v nejbližším okolí 
staveništ�. 
 
Hluk 
Provoz: 
P�edm�tem hodnocení  hlukové zát�že je zjišt�ní d�sledk� zm�ny n�kterých 
technologií, které p�edpokládají zm�nu akustických emisních parametr� na celkovou 
akustickou situaci, zejména z hlediska posouzení exposice nejbližší obytné zástavby. 
�istírna odpadních vod je umíst�na velmi vhodn� zcela mimo bezprost�ední kontakt 
s obytnou zástavbou a tento problém se tak odehrává v �ist� teoretické úrovni. 
Nicmén� platná legislativa toto požaduje a celý výpo�et emisních parametr� nových 
technologií, ší�ení hluku ve volném prostoru a výpo�et hlukové exposice se snaží 
daným podmínkám vyhov�t. 
Pro p�esn�jší posouzení stávající situace bylo v úvodní fázi provedeno m��ení 
stávající hlukové exposice v prostoru �isti�ky odpadních vod tak, aby bylo možné co 
nejp�esn�ji nakalibrovat stávající i budoucí stav.  
 
Stávající zdroje hluku jsou následující: 
 
Tabulka �.B.III.4.-1 Dmychárna 
Zdroj Po�et Akustický výkon (dB) 
Dmychadla 2 75 
 
 
Tabulka �.B.III.4.-2 Kalové hospodá�ství 
Zdroj Po�et Akustický výkon (dB) 
Vodárna – kompresor 1 80 
Kompresor 1 80 
Za�ízení jsou umíst�na v podzemním podlaží a vn� budovy nevyza�ují žádný 
m��itelný hluk. 
 
 
Tabulka �.B.III.4.-3 Odvodn�ní kalu 
Zdroj Po�et Akustický výkon (dB) 
Vodárna – kompresor 1 80 
 
Stávající za�ízení jsou  z hlediska akustických parametr� v relativn� dobrém stavu, 
který sám o sob� nevyžaduje žádná opat�ení pro snížení hlu�nosti. 
Dne 28.5.2007 bylo v prostoru �OV provedeno orienta�ní technické m��ení 
akustického tlaku pro p�esné zjišt�ní stávajícího stavu. M��ení bylo provedeno 
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v denní dob� za provozu všech za�ízení hlukom�rem Norsonic 118 bez ovlivn�ní 
jinými zdroji hluku a byly získány tyto výsledky. (M��ení bylo provád�no ve výšce   
1,5 m nad terénem). 
 
Tabulka �.B.III.4.-4 M��ení hluku 
Místo Poloha mikrofonu L A eq    (dB) 
Odvodn�ní kalu Prostor dve�í 74,3 
Dmychárna Otev�ené dve�e 85,3 
Dmychárna 1 m od dmychadla v provozu 97,6 
Dmychárna Zav�ené dve�e 52,7 
Dmychárna Prostor sm�rem k �ece 63,3 
 
Zám�rn� nebylo provád�no m��ení hluku v místech zvolených referen�ních bod�, 
vzhledem k extrémn� nízké hlukové exposici hlukem z �OV, který je zcela 
p�emaskován hlukem z jiných zdroj�. 
 
Navržené a stávající zdroje hluku: 
P�edané podklady byly poskytnuty firmou FORTEX-AGS a.s. – pravd�podobn� 
budoucím dodavatelem navržené technologie. Jsou zárove� vyzna�eny i na 
p�ehledné situaci zastavovacího plánu, který byl podkladem pro zahrnutí jejich 
p�esného umíst�ní do výpo�tu. 
 
Jedná se o tyto zm�ny: (* - stávající za�ízení) 
 
Tabulka �.B.III.4.-5  Dmychárna 
Zdroj Po�et Akustický výkon (dB) 
Dmychadla 3 70 
Dmychadla 2 75 * 
Dmychadla  1 73  
Ventilátor 1 60 
Vyza�ování bude sm��ováno ventilátorem sm�rem k nitrifika�ním nádržím. Vstupní 
dve�e budou b�hem provozu ve dne a v noci zav�eny. Nutná vým�na vzduchu bude 
d�sledn� zajišt�na instalovanou ventila�ní jednotkou. Dmychadla budou opat�ena 
protihlukovými kryty. 
 
Tabulka �.B.III.4.-6  Kalové hospodá�ství 
Zdroj Po�et Akustický výkon (dB) 
Vodárna - kompresor 1 80 * 
Dmychadla  3 78 
Kompresor 1 80 * 
�erpadla 3 40 
Za�ízení jsou umíst�na v podzemním podlaží a vn� budovy nevyza�ují žádný 
m��itelný hluk.  
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Tabulka �.B.III.4.-7  Odvodn�ní kalu 
Zdroj Po�et Akustický výkon (dB) 
Flota�ní jednotka – 
kompresor den 

1 80 

Flota�ní jednotka – 
�erpadlo – ponorné 

1 80 

Odst�edivka den 1 81 
Kompresor 1 80 * 
V�etenová �erpadla 3 40 
 
Dle místního šet�ení probíhá ve dne provoz odvod�ovací jednotky s otev�enými 
dve�mi sm�rem do dvora �isti�ky i sm�rem k �ece. Technologicky je možné zajistit 
provoz i se zav�enými dve�mi. Modelované šet�ení ší�ení hluku bylo provád�no se 
simulací otev�ených dve�í ve dne a se zav�enými dve�mi v noci.  
 
I když je sou�asný soub�h všech za�ízení v jednotlivých prostorách výjime�ný a 
m�že nastat jen v ojedin�lých p�ípadech, z hlediska bezpe�nosti posuzujeme soub�h 
všech zdroj� hluku, které mohou teoreticky nastat v rámci technologických proces�, a 
to se zohledn�ním plánovaných technologických postup� ve dne a v noci.  
S využitím stávajících dat o akustických parametrech strojních za�ízení, výsledk� 
m��ení hluku a zohledn�ní parametr� budoucích za�ízení byly provedeny výpo�ty o 
vyza�ování akustického tlaku z jednotlivých provoz� za�ízení, fasád, dve�í a 
ventila�ních jednotek. 
 
Tato data byla vložena do modelovacího software Hluk +  ver. 7.19, který mimo jiné 
umož�uje modelovat ší�ení hluku z pr�myslových zdroj�. V tomto prost�edí bylo 
simulováno ší�ení hluku v širším okolí �OV, zejména vzhledem k nejbližší obytné 
zástavb�. Okolní terén byl modelován jako pohltivý s výjimkou toku Labe, které bylo 
zadáno jako terén odrazivý.  
 
Pr�kazem o akustické exposici je jednak zákres polohy jednotlivých izofon L A eq nad 
ortofotomapou blízkého okolí a jednak výpo�et hladin hluku u 3 charakteristických 
referen�ních bod� u nejbližší obytné zástavby. Zde byla modelována akustická 
exposice v chrán�ném venkovním prostoru staveb (tj. 2 m p�ed fasádou budov) ve 
výšce 3 m nad terénem tj. ve výšce 1. patra. Ta je v daném prostoru vzhledem 
k zapo�ítání odrazu hluku od fasády vždy vyšší než hluk v chrán�ném venkovním 
prostoru.  
 
Z polohy izofon v denní dob� je z�ejmé, že dominantní je zde vyza�ování hluku 
otev�enými dve�mi do jednotky odvodn�ní kalu. Naopak provozní a administrativní 
budova významn� stíní a omezuje �í�ení hluku severovýchodním sm�rem. 
Vyza�ování hluku z dmychárny ventila�ní jednotkou severozápadním sm�rem není 
p�íliš významné, i když ve vnit�ním prostoru dmychárny jsou situovány nejhlu�n�jší 
za�ízení. Zde se dob�e projevuje vliv dob�e navrženého odhlu�n�ní dmychárny. 
V no�ní dob� se již projevuje uzav�ení dve�í do jednotky odvodn�ní kalu, kdy vn� 
proniká již mnohem menší akustický tlak. Zde se v tomto p�ípad� již logicky projevují 
vyšší emisní hodnoty hluku z ventila�ní jednotky na dmychárn�, která se stává 
dominantním zdrojem hluku a vyza�uje spíše sm�rem severozápadním mimo oblast 
obytné zástavby. 
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Tabulka �.B.III.4.-8  Modelované hodnoty v referen�ních bodech  
Referen�ní bod L Aeq – den L A eq – noc 

1 34,2 20,3 
2 32,5 23,8 
3 32,2 17,3 

 
Z uvedených hodnot je z�ejmé, že se jedná o hlukovou exposici velmi hluboko pod 
úrovní platných hygienických limit� (50/40 dB). Navíc hluk v posuzovaných lokalitách, 
pocházející z jiných zdroj� (doprava, místní zdroje), tento hluk z �OV zcela 
p�emaskuje. 
 
Zpracování dokumentace bylo provedeno v souladu s limity uvedenými v Na�ízení 
vlády o ochran� zdraví p�ed nadm�rným hlukem a vibracemi �. 148/2006 Sb., 
v platném zn�ní. 
 
Chrán�ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor ve vzdálenosti 2 m od 
fasády bytových dom�, rodinných dom�, staveb pro školní a p�edškolní výchovu a 
pro zdravotní a sociální ú�ely, jakož i funk�n� obdobných staveb. Rekreace zde 
zahrnuje i užívání pozemku na základ� vlastnického, nájemního nebo podnájemního 
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo 
podnájmem v nich.  
Chrán�ný venkovní prostor je související pozemek užívané nemovitosti, kde je hluk 
hodnocen na hran� pozemku ve výšce 1,5 m nad terénem. 
Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku jsou pro venkovní prostor ve výše uvedeném 
Na�ízení vlády stanoveny pro denní a no�ní dobu takto:  
 
Tabulka �.B.III.4.-9  Hlukové limity 

zp�sob využití území korekce /denní limit dB /no�ní limit dB 
 1) 2) 3) 4) 
Chrán�né venkovní prostory staveb nemocnic a 
lázní 

-5/45/35 0/50/40 +5/55/45 +15/65/55 

Chrán�ný venkovní prostor nemocnic a lázní 0/50/40 0/50/40 +5/55/45 +15/65/55 
Chrán�né venkovní prostory ostatních staveb a 
chrán�né ostatní venkovní prostory 

0/50/40 +5/55/45 +10/60/50 +20/70/50 

1) použije se pro hluk z provozoven a stacionárních zdroj� 
2) použije se pro hluk z pozemní dopravy na ve�ejných komunikacích 
3) použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z  dopravy na t�chto 

komunikacích je p�evažující a v ochranném pásmu drah 
4) Použije se v p�ípad� staré hlukové zát�že z dopravy na pozemních komunikací a drahách, kdy 

starou hlukovou zát�ží se rozumí stav hlu�nosti p�sobený dopravou na pozemních komunikacích 
a drahách, který v chrán�ném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce z�stává 
zachována i po položení nového povrchu vozovky, vým�n� kolejového svršku, pop�ípad� 
rozší�ení vozovek p�i zachování sm�rového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo 
dráhy, p�i které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu�nosti v chrán�ném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 

 
Z definice chrán�ného venkovního prostoru vyhodnocujeme charakteristickou situaci 
(hluk na fasád� obytné budovy nebo hluk na okraji nemovitosti) a tuto situaci 
porovnáváme s platnými limity. 
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Ur�ení platných limit� pro celý stavební zám�r je zde jednoduché a lze zde po�ítat se 
 

sm�rodatnou hladinu hluku LAeq,T = 50 dB (A) pro den a LAeq,T = 40 dB (A) 
pro noc. 

 
Z polohy vypo�tených izofon a akustické exposice ve zvolených referen�ních bodech 
je z�ejmé, že nejbližší okolní obytná zástavba nebude v žádném p�ípad� zasažena 
nadlimitním hlukem z provozu �OV ve dne nebo v noci a vypo�tené hodnoty 
akustického tlaku se budou pohybovat minimáln� 15 dB pod stanoveným limitem. 
 
Doprava na �OV a z �OV má nízkou intenzitu p�edstavující cca 1-2 nákladní auta a 
3 osobní auta denn�, a proto není považována za liniový zdroj hluku. 
 

Výstavba: 

Hluk z výstavby je možné v této fázi p�ípravy stavby velmi t�žko p�edvídat a je možné 
vycházet pouze ze zkušeností na obdobných stavbách, p�i�emž celou situaci výrazn� 
ovliv�uje výb�r dodavatele stavby, jeho vlastní strojový park, nasazení stroj�, 
pracovní doba a další faktory.  

Vzhledem k velké vzdálenosti zástavby od staveništ� budou dodrženy limity v�etn� 
korekcí pro provád�ní povolených staveb NV �. 148/2006 Sb. 

 
Emise zá�ení 
Intenzifikovaná �OV nebude zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního 
zá�ení. 
 
 
B.III.5.  Dopl�ující údaje a rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek  
              a technologií 

Vzhledem k charakteru stavby a provozovaným �innostem v areálu a vzhledem 
k zabezpe�ení technologií je riziko havárií s vážn�jšími dopady na okolní životní 
prost�edí nízké. P�edpokládané použití látek a technologií nep�inese p�i b�žném 
provozu zvýšení rizika havárií v��i sou�asnému stavu. Rizika vyplývající z �inností 
v rámci rekonstrukce jsou b�žného charakteru.  

Poruchy technologických za�ízení 
P�í�inou možné havárie mohou být poruchy technologických za�ízení. D�sledkem 
havárie m�že být zatížení recipientu vypoušt�ním nedostate�n� vy�išt�né odpadní 
vody. 
Pro snížení rizika poruchy na technologickém za�ízení �OV budou poruchové stavy 
zabezpe�ovány a monitorovány nainstalovaným za�ízením m��ení a regulace. 
Sou�ástí projektu je osazení �ídícího systému pro kontrolu provozu a funk�nosti 
za�ízení. Jednotlivé ak�ní �leny (motory, klapky, šoupátka, kohouty, ventily atd.) bude 
možné elektricky ovládat, a to bu� automaticky (z �ídícího systému �i z místní 
automatiky, se signalizací stavu na operátorskou stanici) nebo ru�n�. Ru�ní místní 
ovládání je považováno za ovládání nouzové. Vznik jakékoliv poruchy bude 
zobrazen na monitoru po�íta�e operátora a na ovládacím panelu na rozvad��i. 
Odstavení poruch bude možné provést z klávesnice po�íta�e operátora. 
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Úniky nebezpe�ných chemických látek 

Další p�í�inou možné havárie mohou být úniky nebezpe�ných chemických látek, jež 
mohou zp�sobit lokální zne�išt�ní p�dy závadnými látkami, p�ípadn� lokální 
zne�išt�ní povrchových vod v recipientu Labe, pokud nebude havarijní stav v�as 
odstran�n. 
Technickými prost�edky lze omezit havárie, které by mohly mít nep�íznivý dopad 
p�edevším na vodu. P�ípadný únik v�tšího množství hydraulického oleje 
z technologického za�ízení, pohonných hmot nebo oleje z vozidel dopravc� je možno 
zlikvidovat ve spolupráci s hasi�ským záchranným sborem již v míst� vzniku, p�ed 
vniknutím do místní vodote�e. Drobné úkapy zne�iš�ujících látek budou likvidovány 
neprodlen� po jejich vzniku vlastními prost�edky. 
Možné havarijní stavy souvisí i s únikem ropných látek ze stavebních mechanism�. 
Jejich eliminace je navržena v kap. D.4.   

Dle zákona �. 353/1999 Sb., ve zn�ní zákona �. 82/2004 Sb., o prevenci závažných 
havárií zp�sobených vybranými nebezpe�nými chemickými látkami a chemickými 
p�ípravky, nebyla �OV Brandýs nad Labem za�azena do žádné skupiny (A nebo B) 
podle tohoto zákona.  

Zabezpe�ení proti požáru 

P�í�inou možné havárie m�že být také požár, v jehož d�sledku m�že dojít k úniku 
n�kterých závadných zplodin ho�ení do ovzduší. Jejich složení a množství bude 
záviset na použitých materiálech pro výstavbu a vybavení objektu a na rychlosti a 
ú�innosti hasebního zásahu. 

Projekt je v souladu s p�edpisy o požární bezpe�nosti staveb a dodržování požárn�-
bezpe�nostních p�edpis� p�i jejím provozování.  

Pro protipožární zásah budou k dispozici p�enosné hasicí p�ístroje a volný p�íjezd 
k objektu. V areálu je ve�ejný vodovod s požárními hydranty. Stavbou nedochází ke 
zvýšení požárního zatížení proti sou�asnému stavu.  

Povod�ová ochrana 

	ešení projektu vychází ze stávajícího výškového uspo�ádání a rekonstrukcí nedojde 
k jeho zm�n�. Povod�ová ochrana �OV bude stejná jako dosud.  

Zabezpe�ení areálu 

Areál je zabezpe�en oplocením. 

Provozní a havarijní �ád existuje pro stávající �OV a bude nov�  zpracován pro 
intenzifikovanou �istírnu.  
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�ÁST C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM  
                ÚZEMÍ 
 
C.1.  VÝ�ET NEJZÁVAŽN�JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK   
         DOT�ENÉHO ÚZEMÍ 
 
C.1.1  Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 

Dosavadní využívání zájmového území je možné charakterizovat jako území 
sídelního útvar s p�ibližn� 20-ti tisíci obyvateli ( pouze Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav   15 298 obyvatel ) a se všemi p�íslušnými aspekty m�stské zástavby, tj. 
obytná, smíšená a pr�myslová zástavba. Zástavba je dopln�na plochami ve�ejné 
zelen� tj. m�stskými parky, m�stskými lesy, h�bitovem. M�sto má svou infrastrukturu, 
do které pat�í m�stská �OV a kanaliza�ní sí� m�sta.   
Územní rozvoj m�sta a provozní problémy p�i likvidaci odpadních vod vyžadují 
realizaci oznamovaného zám�ru, což znamená výstavbu intenzifikované �OV. 
 
C.1.2  ÚSES, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní parky a VKP 

Územní systém ekologické stability dle zákona �. 114/1992 Sb. má za úkol vytvo�ení 
funk�ní sít� biocenter, biokoridor� a interak�ních prvk�, která by m�la zahrnovat  
existující p�írodní lokality. Jedná se tedy o ú�elové propojení ekologicky stabilních 
�ástí krajiny s cílem zachování biodiverzity p�írodních ekosystém� a stabiliza�ního 
p�sobení na okolní, antropicky narušenou krajinu. 
Významný krajinný prvek je dle zákona �. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, 
geomorfologicky  nebo esteticky hodnotná �ást krajiny vytvá�ející její typický vzhled 
nebo p�ispívající k udržení její stability. 
Zájmové území se nachází v oblasti intenzivního využívání krajiny �lov�kem. 
Exploatace nastala již v prav�ku a do sou�asnosti zesilovala. Tomu odpovídá její 
sou�asný stav, kdy p�irozené ekosystémy tém�� chybí a ekosystémy relativn� 
stabilní  a p�írod� blízké se vyskytují výjime�n� a jsou vlivem okolního prost�edí 
narušovány. Jedná se tedy o krajinu málo stabilní. 
Nejv�tší procento ploch zájmového území tvo�í zem�d�lská p�da. Z ploch ZPF pak 
op�t p�evážnou �ást zaujímají plochy orné p�dy, tvo�ící rozsáhlé celky p�erušované 
zpravidla jen sídly, komunikacemi a vodními toky.  
Vlastní kostru ekologické stability zaujímající jen malou �ást ploch zájmového území 
tvo�í následující segmenty: 
 
Nadregionální biokoridor Labe 
Nadregionální biokoridor je vedený podél �eky Labe a jeho nivní osa prochází po 
pravém b�ehu �eky. Opírá se p�edevším o doprovodné porosty podél toku obklopené 
ornou p�dou. Jedná se o �áste�n� funk�ní biokoridor.  Areál �OV se nachází v tomto 
NRBK. 
 
Funk�ní regionální biokoridor B�ehy Labe 
Funk�ní regionální biokoridor je umíst�n na obou b�ezích �eky Labe. Tvo�en je 
b�ehovými spole�enstvy. Navazuje na regionální biocentrum „Proboš�ák“.  
 
Funk�ní lokální biocentrum Hluchov 
Nachází se na spojnici m�stských sídel Brandýs nad Labem a Stará Boleslav na 
pravém b�ehu Labe jihovýchodn� od areálu �OV. Jedná se o zbytek polabského 
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lužního lesa ( tvrdý luh s dubem letním, m�kký luh s olší lepkavou, vrbou, jasanem, 
krušinou ). Vedle b�žných nitrofilních druh� rostlin zde najdeme k�ivatec žlutý, 
dymnivku dutou a sasanku prysky�níkovou. Hojn� se zde vyskytují ptáci – nap�íklad 
slavík obecný, p�nice �ernohlavá nebo strakapoud velký. Vyskytují se zde i zástupci 
obojživelník� ( nap�. skokan sk�ehotavý ) i plaz� ( užovka obojková ) a xylofágní 
druhy bezobratlých v�etn� pralesních druh� ( zlatohlávek skvostný a tesa�ík   
pižmový ). 
 
Nefunk�ní regionální biocentrum „Proboš�ák“ 
Umíst�ní biocentra není dosud obsaženo v územním plánu. �áste�n� zahrnuje 
Proboš�ský rybník a lokální biocentrum „Na Újezd�“. Jedná se o um�lé jezero vzniklé 
t�žební �inností. Jezero má stabilizované b�ehy a je využíváno k rekreaci. 
 
Nefunk�ní lokální biocentrum remíz „V Nejtku“ 
Remíz je umíst�n na pravém b�ehu Labe jeho rozloha je cca 1,9 ha. V tomto LBC 
hnízdí velký po�et pták�. 
 
Funk�ní lokální biocentrum „Na újezd�“ 
Nachází se na pravém b�ehu Labe p�ibližn� 1 km jižn� od Borku. Jedná se o 
neporušenou t�� se zachovalými b�ehovými porosty a n�kolik menších vodních ploch 
s ostr�vky a enklávami porostlými vodními a mok�adními spole�enstvy. 
 
Funk�ní lokální biocentrum „Ostr�vek“ 
Nachází se na levém b�ehu Labe jihozápadn� od areálu �OV. 
 
Významné krajinné prvky 
Posuzovaný zám�r se dotýká následujících VKP: 

- b�ehové porosty Labe 
- b�ehové porosty Labe a Proboš�ského rybníka 
- údolní niva Labe 
- Proboš�ský rybník, O�ko 

 
 
C.1.3  Území historického, kulturního nebo archeologického významu   

M�sto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je soum�stím  dvou d�íve samostatných 
m�st. Ob� �ásti byly spojeny v roce 1960.  
M�sto leží na obou b�ezích Labe v Polabské nížin�. Labe bylo vždy významnou 
komunika�ní cestou  a p�edevším v boleslavské �ásti hranicí archeologických kultur a 
kmenových území. První zem�d�lci kolonizovali tuto oblast v mladší dob� kamenné. 
Ve m�st� nebo jeho blízkém okolí se nacházejí poz�statky osídlení z doby kamenné 
i doby bronzové, z nichž nejstarší nad Kabelínem u Záp pochází z období 5500 – 
4300 p�. n. l.. V nálezech na m�stském území jsou zastoupeny jak doba železná, tak 
období �ímské a období st�hování národ�. 
P�íchod Slovan� je doložen nálezy z 9.st.. Stará Boleslav byla významnou lokalitou 
z po�átk� �eského p�emyslovského státu. V té dob� zde založil bratr knížete Václava 
Boleslav p�i soutoku Labe a Jizery hradišt�. 
Významnou událostí v d�jinách m�sta byl vznik staroboleslavské kapituly v r. 1052, 
která je nejstarší v �echách. V následujících letech množství obyvatel rostl a osídlení 
se rozši�ovalo sm�rem na východ. Bylo zde oblíbené místo pobytu Karla IV. Za 
husitských válek byl Staroboleslavský hrad pobo�en. Ve 12.století vznikl kostel       



�OV Brandýs nad Labem                                           Oznámení zám�ru podle p�ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. v platném zn�ní 

 27 

sv. Petra na b�ehu Vino�ského potoka a ve 13. a 14. století kostel sv. Vav�ince.  
Postupn� zde vzniklo m�ste�ko Brandýs s mostní pevností. V 16. st. zde vznikl 
honosný zámek. R.1581 povýšil císa� Rudolf  Brandýs na královské komorní m�sto a 
v té dob� zde hostil význa�né u�ence. 
Za t�icetileté války byly Stará Boleslav i Brandýs tém�� zcela zni�eny. V d�sledku 
tereziánských a josefínských reforem v 18.st. se za�ala ob� m�sta op�t rozr�stat. Za 
prusko-rakouské války v r.1757 �ást Staré Boleslavi sho�ela. 
P�i úpravách okolí m�sta byl objeven pramen s minerální vodou, který se v roce 1820 
stal základem nedalekých lázní Houš�ka. 
 
Údolní niva �eky Labe procházela v období holocénu velmi komplikovaným vývojem 
charakterizovaným delšími obdobnými pozvolných akumulací fluviálních uloženin, 
st�ídaných obdobími eroze nebo klidu, kdy se na št�rkopískových sedimentech 
vytvá�ely p�dní horizonty vhodné k osídlení prav�kými kulturami. Oblast st�edního 
Polabí náležela vzhledem k p�íznivým klimatickým, geologickýma pedologickým 
pom�r�m k nejstarší sídelní oblasti prav�kých populací a byla kontinuáln� osídlována 
po�ínaje nejstarším obdobím zem�d�lského prav�ku, tj. od cca 6. tisíciletí p�. n. l. až 
do sou�asnosti. 
 
 
C.2.  STRU�NÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ    
         V DOT�ENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVD�PODOBN� VÝZNAMN�    
         OVLIVN�NY 
 
V kapitole jsou stru�n� popsány charakteristiky všech základních složek životního 
prost�edí ovlivn�ných v dot�eném zájmovém území navrhovaného zám�ru. Míra 
jejich ovlivn�ní je stanovena v �ásti D. této dokumentace. 
 

C.2.1.  Klimatické pom�ry 

Zájmové území se nachází v klimatickém regionu T2 - teplý, mírn� suchý, s mírnou 
zimou.  Pravd�podobnost suchých vegeta�ních období je 20-30% a vláhová jistota  
2-4. 

Dlouhodobé charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990 uvád�jí údaje ze stanice 
Sem�ice (234 m n.m.) a Praha – Karlov (261 m n.m.) 

 
Tabulka �.C.2.1.-1  Charakteristiky klimatu 
 Sem�ice Praha - Karlov 
Pr�m�rná teplota (°c) 8,7 9,4 
Délka trvání slune�ního svitu (h) 1573,6 1611 
Úhrn srážek (mm) 446 587,7 

 
Souhrnná v�trná r�žice pro lokalitu Brandýs n/Labem ukazuje, že p�evládajícími v�try 
jsou v�try západní a severozápadní: 
 
Tabulka �.C.2.1.-2  V�trná r�žice 

Sm�r v�tru S SV V JV J JZ Z SZ 
% 13,23 4,12 11,9 15,5 6,99 7,6 23,87 18,5 
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C.2.2.  Geologické a geomorfologické pom�ry 

Zájmové území lze za�adit do vyšších geomorfologických celk�: 
provincie:    �eská Vyso�ina 
soustava (subprovincie): VI �eská tabule 
podsoustava:   VIB St�edo�eská tabule 
celek:    VIB – 3 St�edo�eská tabule 
podcelek :   VIB – 3C M�lnická kotlina 
okrsek:    VIB – 3C – b Staroboleslavská kotlina 
 

Staroboleslavská kotlina se nachází ve st�ední a jihovýchodní �ásti M�lnické kotliny. 
Je to erozn� denuda�ní sníženina p�i st�edním toku Labe mezi ústím Vltava a Lysou 
nad Labem. Má protažený tvar ves sm�ru osy k�ídové pánve. Horniny sestávají 
p�edevším z turonských slínovc�, mén� pak cenomanských pískovc� zakrytých 
�í�ními a eolitickými sedimenty. Vyzna�uje se akumula�ním reliéfem 
st�edopleistocénních a mladopleistocénních �í�ních tras (tvarov� nejdokonalejší 
v oblasti tzv. Jizerské delty), údolních niv s opušt�nými koryty, pokryv� a p�esyp� 
navátých písk�. Na okrajích se místy projevuje erozn� denuda�ní povrch na 
k�ídových usazeninách. 
Morfologicky je povrch terénu zájmového území rovinný, výšky se pohybují od 167,2 
do 170,5 m n.m. hladina Labe leží ve výšce 165,3 m n.m. 
Zájmovou oblast odvod�uje �eka Labe. 

Horninové prost�edí: 
Podloží k�ídových cenomanských hornin je tvo�eno algonkickými b�idlicemi šedé až 
tmav� modrošedé barvy s vložkami buližník� a hn�do�ervenými až tmav� 
rezavohn�dými, pravd�podobn� lateriticky zv�tralými b�idlicemi ordovickými. Pro 
svou barvu byly d�íve zv�traliny ordovických b�idlic pokládány za permokarbonské 
sedimenty mladoboleslavské pánve. S ohledem na jílovité produkty zv�trávání 
algonkických a ordovických b�idlic nelze považovat ob�h podzemních vod v t�chto 
horninách za významný. Krystalinické b�idlice pod bází cenomanských pískovc� lze 
považovat za nepropustné. 
Báze cenomanu klesá od jihozápadu z úrovn� 140 m n.m. sm�rem k severovýchodu 
na úrove� 110 m n.m.. Mocnost kolísá od 10 do 30 m, pravd�podobn� i v závislosti 
na reliéfu p�edk�ídového podloží. Litologické složení cenomanu je pestré. Jeho 
podstatná �ást je tvo�ena jemnozrnnými, p�i bázi až hrubozrnnými pískovci �asto 
p�echázejícími do zna�n� rozpadavých slepenc�. Barvy cenomanských hornin bývají 
b�lošedé až šedobílé �asto okrové, p�i bázi vlivem zuhelnat�lé organické horniny až 
tmavošedé a p�i stropu vzhledem k podílu glaukonitu i zelenošedé. Nej�ast�jšími 
p�ím�smi jsou pyrit, glaukonit, zuhelnat�lé zbytky rostlin až mocn�jší slojky uhlí, 
slída, závalky až drobné polohy aleurit�. Bývají zde hojné i mocn�jší polohy jílovc�, 
pís�itých prachovc� a kalových vápenc� barvy od šedobílé po tmav� šedou až 
�ernou. 
Báze spodního turonu  klesá od jihozápadního okraje zájmového území z úrovn�  
155 m n.m. k severovýchodu na úrove� 125 m n.m.. Horniny spodního turonu jsou 
v celé své mocnosti, shora omezené bází kvartérních sediment�, vyvinuty jako 
slínovce odstín� šedé barvy, místy až pís�ité, p�i bázi díky p�ím�si glaukonitu až 
šedozelené (zóna Actinogamax plenu). Z jiných p�ím�sí se zde nacházejí pyrit a 
koprolity. 
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Další sedimentární horniny mladšího spodního turonu a starší kvartéru ani horniny 
vulkanické nejsou v zájmovém území popisovány. 
Dle d�ív�jších prací probíhá zájmovým územím tzv. kolínský zlom o výšce skoku   
cca 10 m ÷ 40 m. �asto bývá zlom situován do koryta Labe. Vzhledem 
k poklesovému charakteru zlomu pokládáme v tomto p�ípad� za vhodn�jší hovo�it o 
zlomovém pásmu, které m�že být �ádov� i n�kolik set metr� široké. Mechanicky 
porušené drcené pásmo kolínského zlomu mohlo zavdat p�í�inu vzniku hluboce 
za�íznutého starého koryta Labe, nacházejícího se mimo sou�asné �e�išt�. 
P�edpokládá se, že tento zlom není v oblasti zájmového území ojedin�lý. Tvar 
kontaktu k�ídových hornin s horninami algonkia, odvozený z výsledk� vrtných prací, 
sv�d�í i o existenci zlom� v generelním sm�ru východ – západ. Dle pr�b�hu místních 
vodote�í Vina�ského potoka, Záho�ské a Hlavenecké svodnice a Jizery lze soudit na 
tektonické postižení v zájmovém území i ve sm�ru severovýchod – jihozápad. 
Zvodn�ní tektonických poruch je vzájemn� spjato jak se zvodn�ním okolních hornin, 
tak i s hydraulickou propustností puklinového systému. P�edpokládá-li se v zájmovém 
území výrazné tektonické postižení horninového masívu poklesového charakteru, je 
vzhledem k litologickému složení k�ídových hornin nutné p�edpokládat i významný 
ob�h podzemních vod v tektonických poruchách. 

 
Údolní niva Labe v míst� ložiska i vyšší terasové stupn� v širším zájmovém území 
jsou p�evážn� vypln�ny fluviálními pískovými a št�rkopískovými sedimenty. Fluviální 
sedimenty jsou �asto p�eryty pís�itými sedimenty eolického p�vodu. V údolní niv� 
Labe se vyskytují i v�tší mocnosti povod�ových hlín a rašelin, patrn� vypl�ujících 
starší, dnes již neexistující slepá ramena a meandry. 
Na bázi kvartérních sediment� nejsou neobvyklé ani cca p�l metru mocné polohy 
šedých až okrových, jemno až st�edozrnných, �asto jílovitých písk� a také jíl� šedavé 
až šedozelené barvy, hojn� s p�ím�sí písku, št�rku, p�ípadn� i valoun�. 
Podloží zájmové oblasti tvo�í ve spodních partiích st�edo až hrubozrnné písky až 
št�rkopísky šedé, šedookrové, okrové, �asto též šedohn�dé, žlutavé a rezavé barvy, 
místy i slab� jílovité. Svrchní partie jsou tvo�eny písky, �asto eolického p�vodu, 
jemno až st�edozrnnými, p�i bázi s podílem jílovité frakce, stejných barevných odstín� 
s v�tším podílem písk� hn�dých a rezavých, sm�rem k nadložním pokryvným 
útvar�m s p�ibývajícím prachojílovitým podílem, p�echázejícími až do písk� siln� 
zahlin�ných. 
Pokryv je tvo�en vrstvou �ervenohn�dých, hn�dých až �ernohn�dých hlín a 
povod�ových jíl� i s pís�itou p�ím�sí. V zájmovém území je výskyt v�tších mocností 
pokryvných hlinitojílovitých povod�ových a organických sediment� vázán pouze na 
oblast nivy Labe. Na v�tšin� zájmového území podlehly mocn�jší hlinité pokryvné 
útvary denudaci a fluviální nebo eolické akumulace �asto kryje pouze n�kolik 
decimetr� silná vrstva ornice �i lesních hlín. 
Z recentních sediment� jsou v zájmovém území nejvýrazn�jší antropogenní navážky. 
Jedná se hlavn� o starší otev�ené pískovny zavážené r�znorodým materiálem nebo 
staré felonie skrývkového materiálu z pískoven. Z recentních sediment� stojí též za 
zmínku nalezení plošn� rozsáhlých sou�asných náplav� organického p�vodu a 
v okolí Labe i ukládání nových akumulací jemnozrnných písk� až št�rkopísk�. 
Celý areál �OV je vybudován na násypu zajiš�ujícím jeho bezpe�né umíst�ní       
nad Q100. 
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Hydrogeologické pom�ry 
Cenomanský kolektor je jediným pr�lomovým k�ídovým kolektorem v zájmovém 
území. Prakticky od báze spodního turonu až po bázi kvartérních sediment� tvo�í 
k�ídové horniny spodnoturonského stá�í hydrogeologický izolátor, pravd�podobn� 
lokáln� porušený tektonickými puklinami. 
Proud�ní podzemní vody v cenomanském kolektoru sm��uje v území genereln� od 
severovýchodu k jihozápadu. Z hydrochemického hlediska se jedná o vodu 
hydrogenuhli�itanovou s kationy sodíku a s celkovou mineralizací okolo 340 mg/l. 
Podle sm�ru proud�ní podzemní vody v cenomanském kolektoru se lze oprávn�n� 
domnívat, že v širším zájmovém území dochází k odvodn�ní do �eky Labe. Protože 
se však na bázi kvartérních sediment� v naprosté v�tšin� cenomanské pískovce 
nevyskytují, p�edpokládáme odvodn�ní p�es tektonické postižení horninového 
masívu. Hladina v kolektoru je napjatá s piezometrickou úrovní kolem 180 m n.m. 
koeficienty filtrace cenomanského kolektoru se pohybují p�ibližn� kolem 3 x 10-5 ms-1.  
V zájmovém území v�tšinou nedochází k dotaci podzemních vod srážkovými vodami 
a kolob�h srážkové vody tedy probíhá v p�dním profilu. Srážková voda zachycená 
v p�dním profilu je op�t vypa�ena evapotranspirací. 
Podzemní voda cenomanského kolektoru je vodárensky využívána v blízkosti 
zájmového území v jímací oblasti Kárané jako díl�í zdroje pro zásobování Prahy 
pitnou vodou. 
 
Poddolovaná území: 
Poddolované území se v dané oblasti nevyskytují.  
 
Ložisková ochrana: 
V blízkosti areálu �OV se nachází št�rkopískové ložisko Borek – Brandýs nad 
Labem. Jedná se o výhradní ložisko vhodné k dobývání. T�žba v tomto ložisku 
zapo�ala již v polovin� 20. století. 
 
Sesuvy a svahové deformace: 
V zájmové oblasti je dobrá stávající stabilita území.  

Zranitelnost horninového prost�edí 
Zranitelnost horninového prost�edí možno celkov� hodnotit  jako  spíše nízkou  
vzhledem k tomu, že stávající stabilita území je dobrá, svahy jsou klidné a nevykazují 
známky svahových pohyb�.  

Seizmicita 
Podle �SN 73 0036 „Seismická zatížení a odezva stavebních technický objekt�“ a  
dle mapy seismického rajónování leží zájmové území v oblasti s o�ekávanou  
maximální  intenzitou seismických projev�  5. stupn� MSK-64. Z hlediska efektivního 
špi�kového zrychlení dle �SN P ENV 1998-1-1 pat�í zájmové území do zóny H, ve 
které je hodnota efektivního špi�kového zrychlení 0,015 g. 

Radonové riziko 
Radon je plyn nepostižitelný lidskými smysly. Po p�em�n� na izotopy polonia, 
vizmutu a olova, které mají schopnost vázat se na prachové �ástice, mohou být 
vdechovány do plic a tam iniciovat karcinomy plic. Lze p�edpokládat, že v dané 
lokalit� možno o�ekávat p�evážn� nízké radonové riziko.  
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Eroze 
S ohledem na morfologii zájmového území se zde neprojevují žádné výrazné erozní 
tendence v�trné ani vodní povahy.  
 
 
C.2.3.  Pedologické pom�ry 

Výskyt p�dních typ� je ur�en p�edevším klimatickými a geologickými podmínkami. 
V zájmové oblasti  vyplývá ze vztahu srážek a teplot to, že v�tšinou nedochází 
k dotaci podzemních vod srážkovými vodami a kolob�h srážkové vody tedy probíhá 
v p�dním profilu. Srážková voda zachycená v p�dním profilu je op�t vypa�ena 
evapotranspirací.  Tento kolob�h srážkové vody v p�dním profilu je typický pro 
�ernozem�. 
Zám�r se bude realizovat v uzav�eném areálu �istírny odpadních vod, který je v celé 
své ploše v násypu. 
 
 

C.2.4.  Hydrologické pom�ry 

Areál �OV leží na pravostranném b�ehu Labe. 
 
Hydrologická data recipientu Labe: 
 
Qpr�m.                                                                         96,6 m3/s 
Q355

:                                                                         21,4 m3/s  ( profil nad Vino�ským potokem ) 
 
Tabulka �.C.2.4.-1  Parametry zne�išt�ní Labe 
Název toku Labe 
Název profilu Ji�ice 
Období 1995-2000 
�HP 1--05-058 
   Ukazatel       Jednotka          C pr�m.       

BSK 5 mg/l 6,4 
nerozp.l. mg/l 14,0 
N-NH4 mg/l 2,0 
P celk.  mg/l 0,33 

CHSK Cr mg/l 38,6 
 
 
C.2.5.  Flóra a fauna, ekosystémy  

Podle regionálního fytogeografického �len�ní náleží zájmové území do oblasti 
termofytika, obvodu �eského termofytika, fytogeografického okresu 11 – St�ední 
Polabí, podokresu 11a – Všetatské Polabí. Dle Dostála náleží území do obvodu 
teplomilné kv�teny �ech a Moravy ( Thermophyticum ), do floristického okrsku           
( fytochorionu ) 9 – St�ední Polabí. 
Flóra zájmového území se vyvíjela v podmínkách suššího a teplého klimatu. 
V podmínkách historicky dlouhodob� osídlené  a exploatované krajiny se zachovaly 
pouze fragmenty p�írod� blízkých ekosystém�. Rozhodujícím faktorem ve vývoji flóry  
byl i vliv �lov�ka, který od prav�ku krajinu zem�d�lsky využíval.  Lesní porosty se 
v zájmovém území zachovaly pouze ve zlomcích, z�ásti s podílem p�irozených 
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d�evin. Potenciáln� p�irozenou vegetací jsou jilmové doubravy ze svazu lužních les� 
a �ernýšová dobohab�ina ( Melempyro nemorosi – Carpinetum ). Jen ve zlomcích 
jsou zachována lužní spole�enstva. Vegetace v zájmové oblasti je tvo�ena p�edevším 
trávobylinnou vegetací st�ídanou remízky d�evin. Bylinnou vegetaci zastupují 
p�edevším trávy – ovsík vyvýšený ( Arrhenatherum elatius ), kop�iva dvoudomá         
( Urtica dioica ), sve�ep bezbranný ( Bromus inermis ), bojínek lu�ní ( Phleum 
pratense ).  Podél b�ehu Labe najdeme listnaté d�eviny nap�. dub letní ( Quercus 
robur ), habr obecný ( Carpinus betulus ), javor mlé� ( Acer platanoides ), topol ( 
Populus sp. ), vrba bílá ( Salix alba ). 
 
Fauna Polabského regionu je zna�n� ochuzená, s ojedin�lými zástupci xerotermní 
fauny.  Oblast Proboš�ského rybníka je významná ornitologická a entomologická 
lokalita. Vyskytují se zde kriticky ohrožené druhy brouk� vázaných na pís�ité 
pob�ežní biotopy Hoplia hungarica,  Psammodius asper a Rhyssemus germanus. 
Mezi dominantní druhy pta�í populace Proboš�ského rybníka pat�í kos �erný ( Turdus 
merula ), p�nkava obecná ( Fringilla coelebs ), špa�ek domácí ( Sturnus vulgaris ) a 
sýkora ko�adra ( Parus major ). V širším okolí žijí zvlášt� chrán�né druhy pták� a to 
led�á�ek �í�ní ( Alcedo atthis ), b�ehule �í�ní ( Ripparia ripparia ), moudivlá�ek lužní    
( Remiz pendulinus ) a moták pochop ( Circus aeruginosus ). 
Ze savc� v oblasti žijí zajíc polní ( Lepus europaeus ), rejsek obecný ( Sorex araneus 
), rejsek malý ( Sorex minutus ), myška drobná ( Micromys minutus ) a hraboš polní   
( Microtus arvalis ). 
 
Veškeré stavební i technologické práce budou probíhat  pouze v oploceném 
areálu �OV, p�evážn� p�ímo uvnit� stávajících budov. Povrch tohoto areálu je 
tvo�en zpevn�ným asfaltovým povrchem a travním porostem. Dále je  areál 
zastav�n nadzemními i podzemními železobetonovými nádržemi a provozní 
budovou. 
Výskyt živo�ich� a rostlin uvedených jako zvlášt� chrán�né druhy (dle zákona 
�.114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP �R �.395/1992 Sb.) nebyl p�ímo v zájmovém území 
prokázán.  
 
  
C.2.6.  Obyvatelstvo 

Navrhovaná stavba bude realizována v areálu stávající �istírny odpadních vod 
nacházející se na severovýchodním okraji m�sta Brandýs nad Labem ( mezi 
Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, na pravém b�ehu �eky Labe. Nejmenší 
vzdálenost ob�anské zástavby od areálu �OV je cca 200 m. 
 
Po�et obyvatel m�sta Brandýs nad Labem–Stará Boleslav je 15 298 obyvatel, 
v produktivním v�ku je 9 490 obyvatel, pr�m�rný v�k obyvatele je 37,7 let. 
 
 
C.2.7.   Kulturní památky 
 
Stará Boleslav bylo p�vodn� rann� st�edov�ké p�emyslovské hradišt�, které vzniklo 
na p�elomu 9. a 10. století. Roku 935 zde byl zavražd�n kníže Václav svým bratrem 
Boleslavem. Výjev bratrovraždy je vyobrazen v tzv. Vrábské kapli kostela sv. Václava 
na pískovcovém sousoší z dílny Matyáše Bernarda Brauna.  



�OV Brandýs nad Labem                                           Oznámení zám�ru podle p�ílohy 3 zákona 100/2001 Sb. v platném zn�ní 

 33 

V 11. století zde vznikla  staroboleslavská kolegiátní kapitula a byla vysv�cena nová 
basilika sv. Václava v roce 1046. V tomto období byl z�ejm� postaven i románský 
kostel sv. Klimenta p�iléhající ke kostelu sv. Václava. Kostel sv. Klimenta je cenný 
svou románskou freskovou výzdobou z poloviny 12. století. 
Roku 1613 zde bylo zapo�ato se stavbou ran� barokního kostela Nanebevzetí Pany 
Marie, který stav�l italský stavitel Jacoppo de Vaccani.  Jedná se jednu z prvních 
barokních sakrálních staveb na �eském území. 
Z barokních staveb jsou zastoupeny nap�. kanovnické domy z let 1733 – 1770, 
bývalé probošství z let 1728 – 1734 dle návrhu K.I. Diezenhofera. 
Hrad ze 12.století, který stával poblíž dnešního nám�stí byl zni�en za husitských 
válek. Dnes jej p�ipomíná gotická brána p�i vstupu na nám�stí.  
 
Brandýs nad Labem je p�ibližn� o 300 let mladší než Boleslav. Prvn� zde vznikla 
ochranná tvrz, kostel sv. Petra a trhová ves.  Brandýský zámek vznikl na míst� 
p�vodní mostní pevnosti rozší�ené na konci 15.století na hrad, pozd�ji Ferdinandem 
I. p�estav�n na zámek. Od roku 1547 do roku 1860 byl zámek v majetku královské 
komory a �astým st�ediskem zábav a honiteb habsburského rodu. 
St�ny zámku jsou pokryty sgrafitovou výzdobou. K zámku pat�í zahrada italského 
typu. 
 
 
C.2.8.  Hluková situace  

Hluk 

Po�áte�ní akustická situace byla v dané lokalit� zjiš�ována dne 28.5.2007  a to 
m��ením in situ. P�edm�tem m��ení bylo zjišt�ní akustické situace jak ve venkovním 
prostoru areálu �OV, tak v jednotlivých objektech osazených strojním vybavením. 
P�i m��ení hluku byly zjišt�ny tyto výsledky: 
Stávající za�ízení jsou  z hlediska akustických parametr� v relativn� dobrém stavu, 
který sám o sob� nevyžaduje žádná opat�ení pro snížení hlu�nosti. 
M��ení bylo provedeno v denní dob� za provozu všech za�ízení hlukom�rem 
Norsonic 118 bez ovlivn�ní jinými zdroji hluku a byly získány tyto výsledky. (M��ení 
bylo provád�no ve výšce 1,5 m nad terénem). 
 
Tabulka �.C.2.8.-1  M��ení hluku – stávající stav 
Místo Poloha mikrofonu L A eq    (dB) 
Odvodn�ní kalu Prostor dve�í 74,3 
Dmychárna Otev�ené dve�e 85,3 
Dmychárna 1 m od dmychadla v provozu 97,6 
Dmychárna Zav�ené dve�e 52,7 
Dmychárna Prostor sm�rem k �ece 63,3 
 
Zám�rn� nebylo provád�no m��ení hluku v místech zvolených referen�ních bod�, 
vzhledem k extrémn� nízké hlukové exposici hlukem z �OV, který je zcela 
p�emaskován hlukem z jiných zdroj�. 

Ostatní faktory 

Žádné zdroje radioaktivního a elektromagnetického zá�ení p�ímo související se 
zám�rem nejsou známy. Hodnoty vibrací nejsou v území sledovány. 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ  
      PROST�EDÍ 
 
 
D.1.  CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV	 A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,    
         A VÝZNAMNOSTI  
            
D.1.1.  Vlivy na obyvatelstvo 

Intenzifikací �OV nebudou p�ekro�eny stanovené hygienické limity pro ochranu 
zdraví obyvatelstva ( nap�. z hlediska kvality ovzduší nebo z hlediska hluku ) 
v okolním území. Nelze tedy o�ekávat jakékoliv p�ímé, �i nep�ímé negativní ovlivn�ní 
obyvatelstva a jeho zdraví. 
K mírnému zhoršení prost�edí dojde pouze v období výstavby pouze v blízkém okolí 
p�íjezdových tras. Nejhlu�n�jší etapou výstavby budou zemní práce a betonáž 
nádrží. 
 
Vliv hluku na zdraví obyvatel 

+Identifikace a charakteristika nebezpe�nosti hluku 
Zvuky jsou p�irozeným pr�vodním projevem p�írodních d�j� a životní aktivity. Jsou 
p�irozenou sou�ástí životního prost�edí �lov�ka a mají pro n�j velký význam, protože 
sluchem �lov�k p�ijímá nejvýznamn�jší podíl informací o svém prost�edí. Zvuk je pro 
�lov�ka d�ležitým poplašným a varovným signálem, varuje p�ed nebezpe�ím, 
podn�cuje aktivitu jeho nervového systému, je základním komunika�ním 
prost�edkem. 
Zvuky, které jsou zp�sobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci, jsou p�íliš 
silné, p�íliš �asté nebo p�sobí v nevhodné situaci a dob�, však mohou na �lov�ka 
p�sobit nep�ízniv�. Obecn� se tyto necht�né zvuky, které obt�žují nebo mají 
dokonce škodlivé ú�inky, nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto 
je nutné považovat hluk za bezprahov� p�sobící noxu. Z t�chto d�vod� je hluk 
ozna�ován jako necht�ný zvuk, jehož ú�inek stoupá s intenzitou, náhlostí a vlnovou 
délkou. U každého �lov�ka existuje ur�itý stupe� tolerance k rušivému ú�inku hluku.  

Nep�íznivé ú�inky hluku na lidské zdraví jsou obecn� definovány jako morfologické 
nebo funk�ní zm�ny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení 
odolnosti organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nep�íznivým vliv�m 
prost�edí. 
 
Negativní ú�inky hluku m�žeme rozd�lit na: 

specifické - s ú�inkem na sluchový orgán, kdy p�i expozici ekvivalentní hladin� 
akustického tlaku A ( dále „LAeq,T“ )  od 130 dB dochází k poškození bubínku a 
p�evodních k�stek, p�i mnohaleté expozici LAeq,T  od 85 dB k poškození vnit�ního 
ucha, nervových drah v mozku 

nespecifické (mimosluchové) - s ú�inkem na r�zné funkce organismu 

akutní ú�inky (stres a tomu odpovídající obrana organismu):  
- poškození sluchového aparátu 
- zvýšení krevního tlaku 
- zrychlení tepové frekvence 
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- stažení periferních cév 
- zvýšení hladiny adrenalinu 
- vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota  
- snížení výkonnosti, pam�ti a pozornosti 

chronické  ú�inky (tzv. civiliza�ní choroby):  
- fixování akutních ú�ink� 
- vznik hypertenze 
- poškození srdce, infarkt myokardu 
- snížení imunitních schopností organismu 
- pocity únavy 
- nep�íznivé ovlivn�ní spánku, nespavost 

Nespecifické ú�inky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahovou noxu, 
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivn�ní neurohumorální 
a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových 
funkcí, jako nap�. u�ení a zapamatování informací, ovlivn�ní motorických funkcí a 
koordinace. Hluk zt�žuje �e�ovou komunikaci, obt�žuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a 
nespokojenosti. Negativn� ovliv�uje odpo�inek organismu a tím i jeho výkonnost. 

Na sou�asném stupni poznání je za dostate�n� prokázané poškození sluchového 
aparátu, ovlivn�ní kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy 
spánku.  Neprokázané, tj. omezené d�kazy jsou nap�. u vlivu na hormonální systém, 
biochemické funkce, fetální vývoj, mentální zdraví. 

P�i doporu�ení limitních hodnot hluku v komunálním (nepracovním) prost�edí Sv�tová 
zdravotnická organizace WHO (dále WHO) vychází ze sou�asných poznatk� o 
negativním ú�inku hluku na rušení spánku v no�ní dob�, na �e�ovou komunikaci, 
obt�žování, pocity nepohody a rozmrzelosti (WHO: Guidelines for Community Noise, 
1999). 

Dle uvedeného dokumentu WHO a dalších zdroj� lze sou�asné poznatky o 
nep�íznivých ú�incích hluku na lidské zdraví charakterizovat a rozd�lit následovn�: 

� Poškození sluchového aparátu 

Je prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši LAeq,T  a dob� trvání 
expozice. Riziko poškození však existuje i v p�ípad� hluku v mimopracovním 
prost�edí p�i r�zných �innostech spojených s vyšší hlukovou zát�ží. Epidemiologické 
studie prokázaly, že u více než 95% exponované populace nedochází k poškození 
sluchového aparátu ani p�i celoživotní expozici hluku v životním prost�edí p�i LAeq, 24 
hod = 70 dB. Nelze však vylou�it, že p�i této úrovni hlukové expozice m�že dojít k 
mírnému  poškození sluchu u citlivých skupin populace (d�ti, osoby exponované 
dalším noxám nap�. vibracím, chemickým škodlivinám, apod.). Je také známo, že 
zvýšená hladina hluku v komunálním prost�edí p�ispívá k rozvoji sluchových poruch u 
osob exponovaných hladinám hluku v pracovním prost�edí (profesionální expozice 
rizikovým hladinám hluku). 

� Vysoký krevní tlak 

Výsledky zjišt�né v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva �R 
ve vztahu k životnímu prost�edí (dále Monitoring) vedou k záv�ru, že lidé žijící 
dlouhodob� (minimáln� 5 let) v lokalitách s no�ní hlu�ností vyšší než LAeq,T = 62 dB 
mají, po zhodnocení tzv. matoucích faktor� (v�k, dosažené vzd�lání, BMI, �etnost 
fyzické aktivity, kou�ení, pití alkoholických nápoj� a �erné kávy) 1,2 x vyšší šanci 
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onemocn�t vysokým krevním tlakem. V p�ípad� hypertenze je významná teorie, že 
se sou�asn� uplat�uje i nedostatek ho��íku, který je vlivem hluku vyplavován z bun�k 
do krevního �e�išt� a vylu�ován z organismu. Tento vliv je významný zvlášt� u 
populací, u kterých není v dostate�né výši saturován p�íjmem z potravy. 

� Ischemická  choroba srde�ní (dále „ISCH“) 

V �ad� epidemiologických studií a laboratorních pokus� byla zjišt�na podobná 
situace jako v p�ípad� hypertenze. Nejnižší LAeq, 24 hod  s efektem na ISCH v 
epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecný záv�r však je, že ú�inky na 
kardiovaskulární systém v p�ípad� hluku z dopravy jsou spojeny s dlouhodobou, 
mnohaletou expozicí  LAeq, 24 hod  = 65 až  70 dB a více. 

� �asté katary cest dýchacích 

Výskyt onemocn�ní �astými katary horních cest dýchacích stoupá se zvyšující se 
hlu�ností. Lidé, žijící dlouhodob� v  lokalitách s hlu�ností v�tší než LAeq,T= 62 dB v 
no�ní dob�, mají až 1,4 x vyšší riziko onemocn�ní katary horních cest dýchacích, a 
to op�t po vylou�ení matoucích faktor� (SZÚ Praha: Systém monitorování 
zdravotního stavu obyvatelstva �R ve vztahu k životnímu prost�edí, Subsystém 3 
"Zdravotní d�sledky a rušivé ú�inky hluku" - odborná zpráva za rok 2002, SZÚ 
Praha, 2003). 

� Zhoršení �e�ové komunikace 

V daném p�ípad� bude významnou složkou celkového pocitu obt�žování hlukem. 
Zhoršená komunikace �e�i má �adu prokázaných nep�íznivých d�sledk� v oblasti 
chování a vztah� mezi lidmi (podrážd�nost, nejistota, pocity nespokojenosti). M�že 
vést k p�ekrývání a maskování d�ležitých signál� (alarm, domovní zvonek, telefon 
apod.). 

� Obt�žování hlukem 

Je nejobecn�jší reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních emo�ních 
stav�, nap�. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit 
beznad�je. U každého jedince existuje ur�itý stupe� tolerance k rušivému ú�inku 
hluku. Jedná se o zcela  individuální vnímání rušivosti. V b�žné populaci je až 20% 
vysoce senzitivních osob stejn� jako osob vysoce tolerantních (Havránek J. a kol.: 
Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990). 

� Poruchy spánku 

Ú�inek hluku na spánek je jeho nejvíce o�ekávaným ú�inkem, a to v oblasti usínání, 
délky a kvality spánku. Výsledky Monitoringu potvrzují úzkou závislost po�tu osob 
obt�žovaných venkovním hlukem z dopravy, osob s obtížným usínáním, zhoršenou 
kvalitou spánku a osob užívajících sedativa, a to zejména na no�ní LAeq,T (SZÚ 
Praha: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva �R ve vztahu k 
životnímu prost�edí, Subsystém 3 "Zdravotní d�sledky a rušivé ú�inky hluku" - 
odborná zpráva za rok 2002, SZÚ Praha, 2003). 

� Poruchy duševního zdraví 

Nep�edpokládá se, že by hluk mohl být p�ímou p�í�inou vzniku duševních nemocí, 
ale pravd�podobn� se m�že podílet na zhoršení jejich projev�, pop�. urychlit rozvoj 
latentních forem chorob. Souvislost mezi hlukovou expozicí  a ú�inky na duševní 
zdraví byly nalezeny u ukazatel� jako je spot�eba lék�, výskyt n�kterých 
psychiatrických symptom�, hospitalizací. Nadm�rná hlu�nost je jeden z tzv. 
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stresogenních faktor� venkovního prost�edí a m�že vést až k neurotickým poruchám 
osobnosti (SZÚ Praha: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva �R ve 
vztahu k životnímu prost�edí, Subsystém 3 "Zdravotní d�sledky a rušivé ú�inky 
hluku" - odborná zpráva za rok 2002, SZÚ Praha, 2003). 

� Zvýšení celkové nemocnosti 

Bylo zjišt�no v �ad� epidemiologických studií u soubor� obyvatel exponovaných 
mimopracovn� vysokým hladinám hluku. Jako nejpravd�podobn�jší vysv�tlení se 
uvádí p�sobení chronického stresu. Jedná se o výskyt arteriosklerózy, poruchy 
imunity, zán�tlivých onemocn�ní, onemocn�ní trávicí soustavy, poruchy 
menstrua�ního cyklu. V  epidemiologické studii bylo zjišt�no, že k rozdíl�m v 
nemocnosti docházelo po dlouhodobé expozici hluku - u nervových onemocn�ní po 
8�10 letech, u chorob kardiovaskulárních po 11�15 letech. 

Ú�inky hluku nezp�sobují jednu nebo n�kolik specifických chorob, nýbrž zp�sobují  
zhoršování celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Dochází k d�ív�jšímu 
výskytu chorob, které by možná u exponovaných osob propukly pozd�ji, navíc se 
p�sobením hluku zhoršuje jejich pr�b�h (SZÚ Praha: Systém monitorování 
zdravotního stavu obyvatelstva �R ve vztahu k životnímu prost�edí, Subsystém 3 
"Zdravotní d�sledky a rušivé ú�inky hluku" - odborná zpráva za rok 2002, SZÚ 
Praha, 2003). 

 

Sociáln�-ekonomické vlivy navrhovaného zám�ru na obyvatele jsou hodnoceny 
jako pozitivní. 

Vliv kvality ovzduší na zdraví obyvatel 

Z hlediska kvality ovzduší m�že mít obecn� význam p�edevším nár�st koncentrací 
suspendovaných �ástic PM10 vlivem zvýšené prašnosti. Vzhledem k tomu, že nejsou 
k dispozici údaje o celkových koncentracích PM10 v �ešené oblasti, je možné 
posuzovat pouze nár�st imisní zát�že vlivem stavby. Z výsledk� modelových výpo�t� 
vyplývá, že b�hem stavebních prací je možné v dané lokalit� o�ekávat navýšení 
denních koncentrací PM10 p�ibližn� o 0,4 � 0,8 µg.m-3. Podle WHO neexistuje 
bezpe�ná mez úrovn� koncentrací PM10, krátkodobé zdravotní ú�inky nár�stu 
koncentrací prachových �ástic jsou sledovány pomocí ukazatel� úmrtnosti a 
nemocnosti. Z vypo�tených hodnot nár�stu imisní zát�že pak lze odhadnout relativní 
navýšení rizika pro obtíže dýchacího systému v rozp�tí 1,001 � 1,003, relativní 
zvýšení rizika úmrtnosti se dle výpo�tu pohybuje v �ádech 10-6. Jedná se o velmi 
nízké hodnoty, v praxi se vliv stavební �innosti na zdraví obyvatel s nejv�tší 
pravd�podobností v�bec neprojeví. Tomu odpovídá i porovnání vypo�tených hodnot 
s imisním limitem pro denní koncentrace PM10 (50 µg.m-3), který je obecn� 
interpretován jako hranice „p�ijatelného“ rizika. Vypo�tené hodnot se pohybují pod 
úrovní 2 % limitu.  
Nár�st koncentrací ostatních látek vlivem emisí z nákladních aut a stavebních stroj� 
bude minimální (�ádov� setiny hodnot imisních limit�) a nezp�sobí vznik zdravotních 
rizik obyvatelstva. 
 
Vzhledem k tomu, že nejmenší vzdálenost ob�anské zástavby od areálu �OV je cca 
200 m a modelovaná exposice hlukového zatížení je hluboko pod úrovní platných 
hygienických limit�, lze konstatovat, že výstavba ani provoz zám�ru intenzifikace 
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�OV nebude p�edstavovat pro obyvatele významná zdravotní rizika. Z t�chto d�vod� 
nebylo v oznámení provád�no samostatné hodnocení dopad� posuzovaného 
zám�ru na lidské zdraví. 
P�sobení stavební �innosti bude mít lokální a krátkodobý charakter. Tyto vlivy nelze 
zcela potla�it, je však možné je omezit pomocí vhodných opat�ení na co nejmenší 
míru. Prašnost lze snížit kropením v dob� déletrvajícího sucha a udržováním �istoty 
staveništních vozidel i navazujících komunikací.   
Pro omezení vliv� hluku by nejhlu�n�jší �innosti m�ly být provád�ny v dob� mimo 
ranní a ve�erní hodiny, víkendy a svátky . 
 
 
D.1.2.  Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv na ovzduší 

Vzhledem k charakteru navrhovaných a stávajících opat�ení nedojde za provozu 
�OV ke znatelné zm�n� množství emisí vypoušt�ných do ovzduší.                                    
Zachycené shrabky na �eslích hrubého p�ed�išt�ní budou vylisovány, skladovány 
v uzavíratelných popelnicích a následn� odváženy na skládku. �esle i nádoba na 
shrabky jsou umíst�ny v uzav�ené budov�.                                                                           
Aktiva�ní nádrže budou provzdušovány jemnobublinnou aerací, �ímž je tvorba 
aerosol� omezena na minimum.                                                                              
P�ebyte�ný biologický kal bude  strojn� zahušt�n, aerobn� stabilizován a 
hygienizován technologií OSS-oxyterm ( aerobní stabilizace �istým kyslíkem ). Touto 
technologií se oproti sou�asnému stavu výrazn� sníží emise CO2 a CH4. 
Stabilizovaný kal bude odvodn�n na odst�edivce a kal o sušin� cca 18 - 20 % bude  
odvážen k dalšímu zpracování.  Odst�edivka i nádoba na odvodn�ný kal budou 
umíst�ny v uzav�ené budov�. 
Biologická �ást �OV je navržena tak, aby zde nedocházelo k anaerobním proces�m 
s uvol�ováním sirovodíku, amoniaku nebo metanu.  
Z hlediska zne�iš�ování ovzduší lze konstatovat, že vliv posuzované �OV bude 
nevýznamný a bude se projevovat pouze v bezprost�edním okolí areálu. 
 
Vliv na klima 

Vliv navrhovaného zám�ru na klima oblasti  se nep�edpokládá. 
 
 
D.1.3.  Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk  

V této kapitole je vyhodnocena hluková zát�ž:  
 

� z provozu  
Vzhledem k navrženým opat�ením nebude hlu�nost v areálu �OV po intenzifikaci 
vyšší  než je v sou�asné dob�, resp. hluk z jejího provozu bude u nejbližší obytné 
zástavby cca 15 dB pod úrovní platných hygienických limit� ve dne a v noci a bude 
zcela p�emaskován hlukem z jiných zdroj�. Opat�ení k omezení ší�ení hluku jsou 
dána technickým �ešením a umíst�ním zdroj� tak, aby byly spln�ny požadavky 
Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chrán�ném 
venkovním prostoru se stanoví sou�tem základní hladiny hluku a p�íslušných korekcí. 
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Provoz �OV je nep�etržitý, a je tedy nutno dodržet limit  pro no�ní dobu, který je 
Laeq,T = 40 dB a pro denní hluk, který je Laeq,T = 50 dB. Spln�ní t�chto limit� je možné 
ov��it p�i zkušebním provozu m��ením. 
Automobilová doprava do a z �OV z�stane p�ibližn� na stejné úrovni jako dnes a 
bude probíhat pouze v denní dob�. Doprava vzhledem k malé �etnosti nebude 
považována za liniový zdroj hluku. 
 

� z výstavby 

V období realizace zám�ru m�že p�echodn� docházet k �áste�nému ovlivn�ní 
životního prost�edí v areálu �OV. Dojde ke zvýšení dopravní intenzity, a tím ke 
zvýšení hlu�nosti podél p�íjezdní komunikace. Hlu�nost na staveništi po dobu 
výstavby bude minimalizována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního 
za�ízení. Vzhledem k povaze stavby a vzdálenosti od nejbližší okolní zástavby je 
z�ejmé, že nedojde k p�ekro�ení platných limit� daných NV 148/2006 pro hluk ze 
stavební �innosti Laeq,T = 65 dB. 

 
Radioaktivní, elektromagnetické zá�ení 

P�i stavb� ani p�i provozu �istírny odpadních vod nebude emitováno žádné 
radioaktivní nebo elektromagnetické zá�ení.  
 
 
D.1.4.  Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

 
Podzemní voda  
Vliv na podzemní vodu nastane pouze b�hem výstavby železobetonové podzemní 
nádrže. Po tuto dobu ( cca 2 m�síce ) bude podzemní voda od�erpávána. Po 
dokon�ení stavební �ásti nádrže bude �erpání zastaveno a další vliv na podzemní 
vodu již nenastane. 
 
Povrchová voda  
 
Vy�išt�ná odpadní voda bude v množství 
 
celodenní pr�tok Q24 = 3000 m3/d (125,0 m3/h; 34,7 l/s),  
max. srážkový pr�tok na biolog. �ást Qmaxbio = 432 m3/h (120,0 l/s);  
 
a kvalit� 
 
Kvalita                 „p“ ( mg/l  „m“ ( mg/l ) 
CHSKCr                50  75 
BSK5                  15                      30 
NL                  20   35 
Ncelk.                  15   20 
Pcelk.                   2   6 
 
vypoušt�na do recipientu Labe. 
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Hydrologická data recipientu Labe: 
Hydrologické �íslo povodí:   1-05-058 
Profil:                           Ji�ice 
	í�ní km:     1,06 
Období m��ení:     1995 – 2000 
Pr�m�rný dlouhodobý ro�ní pr�tok:  96,6 m3/s 
Q355

:     21,4 m3/s 
 
Posouzení vlivu vypoušt�ných vy�išt�ných odpadních vod na kvalitu toku Labe po 
smíšení: 
 
- BSK5 v recipientu 6,42 mg/l 
- NL v recipientu 14,3 mg/l 
- PC  v recipientu  0,33 mg/l 
- CHSKCr v recipientu 54,1 mg/l 
 
P�i dodržení limit� na vypoušt�né odpadní vody bude respektováno Na�ízení vlády 
61/2003, p�íloha �.1 Emisní standardy ukazatel� p�ípustného zne�išt�ní odpadních 
vod. 
 
V období realizace zám�ru dojde k do�asnému zatížení recipientu vlivem 
krátkodobého vypoušt�ní ne�išt�ných vod. 

P�edpokládaná celková odstávka �OV (cca 2-3 dny): 
P�epojení žlabu vy�išt�né odpadní vody z nov� navržené dosazovací nádrže a 
úprava rozd�lovacího objektu p�ed stávajícími dosazovacími nádržemi. 
P�epojení výtlaku hydrosm�si z lapáku písku na separátor. 
P�epojení výtlaku p�ebyte�ného kalu od stávajících DN do UN kalu. 
 
�áste�né odstávky �OV a omezení provozu:  
Podle harmonogramu mezi provozovatelem a dodavatelem ( �OV lze provozovat na 
poloviny ). 
 
 
D.1.5.  Vlivy na p�du 

Zám�r je umíst�n do stávajícího areálu �OV Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.  
Pozemek areálu je ve vlastnictví m�sta Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná 
se zde o zastav�né plochy ( budovy, nádrže a zpevn�né plochy ) a zatravn�né 
plochy. 

Pro navrhovaný zám�r není nutný zábor dalších pozemk� mimo areál �OV. 

Za�ízení staveništ� bude umíst�no uvnit� areálu �OV. 

Trvalý zábor p�dy uvnit� areálu stávající �OV vyvolaný stavbou bude 606 m2. 

Stavba nevyvolá zábor p�dy PUPFL. 

Posuzovaný zám�r nebude mít vzhledem ke svému charakteru  a lokalizaci žádný 
vliv na stabilitu �i erozi p�dy. Rovn�ž nelze p�edpokládat ovlivn�ní chrán�ných �ástí 
p�írody nebo zm�ny hydrologických charakteristik p�dy. 
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D.1.6.  Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 

Období výstavby 

Z hlediska doby trvání je vliv hodnocen jako krátkodobý s omezením na díl�í lh�tu 
výstavby v dot�ené lokalit�. Zám�r stavby nemá žádný vliv na p�írodní zdroje a 
zdroje nerostných surovin. 
S ohledem na geologický profil území a lokalizaci stavby v blízkosti dalších 
stavebních objekt� se nep�edpokládá použití trhacích prací, které s sebou vždy 
p�ináší negativní ovlivn�ní okolního životního prost�edí. 
 
Období provozu 

P�i provozování �ádn� realizované stavby se nep�edpokládá negativní vliv na 
horninové prost�edí a p�írodní zdroje. 
 
 
D.1.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Jak již bylo uvedeno a vyhodnoceno v �ástech B a C tohoto oznámení, posuzovaná 
stavba bude umíst�na uvnit� stávajícího oploceného areálu s p�evážn� zpevn�nými 
plochami. Na t�chto místech se v podstat� žádná fauna, flóra ani funk�ní ekosystémy 
nevyskytují. Areál �OV se nachází v nadregionálním biokoridoru, který je vedený 
podél �eky Labe a jeho nivní osa prochází po pravém b�ehu �eky. 
 

Období výstavby 

Vliv na místní faunu a flóru je minimální a omezuje se v�tšinou na nep�ímý vliv, který 
lze charakterizovat jako snížení faktoru pohody voln� žijících druh� živo�ich� v okolí 
areálu. T�ch je ovšem p�i situování stavby minimum.  
 
Období provozu 

Posuzovaný zám�r nebude mít žádný vliv na faunu, flóru  a ekosystémy nejen 
v samotném areálu �OV, ale ani v okolním území, nebo� p�ípadné p�edpokládané 
vlivy ( hluk, zne�išt�ní ovzduší ) mají minimální dosah a mohou se p�ípadn� projevit 
pouze v rámci areálu �OV. 
U zám�ru nelze p�i správném provozování posuzované stavby p�edpokládat ani 
p�ípadné nep�ímé vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ( nap�. v d�sledku vypoušt�ní 
odpadních vod, v d�sledku zm�ny stanovištních pom�r� apod. ). 
 

Vlivy na chrán�né �ásti p�írody  

� Zvlášt� chrán�ná území 
Areál �OV se nachází na území významného krajinného prvku – v údolní niv� �eky 
Labe.   
Areál �OV se nachází v nadregionálním biokoridoru Labe – jeho nivní osa prochází 
po pravém b�ehu �eky. Opírá se p�edevším o doprovodné porosty podél toku 
obklopené ornou p�dou. Jedná se o �áste�n� funk�ní biokoridor.   
Vzhledem k tomu, že stavba bude umíst�na pouze v uzav�eném areálu �OV, 
nedojde k zásahu do prvk� územního systému ekologické stability. Niva �eky Labe 
nebude zám�rem dot�ena. 
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Vliv zám�ru na ÚSES a VKP je nevýznamný. 
 
� Natura 2000 
Z hlediska systému ochrany území Natura 2000 není lokalizace stavby v p�ímém 
územním st�etu s žádnou z pta�ích nebo evropsky významných lokalit.  
 
 
D.1.8.  Vlivy na krajinu 

Významné nebo znatelné vlivy na krajinu nelze s ohledem na charakter a lokalizaci 
stavby p�edpokládat. Zám�rem nebude narušen stávající krajinný ráz ani morfologie 
území. 
Architektonické �ešení zám�ru je navrženo v souladu s ú�elem stavby a možnostmi 
situování do terénu. 
 
 
D.1.9.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V blízkosti areálu �OV, ve kterém bude zám�r realizován, se nenachází žádné 
památkov� chrán�né objekty ani památkov� chrán�né území. V souvislosti 
s realizací zám�ru se tedy nep�edpokládá jejich poškození. 
 
Lze p�edpokládat, že zájmové území mohlo být osídleno už v období prav�ku a 
raného st�edov�ku. Pravd�podobnost archeologických nález� však klesá vzhledem 
k tomu, že celý areál �OV se nachází v násypu a nové nádrže jsou situované do 
t�sné blízkosti nádrží stávajících. Vzhledem k  pouze teoretické možnosti 
archeologických nález� bude projektová dokumentace v dalších stupních projednána 
s p�íslušným orgánem státní strávy. P�ípadné archeologické nálezy musí být 
v souladu s právními p�edpisy ohlášeny. 
 
 
 
D.2.  ROZSAH VLIV	 VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 
 
Realizace zám�ru vyvolá malé a nevýznamné vlivy a jejich dosah bude omezen na 
areál �OV, p�ípadn� na nejbližší okolí. P�ípadné negativní vlivy projevující se p�i 
výstavb� ( podél dopravních tras ) budou malé a vzhledem k ostatním dopravním 
aktivitám nevýznamné. 
Vliv stavby na zne�iš�ování ovzduší bude nevýznamný a bude se projevovat pouze 
v nejbližším okolí. 
V d�sledku odvád�ní a �išt�ní odpadních vod bude mít zám�r pozitivní vliv na 
povrchové vody v dot�eném recipientu a následn� i kvalitu podzemních vod. 
Vlivy hluku z �OV jsou nevýznamné a posuzovaný zám�r tak neovlivní žádným 
zp�sobem území za hranicemi areálu �OV. Proto nelze p�edpokládat ani jakékoliv 
ovlivn�ní okolních obyvatel hlukem z provozované �OV. 
Vliv na dopravu b�hem provozu �OV bude nevýznamný. 
Zám�r nevyvolá zábory zem�d�lského p�dního fondu, �i pozemk� ur�ených k pln�ní 
funkcí lesa a nezasáhne žádné zvlášt� chrán�né území ani žádný prvek územního 
systému ekologické stability. 
P�i realizaci nedojde ke kácení strom� ani ke�� a plochy dot�ené stavebními pracemi 
budou op�t zatravn�ny. 
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Podrobný rozbor vliv� stavby na jednotlivé složky životního prost�edí byl proveden 
v kapitole D.1. Vyplývá z n�j, že celkový rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území 
a populaci je minimální. Realizací zám�ru dojde k celkovému pozitivnímu vlivu na 
životní prost�edí m�sta a rozvoj výstavby. 
 
 
D.3.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEP�ÍZNIVÝCH VLIVECH   
         P�ESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 
 
Zám�r navrhované stavby má s ohledem na sv�j charakter územn� omezený 
význam. Nep�edpokládá se, že by realizace zám�ru vyvolala negativní vliv, který by 
p�esáhl státní hranice �R. Naopak zám�r p�ináší jednozna�n� pozitivní �ešení 
z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod, který je propagován v podob� 
zvýšené kvality vody v recipientu.  
 
 
D.4.  OPAT�ENÍ K PREVENCI, VYLOU�ENÍ, SNÍŽENÍ, P�ÍPADN� KOMPENZACI    
         NEP�ÍZNIVÝCH VLIV	 
 
Jedná se o opat�ení v�tšinou technického rázu, kterými je možné minimalizovat 
negativní vlivy navrhovaného zám�ru stavby a jejího následného užívání v zájmovém 
území na jednotlivé složky životního prost�edí. Podle hodnocených vliv� je možné 
rozlišit opat�ení na jejich minimalizaci : 

a) obecná opat�ení pro ochranu životního prost�edí 
b) vlivy na obyvatelstvo 
c) na povrchovou a podzemní vodu 
d) na p�du 
e) na flóru, faunu a ÚSES 

 

a) Obecná opat�ení pro ochranu životního prost�edí 

Období výstavby 

Stavba bude provád�na tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního 
prost�edí stavbou samotnou a �innostmi se stavbou souvisejícími. Tomuto cíli bude 
pod�ízen již výb�r stavebního dodavatele. Navrhujeme proto následující obecná 
opat�ení : 

� Stavební dodavatel musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou. 
Veškerá technika musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby 
nedocházelo k zat�žování okolí stavby nadm�rných hlukem ani emisemi a aby 
nebyla p�í�inou ekologické havárie (úniky maziv, paliva nebo hydraulických olej�). 

� Odpov�dní pracovníci musí v pr�b�hu p�ípravy a realizace stavby dbát na pln�ní 
všech opat�ení k ochran� životního prost�edí. 

� Musí být zajišt�na �ádná koordinace a soub�h prací, aby nedocházelo ke 
zbyte�nému poškozování životního prost�edí (minimalizace �asových prodlev, 
minimalizace b�hu mechanism� naprázdno, provád�ní hlu�ných prací pouze ve 
vymezené dob�, minimalizace trvání zemních prací a zkrácení období se 
zvýšenou prašností, apod.). 
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� Všichni pracovníci na stavb� musí být p�ed zahájením prací obecn� i konkrétn� 
pou�eni jakým zp�sobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP 
(nap�íklad používání dopravních prost�edk�). 

� Stávající ve�ejné komunikace dot�ené stavbou budou po jejím dokon�ení 
opraveny a uvedeny do p�vodního stavu. 

� Po dobu výstavby bude zajišt�n bezproblémový provoz ve�ejné dopravy a 
dostupnost všech území dot�ených stavbou pro vozy léka�ské záchranné služby, 
hasi�� a policie. 

� V rámci stavby i ve styku s ve�ejností budou dodržována všechna technická  
bezpe�nostní opat�ení (dopravní zna�ení, výstražná zna�ení, osv�tlení objekt�, 
mechanické zábrany atd.).  

 

b) Minimalizace vliv� na obyvatelstvo 

Období  výstavby 

Cílem navržených opat�ení je omezit možné negativní vlivy stavby na životní 
prost�edí, které vznikají v d�sledku stavební �innosti a pohybu stavebních 
mechanism�, stroj� a automobil� v intravilánu m�sta a minimalizovat jejich dopad na 
okolí a obyvatelstvo. Navržena jsou následující opat�ení : 

Obecn� 

� Navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních 
a dopravních mechanism�. Stavbu provád�t podle schváleného harmonogramu 
stavby, který bude sou�ástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV). 

� �asov� minimalizovat celkové trvání výstavby. 
� V rámci POV, který je sou�ástí projektové dokumentace stavby, je t�eba �ádn� 

zvolit a v rámci stavební p�ípravy projednat p�epravní trasy, umíst�ní do�asných 
objekt� - plochy za�ízení staveništ� a manipula�ní a skladové plochy. P�eprava 
zeminy a stavebních materiál� musí být realizována pouze po stanovených 
p�epravních trasách.   

   

Ochrana proti hluku 

� V maximální možné mí�e budou využity stavební mechanismy se sníženou 
hlu�ností.  

� Používaná dopravní technika musí být udržována v �ádném technickém stavu. 
� Dodržování pracovní doby od 7 do 21 hod s omezením hlu�ných prací do 18.00 

hodin, minimalizace výstavby o víkendech, s cílem zajistit dodržení limitních 
hodnot hluku dle NV 148/2006 Sb. v platném zn�ní. 

� Zajistit vypínání motor� (zdroj hluku a plynných emisí) u stavebních stroj�, které 
nevykonávají stavební �innost. 

Ochrana proti emisím do ovzduší 

� Používaná dopravní technika musí být udržována v �ádném technickém stavu. 
� Musí být minimalizovány prostoje mechanism� a b�h naprázdno. 
� Optimalizovat p�epravu materiálu tak, aby se zamezilo zbyte�ným pojezd�m 

t�žkých nákladních automobil�. 

Ochrana proti prašnosti 
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� Bude omezeno skladování a deponování prašných materiál� na technologické 
minimum. 

� Bude dodržována snížená rychlost na p�íjezdové komunikaci od silnice II/610. 
� V p�ípad� zvýšené prašnosti p�i suchém po�así bude provád�no kropení 

komunikací v území stavby a p�ípadn� také míst provád�ní zemních prací. 

Ochrana proti zne�išt�ní vozovek 

� V p�ípad� nebezpe�í zne�išt�ní vozovek blátem ze staveništ� budou zne�išt�ná 
vozidla p�ed vjezdem na zpevn�né ve�ejné komunikace zbavena ne�istot. 

� S ohledem na situaci v území stavby bude provád�na pravidelná kontrola 
ve�ejných komunikací v zájmovém území stavby. V p�ípad� pot�eby bude 
provád�no manuální �išt�ní komunikací zne�išt�ných �inností stavby a p�ípadn� 
jejich mytí kropícím vozem.  

 

Období  provozu 
� V období provozu bude provád�na pravidelná kontrola a údržba instalací a 

technologických za�ízení v areálu �OV v rozsahu dle požadavk� dodavatele 
technologie a platné legislativy.  

� Pro intenzifikovanou �OV bude zpracován provozní a havarijní �ád. 
� Ú�innou prevencí p�ed tvorbou zápachu je údržba �istírenských objekt�. �esle 

a lapák písku musí být denn� zbavovány organických usazenin, které by 
mohly být p�í�innou zápachu. Tyto ne�istoty spolu s odst�ed�ným 
stabilizovaným kalem budou odváženy na místa k uložení, nebo jako 
v p�ípad� kal�, k dalšímu zpracování. 

� Pro snížení hladiny hluku budou dmychadla opat�ena protihlukovými kryty a 
umíst�na do uzav�eného objektu. V uzav�eném objektu bude také 
technologické za�ízení k odst�ed�ní p�ebyte�ného kalu. Bude minimalizováno 
zbyte�né ponechávání otev�ených dve�í a vrat do hlu�ných prostor�, zejména 
v no�ní dob�. 

 
 
c) Minimalizace vliv� na povrchovou a podzemní vodu 

Období  výstavby 

� Na staveništi nebudou provád�ny žádné opravy stavebních stroj� nebo dopravní 
techniky. 

� Na staveništi nebude provád�na údržba mechanism� (vým�ny mazacích náplní 
atd.) s výjimkou b�žné denní údržby. 

� Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladn�na na stavb�, musí být 
odpovídajícím zp�sobem zabezpe�ena proti potenciálním únik�m (uzam�ený 
sklad, záchytná bezodtoká jímka, atd.). 

Období  provozu 

� �OV bude provozována dle provozního �ádu. 
� V areálu �OV nebude provád�na údržba mechanism� (vým�ny mazacích náplní 

atd.) s výjimkou b�žné denní údržby. 
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d) Minimalizace vliv� na p�du 

Období  výstavby 

� P�ebyte�ný objem vyt�žené zeminy bude p�ednostn� využit na terénní úpravy na 
území m�sta. 

� Deponovat skrývky ornice a podorni�í tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 
 
e) Minimalizace vliv� na flóru, faunu a ÚSES 

Období  výstavby i provozu 

Minimalizovat zásahy do vzrostlé zelen� a stromy, které by mohly být stavbou 
poškozeny mechanicky ochránit (�SN DIN 18 920 – ochrana strom�, porost� a ploch 
pro vegetaci p�i stavebních �innostech). 
V p�ípad� nálezu chrán�ných rostlin nebo chrán�ných živo�ich� v prostoru dot�eném 
zám�rem zajistit jejich záchranu a další postup ( p�esun na náhradní stanovišt� ) 
konzultovat s orgánem ochrany p�írody. 
V rámci vegeta�ních úprav preferovat autochtonní druhy d�evin. 
P�i zjišt�ní neofyt� zajistit jejich bezodkladnou likvidaci. 
 
Kompenzace nep�íznivých vliv� 

Z hlediska navrhovaného zám�ru stavby se nep�edpokládá žádná kompenzace 
nep�íznivých vliv�. 
 
 
D.5.  CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK	 VE ZNALOSTECH A NEUR�ITOSTÍ,  
         KTERÉ SE VYSKYTLY P�I SPECIFIKACI VLIV	 
 
Oznámení zám�ru bylo zpracováváno pouze v jarním období, které neskýtá možnost 
úplných a vy�erpávajících terénních pr�zkum�. Pro uspokojivé zpracování kapitol 
týkajících se botaniky a zoologie bylo nutné použít archivních a literárních podklad�. 
S ohledem na skute�nost, že zám�r stavby je výhradn� situován do stávajícího 
areálu �OV, je výše uvedený fakt významov� minimalizován. 

P�ípadné neur�itosti týkající se �ešeného zám�ru nemají vliv na formulování záv�ru a 
hodnocení p�edpokládaných vliv� zám�ru na životní prost�edí. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
 
Zám�r je posuzován v jediné technické variant�, která reprezentuje optimální 
technicko-ekonomický návrh vycházející ze stávajícího dispozi�ního a 
technologického uspo�ádání �OV. Porovnání bylo provedeno pouze mezi 
navrhovaným technickým �ešením (aktivní variantou) a stávajícím stavem (nulovou 
variantou) viz kap. B.I.5. 
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F.  DOPL
UJÍCÍ ÚDAJE 
 
 

P�ehled grafických p�íloh: 

P.1.  P�ehledná situace zájmového území  (1 : 10 000) 
P.2.  Situace �OV  (1 : 250)   
P.3.  Technologické schéma �OV 
P.4.  Mapa územního systému ekologické stability  (1 : 10 000) 
P.5.  Základní vodohospodá�ská mapa  (1 : 50 000) 
 
 

P�ehled dokument� v �ásti H.:  

H.1.  P�ehled použitých podklad� 
H.2.  Fotodokumentace 
H.3.  Vyjád�ení M�st.ú�adu Brandýs n. Labem- Stará Boleslav, odboru staveb. ú�adu 
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G.  VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO        
      CHARAKTERU 
 
Hodnocení vliv� na životní prost�edí 

Vlivy zám�ru výstavby intenzifikace m�stské �OV Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav na životní prost�edí jsou posuzovány podle zákona �.100/2001 Sb., jehož 
sou�ástí je i toto Oznámení zpracované v rozsahu a �len�ní podle p�ílohy �.3 tohoto 
zákona. Cílem procesu uvedeného hodnocení je posoudit míru a významnost vliv� 
vyvolaných realizací zám�ru stavby na životní prost�edí, jak z hlediska limit�, tak 
únosnosti daného území a stanovit podmínky pro jeho p�ípravu, realizaci i provoz.   

P�edm�tem posuzování p�edpokládaných vliv� na životní prost�edí je zám�r 
intenzifikace m�stské �OV Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která umožní 
likvidaci odpadních vod celkov� od 20 000 ekvivalentních obyvatel. 
 
Navržené technické �ešení vychází z dispozi�ního a technologického �ešení stávající 
�istírny odpadních vod a jeho cílem je zajišt�ní požadované kvality a ú�innosti �išt�ní 
odpadních vod a snížení vypoušt�ného zne�išt�ní do recipientu dle Na�ízení vlády 
�.61/2003 Sb.. Cílem posuzovaného zám�ru je tedy dosažení zvýšené kvality 
životního prost�edí jako celku, zvýšení hygienické úrovn� zabezpe�ení obyvatel 
m�sta a zejména ochrany povrchových a podzemních vod v daném území. 
 
Realizace zám�ru je plánována na období let 2008-10 
 
 
Zjišt�né vlivy na životní prost�edí 

Realizací zám�ru nedojde k významným negativním vliv�m na složky životního 
prost�edí ani na obyvatelstvo. Nejmenší vzdálenost ob�anské zástavby od areálu 
�OV je cca 200 m a lze tedy konstatovat, že výstavba ani provoz zám�ru 
intenzifikace �OV Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebude p�edstavovat pro 
obyvatele žádná zdravotní rizika. Kapacitn� bude �OV vyhovovat i výhledovým 
stav�m rozvíjející se m�stské aglomerace. 
Provoz �OV m�že pouze velmi malou m�rou ovlivnit ovzduší v t�sné blízkosti areálu, 
�áste�n� m�že ovlivnit hlukovou situaci (vzhledem k rozsahu a technickému 
provedení zám�ru, nep�edpokládá se zvýšení hlukové zát�že okolí areálu �OV) a 
zásadn� p�isp�je ke zlepšení �istoty vody v recipientu Labe.  Žádna emitovaná 
škodlivina nebude významn� zat�žovat okolí �istírny odpadních vod a obyvatelstvo 
v okolní �ásti m�sta. 
Areál �OV se nachází na území významného krajinného prvku – údolní niv� �eky 
Labe a v nadregionálním biokoridoru Labe – jeho nivní osa prochází po pravém 
b�ehu �eky. Vzhledem k tomu, že stavba bude umíst�na pouze v oploceném a 
uzav�eném areálu �OV, nedojde k zásahu do prvk� územního systému ekologické 
stability. Niva �eky Labe nebude zám�rem dot�ena. Vliv zám�ru na ÚSES a VKP je 
nevýznamný. 
P�i stavb� nebudou negativn� ovlivn�ny vodní zdroje ani povrchové vody. 
Dosaženou ú�inností �išt�ní odpadních vod stavba p�isp�je ke zlepšení �istoty vody 
v �ece.  
Na základ� provedeného vyhodnocení p�edloženého zám�ru intenzifikace �OV lze 
konstatovat, že se jedná o zám�r s minimálními negativními vlivy na jednotlivé složky 
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životního prost�edí i na obyvatelstvo. Minimální vlivy se projeví pouze v areálu �OV, 
p�ípadn� v jeho bezprost�edním okolí v dob� realizace stavby a nezp�sobí žádné 
zvýšení stávající ekologické zát�že dot�eného území. 
V pr�b�hu zpracování oznámení nebyla zjišt�na žádná skute�nost, která by 
z hlediska ochrany životního prost�edí vylu�ovala nebo zpochybnila realizaci 
p�edloženého zám�ru. 
 
 
ZÁV�R 
 
Zpracovatel oznámení zám�ru „Brandýs nad Labem – technologické �ešení m�stské 
�OV“ vzhledem k charakteru zám�ru, jeho umíst�ní a p�edpokládaným vliv�m 
zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí dosp�l k rozhodnutí, že realizace 
uvedeného zám�ru v daném území je z hlediska p�edpokládaného vlivu na životní 
prost�edí za p�edpokladu uplatn�ní podmínek a opat�ení uvedených v kapitole D.4. 
prosp�šná. 
 
Zpracovatel navrhuje, aby p�íslušný ú�ad proces posuzování vliv� zám�ru na 
životní prost�edí podle zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní ukon�il ve 
zjiš�ovacím �ízení. 
 
 
Datum zpracování oznámení:   8.6.2007 
 
 
Odpov�dný �ešitel: 
 
Ing. Karel Horní�ek 
osv�d�ení odborné zp�sobilosti �.j.: 3155/484/OPV/93 
 
Spolu�ešitelé: 
 
Ing. Martin Horní�ek – technický poradce 
Ing. Helena Va�ková – grafické p�ílohy 
 
 
Kontaktní adresa na zpracovatele oznámení: 
 
Ing. Karel Horní�ek 
Blešnovská 873 
19014  Praha 9 
tel. 724315064 
e-mail: karel.hornicek@volny.cz 
 
Spolu�ešitelé: 
Envisystem s.r.o. 
U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5 
tel: 251566062, 251566063 
e-mail: info@envisystem.cz; envisys@login.cz 
www.envisystem.cz 
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       H.  P�ÍLOHY 
 
 
 
 
Seznam p�íloh: 
 
H.1.  P�ehled použitých podklad� 
 
H.2.  Fotodokumentace 
 
H.3.  Vyjád�ení M�st.ú�adu Brandýs n. Labem-St. Boleslav, odboru staveb.  ú�adu 
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P�EHLED POUŽITÝCH ODKLAD	 
 
 
Projektové podklady a mapy : 

� „Brandýs nad Labem – technologické �ešení m�stské �OV“, FERMAN 
Technology, Praha 5, Tréglova 795, 152 00, r. 2007 

�  „�OV Brandýs nad Labem – provozní �ád“, Hydroprojekt a.s., Táborská 31,      
140 16, Praha 4, r. 2001 

� „Chrán�ná území �eské republiky“, AOPK �R 

� Základní vodohospodá�ská mapa (1 : 50 000) 

� Základní mapa (1 : 10 000)  

� Katastrální mapy (1 : 1 000) 

� Ortofotomapa 
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� Na�ízení vlády �. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách p�ípustného stupn� 
zne�išt�ní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt�ní 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace 

� Sm�rnice rady �. 91/271 EHS o �išt�ní m�stských odpadních vod 

� Na�ízení vlády �.472/2005 Sb. o ochran� ovzduší 

� Sd�lení odboru ochrany ovzduší MŽP �R �. 20/2004 o vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší ( V�stník MŽP �. 12 z prosince 2004 ) 

� Vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 
nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad� 

� Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní 

� Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 

� Zákon �. 353/1999 Sb., ve zn�ní zákona �. 82/2004 Sb. o prevenci závažných 
havárií zp�sobených vybranými nebezpe�nými látkami a chemickými p�ípravky 

 
 


