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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název:                                      Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 
  

Kapacita (rozsah) záměru:       Předmětem záměru je  vybudování kotelny na spalování 
biomasy - umístění nového kotle o výkonu 16 MW na 
dřevní pevné biopalivo při celkové uvažované roční 
spotřebě 60 000 tun biomasy. Za tím účelem budou 
provedeny nezbytné stavební úpravy stávající výtopny 
KD Beroun. 

                               

Umístění:          kraj:    Středočeský 
                             obec:  Králův Dvůr 
                                                 KÚ:     Králův Dvůr 
                 
Charakter záměru: Společnost KA Contracting ČR s.r.o. předpokládá 

realizovat investiční záměr na výstavbu kotelny  na 
spalování biomasy v lokalitě TZ Králův Dvůr a 
začlenění zdroje do soustavy CZT města Králův Dvůr. 
Předmětem záměru je tepelný zdroj pro výrobu tepelné 
a elektrické energie (KVET) v teplárně v lokalitě TZ 
Králův Dvůr na bázi vysokotlakého teplárenského kotle 
(20 tp/h) s roštovým topeništěm pro spalování dřevních 
tuhých biopaliv včetně příslušného ostatního 
provozního zařízení a sestavy parní kondenzační 
odběrové turbíny se synchronním generátorem (4,45 
MWe). Instalací nového kotle na biomasu dojde 
k navýšení celkového instalovaného výkonu kotelny na 
45 MW. 

Obchodní firma oznamovatele: KA Contracting ČR s.r.o. 
                                                               

IČO oznamovatele:           25115171 
 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:   KA Contracting ČR s.r.o. 
                                                  Truhlářská 13-15 
                                                  110 00 Praha 1  

Odpovědný zástupce:                Dipl. Ing. Miroslav Michalec,  jednatel  
                                                   Dipl. Ing. Holger Linke, MBA, jednatel  
                                                   tel. :221 778 211  
                                                   e-mail:info@ka-contracting.cz 

 

mailto:e-mail:info@ka-contracting.cz
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  
II.1. Úplnost dokumentace 
Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.  

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném  znění  byla zpracována oprávněnou 
osobou RNDr. Irenou Dvořákovou, která je držitelem autorizace č. 37755/ENV/06. 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele 
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelná k možnosti 
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.   

Vlastní dokumentace  v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní 
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a 
dostatečným způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po 
formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku.  

Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit 
ve vztahu  uvažovanému záměru za postačující s výhradami, uvedenými v příslušné 
části posudku, které se týkají metodického pochybení zpracovatelky dokumentace 
v tom smyslu, že některé kapitoly, které jsou náplní přílohy č.4 jsou v dokumentaci 
zcela vynechány. 

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace: 

v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení 
velikosti a významnosti vlivu 

v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože 
oznamovatel předložil záměr jednovariantně. 
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné 
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy (pouze z formálního 
hlediska není uvedena autorizace zpracovatele dokumentace). 

Jako vložené přílohy ve svazku jsou uvedeny: 
Příloha č.  1 –  Vyjádření příslušného úřadu z hlediska územního plánu a Stanovisko podle  
                         §45 i zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění 
Příloha č.  2 –  Grafické přílohy 
Příloha č.  3 –  Rozptylová studie 
Příloha č.  4 –  Hluková studie 
Příloha č.  5 –  Hodnocení vlivu na veřejné zdraví 
Příloha č.  6 –  Odborné posouzení vlivu stavby kotelny na odtokové poměry 
Příloha č.  7 –  Biologický průzkum lokality  
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 
Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Výstavba kotelny na biomasu – 
Králův Dvůr“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za dostačující 
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat 
návrh stanoviska k posouzení  vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen 
„stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad Středočeského kraje, a ukončit proces 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

A. Údaje o oznamovateli 
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, 
adresa pro korespondenci, jméno, příjmení a funkce zástupců oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.  
 

B. Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích kapitol, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně. 

 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru  „Výstavba kotelny na 
biomasu – Králův Dvůr“. Dokumentace konstatuje, že se jedná o záměr zařazený dle 
§4 odst. 1 písm. d) platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je 
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí.  

Samotný záměr z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění záměr naplňuje 
dikci bodu 10.15 „Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních 
hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k 
citovanému zákonu, jako podlimitní záměr k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o 
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“ v podlimitním stavu, kategorie II, 
přílohy č. 1 k cit. zákonu, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na 
životní prostředí je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem posuzované dokumentace je navýšení 
kapacity, je z pohledu platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí možné 
uplatnit § 4 písm.d) platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Aby se dle metodického výkladu MŽP nejednalo o zařízení na spoluspalování odpadů, 
je nezbytné požadovat, aby zařízení nespalovalo odpady. Proto je v příslušné části 
posudku jednoznačně konstatováno, že posuzované zařízení bude sloužit pouze ke 
spalování pevného dřevního biopaliva (tedy kůra, piliny a štěpky).  
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je  vybudování kotelny na spalování biomasy - umístění nového 
kotle o výkonu 16 MW na dřevní pevné biopalivo.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená kapacita je podnikatelským záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na 
životní prostředí je akceptována a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace 
záměru a navrhovaných kapacit, tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.  

Z celkového kontextu záměru je zřejmé, že instalací nového kotle na biomasu dojde 
k navýšení celkového instalovaného výkonu kotelny na 45 MW.  

Proto je i v tomto smyslu na záměr uplatněn § 4 písm.d) platného zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
B.I.3. Umístění záměru  

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Středočeském kraji, v obci Králův 
Dvůr a v katastrálním území Králův Dvůr. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované 
dokumentace   není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Popisná část je 
v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný stav 
záměru. 
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Dokumentace konstatuje, že podle dostupných informací k datu zpracování  
dokumentace není v současné době v lokalitě připravován záměr takového 
charakteru, se kterým by mohlo docházet ke kumulaci vlivů na životní prostředí. 
Dopravní zdroje v území a stávající významné bodové zdroje znečišťování ovzduší v 
oblasti jsou zohledněny v dokumentování stávající situace (nulové variantě) v 
rozptylové a hlukové studii k záměru.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ze strany zpracovatele posudku k tomuto bodu bez významnějších připomínek. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

Dokumentace  konstatuje, že záměr lze charakterizovat jako ekologickou stavbu 
podporující výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. Pozemek, kde bude 
umístěna kotelna, je v majetku investora. Při výstavbě budou maximálně využita 
stávající zařízení a potrubí, pokud jejich technický stav bude posouzen jako vyhovující 
a budou potřebná. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Králův 
Dvůr, kde je prostor areálu bývalých Královodvorských železáren uveden jako území s 
funkčním využitím pro teplárnu, průmyslovou výrobu a sklady. Objekt kotelny je 
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situován v rozsáhlém areálu bývalých železáren. Po ukončení provozu železáren byl 
areál rozparcelován a rozprodán několika soukromým subjektům a tvoří tak dnes 
jakousi průmyslovou zónu na okraji města Králův Dvůr. V bezprostředním okolí areálu 
kotelny se nachází pouze zástavba průmyslového charakteru, nejbližší bytové domy 
jsou vzdáleny cca 180 metrů. 

Z hlediska variant dokumentace konstatuje že je provedeno porovnání s nulovou 
variantou - tedy se stávajícím stavem.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. Vypovídací 
schopnost dokumentace ve vztahu k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí je 
předmětem další části předkládaného posudku. 
 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Podle Dokumentace je navrhovaným  zařízením  vodotrubný vysokotlaký parní kotel 
s roštovým topeništěm určený pro spalování dřevních biopaliv. Jmenovitý parní výkon 
je  20 tp/hod s přetlakem 4 Mpa a teplotě 450° C, tepelný výkon bude 16 MW. 

Kotel je řešen jako samonosný s přirozenou cirkulací vody, součásti kotle mají 
celosvařované, plynotěsné stěny tvořené kotlovými trubkami. Konvekční výhřevné 
plochy jsou obtékány spalinami značně vysokou rychlostí, takže nehrozí jejich 
zanášení. Konstrukční řešení přitom zajišťuje možnost opravy nebo výměny kterékoli 
tlakové části. Ohřívák vody je umístěn mimo půdorysnou plochu samotného kotle, je 
tedy dobře přístupný a event. vyměnitelný. 

Teplota páry se reguluje automaticky vstřikem napájecí vody. Popílek zachycený ve 
výsypkách ohniště a konvekčních výhřevných ploch je přes turnikety odváděn pomocí 
šnekového vynašeče.     

Palivo bude dopravováno na rošt spalovací komory ze zavážecího žlabu zavážecím 
lisem. Spalovací komora je opatřena těžkou vyzdívkou, spaliny procházejí konvekční 
částí kotle a jsou odváděny přes multicyklon a tkaninový filtr spalinovým ventilátorem 
do komína o výšce 30 m. Popel z kotle a odprášení spalin je odváděn do popelového 
kontejneru o objemu 10 m3, upraveného pro převoz na nákladním automobilu. 

Spalovací vzduch bude do kotle dopravován vzduchovým ventilátorem. Pro snížení 
emisí NOx bude kotel vybaven regulací toku spalin vzduchovým ventilátorem, který je 
bude nasávat za látkovým filtrem a  bude je dodávat do vzduchovodu před ohniště. 

Dokumentace předpokládá následující hodnoty emisí znečišťujících látek ve 
spalinách: 
- SO2   150 mg/Nm3 
- TZL    35 mg/Nm3 
- CO    250 mg/Nm3 
- NOx   300 mg/Nm3 
- organické látky 50 mg/Nm3 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 

 

 10  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Popis základního technického uspořádání kotle je dostatečný, typy a výkony zařízení 
pro odlučování emisí TZL budou upřesněny podle výsledků výběrového řízení, neboť 
musí odpovídat konkrétnímu typu navrženého kotle.  

Podle tepelného výkonu se jedná o velký zdroj znečišťování ovzduší, předpokládané 
hmotnostní toky emisí znečišťujících látek jsou nižší než emise předepsané nař. vlády 
č. 146/2007 Sb., příloha č. 4. 

Z půdorysu stávající kotelny uvedeného v Dokumentaci ( str. 21, 22) však není zřejmé 
kde je umístěn již existující kotel OKP 25.  

Dokumentace uvádí, že kompletní sestava kotle včetně  příslušného ostatního 
provozního zařízení je schopna pracovat se zadaným dřevním TBP (štěpka, kůra, 
piliny do 30 %), a to samostatně i ve směsi a v topeništi pak spalovat zadané palivo 
samostatně (vyjma pilin) a ve směsi.  

Jinak ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek s tím, že bylo vyžádáno 
potvrzení garantovaných hodnot pro zdroj na spalování biomasy. protože na těchto 
garantovaných hodnotách je postaveno vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
ovzduší a veřejné zdraví: 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Dokumentace uvádí následující termíny stavby: 

ü termín zahájení:   2010 
ü termín dokončení:  2011 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné údaje. Ve vztahu k případně vydanému 
stanovisku je vhodné uvést, že platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. 
Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně, 
nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k 
novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových 
technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno 
navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. Je tudíž nezbytné upozornit, že 
po případném vydání stanoviska by již neměla v projektové podobě etapa Výhled 
znamenat podstatnější změny, aby mohlo být využito případně vydané stanovisko. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené územně správní celky  Středočeský kraj a 
město Králův Dvůr. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není připomínek. Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí lze usoudit, že výběr dotčených územně 
samosprávných celků byl zvolen objektivně.  

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Zpracovatel dokumentace uvádí nejbližší předpokládaná navazující rozhodnutí ve 
vztahu k predikovanému charakteru záměru a jeho vlivům na složky životního 
prostředí. 

 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek. Zpracovatelský tým posudku 
pouze konstatuje, že v rámci předkládaného záměru musí provozovatel požádat o 
povolení je změně stavby a následně o schválení trvalého provozu podle §17 odst. 1 
písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší. Protože však tento požadavek jednoznačně 
vyplývá z příslušné složkové legislativy v oblasti ochrany ovzduší, není nezbytné tento 
požadavek formulovat do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

Dokumentace konstatuje, že realizace stavby si nevyžádá žádný nový zábor 
zemědělského ani lesního půdního fondu. Dle dokumentace areál není umístěn v 
žádném přírodovědně chráněném území, je v kontaktu s ochranným pásmem toku 
Litavky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Údaje uvedené v této kapitole dokumentace vystihují charakter předkládaného 
záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o umístění kotelny  v areálu 
průmyslové zóny,  je v zásadě logické, že se záměrem není spojen žádný nový nárok 
na ZPF respektive PUPFL. Ve vztahu k blízkému vodnímu toku řeky Litavky jsou 
v další části předkládaného posudku formulována odpovídající doporučení. 

B.II.2 Voda 

Pitná voda 

Dokumentace konstatuje, že výstavba bude probíhat po dobu cca 16 měsíců s 
průměrným počtem 40 pracovníků denně. Předpokládá se využití zázemí areálu, příp. 
staveništního zázemí napojeného na inženýrské sítě.  

Výpočet očekávané spotřeby vody pro pracovníky během výstavby vychází z 
průměrného stavu pracovníků v etapě výstavby – 40. Denní spotřeba vody 4,8 m3. 

Celková spotřeba vody po dobu výstavby 1 540 m3.  Během výstavby bude potřeba 
kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti, určité množství vody bude potřebné 
pro vlastní stavební práce (přípravu stavebních hmot apod.), případně čištění 
příjezdové komunikace – toto množství není vyčísleno, odběr se neočekává 
významný.  

V etapě provozu je spotřeba vody v kotelně podmíněna dvěma odběry :  

- odběr vody v sociálním zařízení kotelny - předpokládaná spotřeba pitné vody pro 
sociální účely bude úměrná počtu nových pracovníků (2 osoby), přičemž v souladu s 
vyhláškou MZem č. 428/2001 Sb. se uvažuje s nárůstem 30 m3/rok pro výrobního 
pracovníka, 16 m3/rok pro THP  

- technologický odběr pro napájení kotle - zde je uvažováno s množstvím cca 20,3 
m3/den (při 100 % výkonu kotle a 3 % množství přídavné vody)  

Odběr vody bude zajištěn ze stávající vodovodní přípojky - z prostoru teplárny, 
hydrant je ve vyhovující vzdálenosti. Předmětem řešení je chemická a termická úprava 
vody pro napájení parního kotle o pracovním přetlaku páry 4 MPa a teplotě přehřáté 
páry 450 °C. Provoz kotelny bude nepřetržitý s odstávkami jen pro nutnou údržbu 
zařízení. Celkový počet provozních hodin bude cca 8 400 hod. za rok. V návrhu se 
předpokládá, že ztráty kondenzátu budou 2 – 3 %, přičemž pro návrh úpravny vody 
pro doplňování je uvažováno se ztrátou 15 %. Chemická úprava vody je řešena 
dávkováním fosforečnanu sodného pro alkalizaci a vázání zbytkové tvrdosti a 
prostředkem NALCO 1801 pro alkalizaci kondenzátu a vázání kyslíku, dále je 
používán tabletovaný chlorid sodný – pro regeneraci. Ohřev napájecí vody na 105 °C 
a odstranění kyslíku (termická úprava vody) je prováděn v napájecí nádrži, která bude 
vybavena termickým odplyňovačem. Pro ohřev je zapotřebí min. sytá pára o přetlaku 
20 kPa. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedené bilanci ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. 

B.II.3  Surovinové a energetické zdroje 

Dokumentace konstatuje pro etapu výstavby vznikne potřeba surovin v rozsahu a 
sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby. Dále je uvedeno, že v rámci zemních 
prací se předpokládá vyrovnaná kubatura výkopových zemin. Dále je uvedeno, že 
stavební suť  může být vhodně použita pro terénní úpravy či jako částečná náhrada 
do betonu. 

Pro spalování v novém zdroji KD Beroun je jako palivo uvažována dřevní štěpka. 

Pro úpravu kotelní vody bude používán fosforečnan sodný, NALCO 1801 a 
tabletovaná sůl s tím, že provozní množství chemikálií bude uskladněno v prostoru 
CHÚV. 

Dále jsou specifikovány nároky na elektrickou energii. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Problematika nakládání s výkopovou zeminou a stavební sutí je ošetřena jednou 
z podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

V uvedené kapitole jsou specifikovány všechny rozhodující informace s výjimkou 
skutečnosti, že není specifikován provozní objem používaných chemikálií pro úpravu 
vody. 

Pro vlastní úpravu chladící vody se předpokládá využití dávkování chemikálií systému 
NALCO. Jedná se o technologický postup kde užité chemikálie které jsou plně 
v souladu s požadavky BAT na průmyslové chladící okruhy (nejsou použity sloučeniny 
těžkých kovů, množství chlóru je podstatně pod limitní hodnotou stanovenou BAT 
atd.). Základem úpravy vody je jak úprava tvrdosti chladící vody a potlačení koroze, 
tak omezení tvorby mikrobiálních úsadů a zajištění celkové hygienické nezávadnosti 
okruhu (např. potlačení možnosti tvorby bakterií Legionelly). 

Dále ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace konstatuje, že veškerá doprava jak v době výstavby tak i provozu 
kotelny bude vedena mimo náměstí Míru. Průjezd vozidel přes náměstí Míru je zcela 
vyloučen. Dokumentace konstatuje, že záměr znamená navýšení stávající nákladní 
dopravy o 20 pohybů denně související s dovozem paliva a odvozem popela.    

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V  této kapitole jsou prezentovány údaje o vyvolaných počtech pohybů TNA 
souvisejících s posuzovaným záměrem. V dokumentaci však absentuje postup, 
kterým je vybilancován uvedený počet pohybů TNA. Z rozptylové studie lze vysledovat 
celkem 4800 pohybů TNA za 250 pracovních dnů, což činí 19,2 pohybů/denní doba. 
Není patrná bilance odváženého popela. Proto je v rámci stanoviska EIA posuzovaný 
záměr limitován garantovanými 20 pohyby TNA v denní době ve formě odpovídajících 
doporučení, včetně vyloučení dopravy přes náměstí Míru v Králově Dvoře.  
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Ovzduší 

Výstavba 

Dokumentace konstatuje, že při výstavbě bude areál staveniště plošným zdrojem 
prašnosti s dočasným působením o rozloze cca 10 000 m2. Množství emisí z plošných 
zdrojů znečišťování nelze v současné době přesně stanovit, neboť závisí na době 
výstavby a ročním období, povětrnostních podmínkách apod; koncentraci prachu však 
bude možné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním. Provoz stavebních 
mechanismů a nákladní dopravy bude dočasným liniovým zdrojem znečištění ovzduší. 
Příjezdová komunikace bude během výstavby čištěna dodavatelskou firmou. 

Provoz 

Podle Dokumentace je stávající výtopna  osazena dvěma plynovými kotli, které mají 
současný instalovaný výkon 29 MW. Jmenovitý tepelný výkon nově instalovaného 
kotle na spalování biomasy bude 16 MW, dojde tudíž k navýšení celkového 
instalovaného výkonu na 45 MW. Podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění se 
tudíž jedná o velký spalovací zdroj znečišťování ovzduší. Projekt sleduje ekologické 
cíle redukce emisí CO2, neboť při spalování biomasy je nulový dopad oxidu uhličitého  
na klimatický systém Země. Emise TZL budou omezovány  zařízeními k odlučování 
suspendovaných částic s účinností 92% ( kombinace cyklonu a textilního filtru). Pro 
snížení emisí NOx bude kotel vybaven recirkulací spalin. 

V textu této kapitoly jsou též uvedeny  předpokládané koncentrace emitovaných 
znečišťujících látek   z kotle na biomasu (viz předchozí bod) a vypočteny jejich 
hmotnostní toky. 

Posuzovaný projekt je plně srovnatelný s obdobnými projekty kotelen určených pro 
spalování biomasy, zařízení kotelny s vícestupňovými filtry na záchyt TZL lze označit 
za nejlepší dostupnou techniku. Výrobce zařízení poskytne garanci na dosahované 
emisní parametry TZL v intencích nařízení vlády č. 146/2007 Sb. Emisní limit pro 
posuzované zařízení je dle tohoto NV 150 mg/m3, emisní hodnota garantovaná 
výrobcem činí 35 mg/m3. 

Posuzovaná kotelna nebude zdrojem emisí pachových látek s možností obtěžování 
obyvatel. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Výstavba 

Z hlediska bilance emisí v etapě výstavby ze strany zpracovatele posudku bez 
připomínek. Eliminace sekundární prašnosti je náplní podmínek v návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu. 

Provoz 

Posuzovatelé souhlasí se závěry obecného charakteru (spalování biomasy 
nevykazuje dopad na klimatický systém Země, odlučování TZL odpovídá principům 
BAT). Koncentrace emisí TZL je podle dokumentace garantovaná výrobcem 
odlučovacího zařízení. Není však zřejmé, z jakých zdrojů autorka dokumentace 
získala  předpokládané  koncentrace  dalších emitovaných látek. Není pak možno se 
k těmto základním vstupům vyjádřit. V tomto smyslu je také formulováno jedno 
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z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Kromě toho je nezbytné uvést, 
že emisní limit pro TZL pro zařízení dle tepelného výkonu > 5 – 50 MW není 150 
mg/m3, jak je uváděno v dokumentaci EIA na str. 41, ale 250 mg/m3. 
 
B.III.2  Odpadní vody 

Dokumentace konstatuje, že v etapě výstavby nebudou vznikat technologické odpadní 
vody v pravém slova smyslu, avšak možnost vzniku kontaminace vod souvisí s 
dopravou stavebních materiálů a pohybem stavebních mechanismů v prostoru 
výstavby. Tato rizika mohou být provozního nebo havarijního charakteru. Provozní 
charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění dešťových 
vod. Ochrana podzemních a povrchových vod bude zajištěna zejména před 
havarijními úniky ropných látek ze stavebních mechanismů a dopravních prostředků 
jejich vyhovujícím technickým stavem a pravidelnou kontrolou.  
 
Pro etapu provozu dokumentace konstatuje, že splaškové vody budou kvantitativně 
odpovídat potřebám vody pro zaměstnance. Množství dešťových vod bude dle 
dokumentace beze změny.  

Dále dokumentace z hlediska odpadních vod uvádí za 24 hodin produkci 5,2 m3 
z CHÚV a cca 1,4 m3 odluhu. 

Přípojka kanalizace od nové technologie bude do stávajícího objektu teplárny do 
stávající čerpací jímky, příp. přímo do splaškové kanalizace. Ostatní splaškové i 
dešťové vody z objektů i ploch budou napojeny na stávající kanalizační šachty u 
vjezdu do areálu výtopny a na nádvoří dnešní výtopny. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Z hlediska splaškových vod bez zásadnějších připomínek. Bilance splaškových vod by 
měla odpovídat nárokům na vody pro sociální účely bilancovanými dle přílohy 12 
vyhlášky číslo 428/2001 Sb. Z hlediska dešťových vod nelze vyvodit, zda-li je se 
záměrem spojen  nový nárůst zpevněných respektive zastavěných ploch (metodicky 
tato skutečnost měla být v dokumentaci dokladována), tudíž v tomto smyslu je 
formulováno jedno z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Lze 
požadovat, aby v rámci další přípravy záměru bylo dokladováno, že vody z CHÚV a 
odluh, který má být dle dokumentace odváděna do splaškové kanalizace bude plnit 
limity stanovené kanalizačním řádem. V tomto smyslu je formulováno i jedno 
z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

  
B.III.3  Odpady 

V dokumentaci  je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby i pro 
etapu provozu. Dále je konkretizován objem popelovin vznikajících ze spálení ročního 
objemu 60 000 tun biomasy, který činí 1 600 tun ročně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je uvedena očekávaná struktura odpadů vznikajících v etapě výstavby a provozu. 
Dokumentace podrobněji nerozvádí doporučení ve vztahu k odpadům vznikajícím 
v etapě výstavby, avšak vzhledem k charakteru záměru nelze očekávat vznik 
významnějšího objemů odpadů v etapě výstavby. 
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Z hlediska odpadů vznikajících v etapě provozu dokumentace uvádí lze objemově za 
nejvýznamnější označit právě odpad vznikající ze spalování biomasy – k.č. 11 01 03, 
kategorie ostatní odpad – jehož roční objem je bilancován na 1 600 tun. Vzhledem 
k objemu tohoto odpadu zpracovatelský posudku zastává názor, že v dokumentaci 
měl být doložen návrh způsobu nakládání s tímto odpadem. V tomto smyslu je i 
formulováno jedno z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 
B.III.4  Hluk a vibrace 

Dokumentace specifikuje zdroje hluku pro etapu výstavby. 

Pro etapu provozu jsou specifikovány rozhodující stacionární zdroje hluku. Dalším 
uvažovaným zdrojem hluku  je doprava související s dopravou biomasy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Se závěry dokumentace týkající se identifikace jednotlivých zdrojů hluku  lze vyslovit 
dle názoru zpracovatele posudku souhlas. Doporučení formulovaná pro další 
projektovou přípravu záměru jsou formulována v další části předkládaného posudku. 
 

B.III.5 Doplňující údaje 

Dokumentace konstatuje, že žádné doplňující údaje v rámci posouzení předkládaného 
záměru nejsou potřebná. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek.  
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

V této části dokumentace je provedeno hodnocení následujících aspektů: 

§ dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
§ relativní zastoupení, kvality a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
§ schopnost přírodního prostředí snášet zátěž 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola není sice zpracována v rozsahu 
specifikovaném přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v bodě C1, avšak vzhledem ke 
skutečnosti lokalizace záměru v areálu bývalých železáren lze absenci některých 
popisných jevů akceptovat, protože by nevedly ke změnám ve vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Výjimkou z tohoto 
konstatování je dle zpracovatele posudku absence informace týkající se staré 
ekologické zátěže. Tato informace by dle názorů zpracovatelů posudku vzhledem 
k situování záměru v areálu bývalých železáren měla být v dokumentaci uvedena a 
v tomto je proto formulováno i jedno z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu ve smyslu monitoringu výkopové zeminy a případné stavební suti.  
 
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území: 

C.2.1 Ovzduší a klima 

Dokumentace konstatuje, že území se nachází v klimatickém regionu kód č. 4, MT1 - mírně 
teplém, suchém, s roční sumou teplot nad +100, s průměrným ročním úhrnem srážek od 450 
až 550 mm. Jsou uvedeny informace o aktuálním imisním pozadí dle nejbližší stanice AIM 
1140 v Berouně. Taktéž je uvedeno, že území spadá z 34,5%  území do vymezené oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro PM10.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska doložených informací o imisním pozadí  ze strany zpracovatele posudku 
bez připomínek. Z hlediska popisu klimatických podmínek lze upozornit na určité 
nesrovnalosti textu a prezentace nesrozumitelných nebo nelogických  informací, které 
však nemohou ovlivnit vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší. 

C.2.2. Voda 

Dokumentace konstatuje, že areál kotelny je z jihovýchodní strany lemován tokem 
Litavky. Jsou uvedeny základní hydrologické parametry tohoto vodního toku jakož i 
základní ukazatele znečištění. Je uvedena informace, že stavba se nenachází 
v záplavové zóně toku Litavky (Q100). Dokumentace konstatuje, že území náleží do 
hydrogeologického rajónu č. 623 . Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum 
v povodí Berounky. Lokalita leží mimo CHOPAV 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Popis uváděný v dokumentaci 
označit za postačující, protože obsahuje všechny podstatné informace. 

C.2.3. Půda 

Dokumentace uvádí, že stavba proběhne na ostatní půdě – nedojde k záboru ZPF ani 
PUPFL. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 

Je uvedeno, že orograficky patří zájmové území do provincie České vysočiny, 
Poberounské subprovincie zastoupené Brdskou oblastí, celku Hořovické pahorkatiny 
a podcelku Karlštejnské vrchoviny. Karlštejnská vrchovina tvoří SV část Hořovické 
pahorkatiny. Střední nadmořská výška vrchoviny je 360,8 m. 

Dokumentace dále poskytuje základní informace o území  z hlediska 
geomorfologických poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska 
hydrogeologických poměrů.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje 
rozhodující informace pro následné vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na tuto 
složku životního prostředí. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky 
životního prostředí připomínek. 

C.2.5. Fauna a flora  

Dokumentace konstatuje, že v zájmovém území stavby se nevyskytuje žádná 
významná fauna ani flora. Území se nachází uvnitř průmyslové zón – jedná se tak o 
území silně průmyslové, postrádající přírodě blízké prvky. V zájmovém území se 
nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu §14 zák. č. 114/1992 Sb., jedná 
se o silně antropogenně ovlivněný prostor, v němž se nepředpokládá žádný výskyt 
zvlášť chráněného druhu rostlin ani živočichů chráněných dle zákona č. 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny (a prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb.). Z hlediska fauny a flory 
není dle dokumentace námitek proti realizaci pojednávaného záměru v zájmovém 
prostoru. Dle dokumentace není se záměrem spojena potřeba kácení prvků dřevin 
rostoucích mimo les. 

Na vlastním zájmovém území nejsou evidovány žádné registrované významné 
krajinné prvky, nejbližším VKP „ze zákona“ je vodní tok Litavka. V zájmovém území 
není vyhlášen přírodní park. Posuzovaný záměr se nenachází v evropsky významné 
lokalitě (podle § 45 písm. a – c) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) ani v ptačí 
oblasti podle § 45 písm. e) tohoto zákona. Nejbližší evropsky významná lokalita je CZ 
0214037 Kotýz - nachází se jižně cca 2,7 km od popisovaného záměru. Lokalita je v 
kontaktu s prvkem lokálního ÚSES – tokem Litavky; další biocentra a biokoridory se 
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nacházejí ve vzdálenosti 2,5 km (jižně) - RBK 1190 Koukolova hora - Karlštejn, Koda, 
a 3 km (jihozápadně) od areálu kotelny - RBC 1418 Koukolova hora. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru předkládaného záměru  není ze strany zpracovatelského týmu 
posudku podstatných  připomínek k této kapitole s výjimkou následujících aspektů: 

Ø za korektní by bylo uvést celkové  hodnocení biologického průzkumu, kde je 
diskutována i otázka výskytu čmeláka s tím, že realizací stavby zanikne biotop 
vhodný pro čmeláka – travnatá lada v severozápadní části areálu  

Ø dokumentace konstatuje, že se záměrem není spojeno žádné kácení prvků dřevin 
rostoucích mimo les; z doložené fotodokumentace biologického průzkumu (obr.1) 
však nelze vyloučit kácení prvků dřevin rostoucí mimo les 

Ø jednorázový biologický průzkum byl proveden v září 2008 – hodnocení 
zpracovatele biologického průzkumu, který hodnotí zájmové území z hlediska 
přírodní složky za neproblematické lze považovat za ne zcela vyčerpávající, 
protože s ohledem na absenci jarního aspektu nelze v září 2008 vyhodnotit 
především veškeré vlivy na faunu (zejména hnízdící ptáky) 

Ø s ohledem na výše uvedené komentáře jsou v příslušné části posudku 
formulována odpovídající doporučení  

C.2.6. Krajina a krajinný ráz 

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle názoru zpracovatele posudku se jedná o metodické pochybení zpracovatelky 
dokumentace. Lze však předpokládat, že vzhledem k situování záměru ve stávající 
průmyslové zóně by i následné vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
nepředstavovalo významnější negativní vliv. 

C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace konstatuje, že v prostoru posuzovaného záměru se nenalézají 
architektonické ani historické památky. Nenacházejí se zde ani žádné kulturní 
památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu. Zájmové území se nenachází v 
památkově chráněném území.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Dokumentace konstatuje, že kotelna je plánována v průmyslové části města Králův 
Dvůr v prostorách bývalého výrobního areálu firmy Královodvorské železárny. 
Zájmové území je možné pokládat za výrazně urbanizovanou krajinu obsahující 
sídelní a průmyslovou zástavbu i dopravní infrastrukturu. Především doprava je 
zdrojem hluku a emisí v blízkosti frekventovaných komunikací. Problematická je imisní 
situace v širší lokalitě - území stavebního úřadu (Městského úřadu Králův Dvůr) 
spadá z 34,5 % území do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - pro 
polutant suspendované částice PM10, pro ukazatel denní koncentrace (na základě dat 
za rok 2006), tak jak bylo zveřejněno ve Věstníku MŽP ČR z dubna 2008. Krajina je 
intenzivně antropogenně využívaná, přesto je životní prostředí v oblasti relativně 
stabilní a z environmentálního hlediska není zatěžované nad únosnou míru.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4  zákona k tomuto bodu 
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek s tím, 
že pokud území spadá do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, nelze dle 
názoru zpracovatele posudku jednoznačně konstatovat, že území není 
z environmentálního hlediska zatěžované nad únosnou míru. I z tohoto pohledu lze 
proto označit za významné, že dokumentací uváděné garantované emise  TZL jako 
PM10 jsou výrazně nižší než platný emisní limit. 

V rámci předkládaného záměru zpracovatelský tým posudku zvažoval na straně jedné 
význam spalování biomasy z hlediska skutečnosti, že tento provoz nevykazuje dopad 
na klimatický systém Země, současně bude zdroj napojen na CZT, na straně druhé 
však zvažoval i skutečnost, že záměr je realizován ve vymezeném území se 
zhoršenou kvalitou ovzduší ve vztahu k frakci PM10.  

V rámci této skutečnosti zpracovatelský tým posudku bere na vědomí, že pro pevné 
znečišťující látky je dle NV. č. 146/2007, příloha č.4 stanoven pro spalovací zdroj 
s odpovídajícím jmenovitým výkonem spalující biomasu emisní limit 250 mg/m3. 
přičemž oznamovatel dokladuje garantovanou hodnotu 35 mg/m3. 

Obdobná, významně příznivější situace je i u ostatních oznamovatelem navrhovaných 
emisí v rámci posuzovaného záměru v porovnání s platnými emisními limity. Platné 
emisní limity jsou patrné z následujícího přehledu ( platí pro biomasu a spalovací zdroj 
>5 – 50 MW): 
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Zpracovatelský tým posudku  vychází z následujících ustanovení §6 zákona na 
ochranu ovzduší v platném znění, která říkají: 
 
§ 6 
Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
 
(1) Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, meze tolerance a četnost překročení a 
hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky. V případě troposférického ozonu je přípustná 
úroveň znečištění ovzduší určena cílovými imisními limity a dlouhodobými imisními cíli. Imisní limit nesmí být 
překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení. Imisní limity jsou závazné pro orgány 
ochrany ovzduší při jejich činnosti. 
 
 
(2) Ministerstvo vypracovává ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady návrhy národních programů 
snižování emisí těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, pro které byly stanoveny emisní stropy 
nebo redukční cíle a lhůty k jejich dosažení s cílem zlepšení kvality ovzduší dosažením imisích limitů jednotlivých 
znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Národní programy snižování emisí se vypracovávají i pro 
znečišťující látky, které nemají stanoveny emisní stropy nebo redukční cíle, ale dochází u nich k překračování 
imisních limitů. 
 
 
(3) Návrhy národních programů vypracované podle odstavce 2 a předložené ministerstvem schvaluje vláda 
usnesením, s výjimkou národního programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, 
který vydává vláda svým nařízením. Národní programy se aktualizují vždy po 5 letech. 
 
 
(4) Programy podle odstavců 2 a 5 mohou být realizovány na základě dohod mezi orgány ochrany ovzduší a 
provozovateli stacionárních zdrojů nebo osobami jimi zřízenými o řešení problémů souvisejících s místními 
nepříznivými klimatickými a rozptylovými podmínkami, případně i s jinými vlivy na imisní situaci. Na základě 
dohody může přistoupit provozovatel na plnění zpřísněných emisních limitů, přičemž ustanovení § 17 odst. 2 
písm. f) není tímto dotčeno. 
 
 
(5) Krajský úřad je povinen zpracovat pro své území krajský program snižování emisí znečišťujících látek nebo 
jejich stanovených skupin a obecní úřad může zpracovat pro své území místní program snižování emisí 
znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, s cílem zlepšení kvality ovzduší zejména dosažením imisních 
limitů jednotlivých znečisťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Krajské programy snižování emisí musí 
být v souladu s národními programy a místní programy snižování emisí musí být v souladu s národními 
programy i s krajskými programy snižování emisí. Obsah národního, krajského a místního programu snižování 
emisí je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
 
a protože rozptylová studie jakož i následná studie  vlivů na veřejné zdraví jsou 
vyhodnoceny  nikoliv  na emisní limity, ale na garantované hodnoty, vychází 
zpracovatelský tým posudku z toho, že oznamovatel s vědomím poměrně významné 
imisní zátěže zájmového území vychází  z uplatnění odstavce (4) §6 zákona o 
ochraně ovzduší v platném znění, a proto pro  další projektové přípravě záměru je 
v podmínkách návrhu stanoviska uvedeno, aby s odkazem na §6, odst.(4)  přistoupil 
provozovatel na provozování zdroje v rozsahu v dokumentaci uvedených 
garantovaných hodnot znečištění ovzduší, na které je současně i provedeno 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů. 
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a  
životní  prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy 
na veřejné zdraví        

Z dokumentace vyplývá, že vlivy provozu na zdraví obyvatel bylo v rámci řešených 
variant vyhodnoceno v samostatné studii, přičemž vzhledem k charakteru záměru byly 
uvažovány vlivy znečišťování ovzduší (v porovnání řešených variant) a hlukové 
zátěže (v porovnání stávajícího a výhledového stavu). Z provedeného hodnocení 
vyplývá, že realizace záměru významně neovlivní imise znečišťujících látek v okolí 
posuzovaného záměru ani nedojde k překročení hygienického limitu hluku pro denní a 
noční dobu v souvislosti s posuzovaným záměrem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví z hlediska imisní zátěže 
bylo zpracováno oprávněnou osobou k posuzování vlivů na veřejné zdraví RNDr 
I..Dvořákovou. Postup prezentovaný v příslušné příloze dokumentace je zpracován 
standardní metodou hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Cílem 
hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu 
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní 
hodnoty někdy  představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou 
realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. U látek, pro které nejsou 
stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak 
hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany 
zdraví Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány 
v sedmdesátých letech minulého století Americkou agenturou pro ochranu životního 
prostředí (dále US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Z nich vycházejí i 
metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně 
Manuál prevence  v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, 
vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro 
analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních 
rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení 
zdravotních rizik.  Protože tento materiál v oblasti vlivů na hlukovou a imisní zátěž  
vychází z předpokládaných vstupů do rozptylové studie a bilancovaných přepravních 
nároků TNA souvisejících s posuzovaným záměrem, jsou v návrhu stanoviska 
formulována následující doporučení: 
• v rámci provozu kotelny na biomasu bude spalováno pouze pevné dřevní biopalivo 

odpovídající požadavkům §3 odst.4) a §5 vyhlášky č.  13/2009 Sb. 

• v rámci další projektové přípravy požadovat na dodavateli technologie garantování 
následujících emisí pro následující znečišťující látky: NOx  - 300 mg/Nm3, SO2 - 150 mg/Nm3, 
TZL - 35 mg/Nm3, CO - 250 mg/Nm3; s odkazem na § 6 odst. 4 zákona na ochranu ovzduší 
v platném znění dodržovat při provozu posuzované kotelny tyto emise 

• kapacita záměru v rozsahu ročního množství spalované biomasy 60.000 tun/rok a 
produkovaných popelovin v objemu 1.600 tun/rok bude limitním v rámci předkládaného 
záměru; doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru bude 
limitována 20 pohyby nákladních automobilů  v denní době; oznamovatel záměru bude od 
okamžiku zahájení provozu v rámci posuzovaného záměru předávat městu Králův Dvůr a 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví  na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů 
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těžkých nákladních automobilů; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých 
nákladních automobilů v souvislosti s provozem kotelny na biomasu 

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima      

Výstavba 

Dokumentace  se problematikou etapy výstavby ve vztahu k ovlivnění ovzduší v této 
kapitole podrobněji nezabývá, i když v charakteristice opatření jsou pro etapu výstavby 
z hlediska omezování emisí některá doporučení uvedena. 

Stanovisko zpracovatele posudku   

V rámci návrhu stanoviska jsou pro další přípravu záměru formulována následující 
doporučení: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní 
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií) 

• zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude 
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací 

• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních 
pracích a další výstavbě;  bude zajištěna i očista vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 
pro omezování sekundární prašnosti  

Provoz 

Dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr nepředstavuje významné zvýšení 
přepravních nároků v rámci dopravy ve městě, kotel bude osazen dvoustupňovým 
filtrem tuhých znečišťujících látek, emise oxidů dusíku budou omezovány systémem 
recirkulace spalin. Výraznější, ne však nadlimitní podíl na imisní situaci, má zdroj v 
rámci znečištění oxidem dusičitým, oxidem siřičitým a suspendovanými částicemi. Při 
výpočtu studie byla ověřena navrhovaná výška komínu, která se jeví vzhledem k 
okolní zástavbě jako dostatečná. Vliv záměru na ovzduší lze na základě vypočtených 
příspěvků oxidů dusíku, oxidu siřičitého a suspendovaných částic hodnotit jako malý a 
mírně negativní, u ostatních posuzovaných látek jako zanedbatelný a nevýznamný.  

Stanovisko zpracovatele posudku   

Uvedené konstatování  lze dle zpracovatelského týmu posudku akceptovat pouze za 
předpokladu, že budou dodrženy emise znečišťujících látek prezentované na str. 25 
posuzované dokumentace, jakož i že nedojde k překročení prezentovaných a 
hodnocených počtů pohybů TNA souvisejících s posuzovaným záměrem. Jedná se 
totiž o vstupy, na kterých je založeno jak vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
ovzduší, tak i na akustickou situaci zejména podél přepravních tras. V tomto smyslu 
lze znovu odkázat na doporučení, uvedená v kapitole D.I.1. předkládaného posudku. 

Rozptylová studie vyhodnocující velikost a významnost vlivů na ovzduší  v zásadě 
naplňuje zásady na požadavky vypracování rozptylové studie.  
Při nevhodném způsobu uložení paliva (biomasy) může dojít k jeho doutnání, při 
nedodržení optimálního spalovacího režimu v kotli může dojít ke vzniku obtěžujícího 
kouře. Pro dobrý spalovací režim je třeba též dodržet přípustný obsah vlhkosti 
v biomase. 
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Dalším zdroje prašnosti může být potenciálně sekundární emise při přepravě 
popelovin. Proto je v souladu s doporučením dokumentace formulována podmínka, 
aby přeprava popela byla prováděna výhradně v kontejneru zabezpečeném proti 
úniku prachu. 

Z hlediska minimalizace vlivů na ovzduší jsou proto v návrhu stanoviska formulována 
následující doporučení: 
 
• po zahájení provozu kotelny na biomasu  s plným využitím výrobní kapacity  bude 

provedeno autorizované měření emisí  

• v rámci další projektové přípravy záměru bude aktualizován provozní řád jako trvalá a 
závazná součást místních provozních předpisů zdroje; v provozním řádu budou 
aktualizovány požadavky na udržování zařízení v řádném technickém stavu, budou 
stanoveny požadavky na pravidelnou údržbu filtrů  jakož i na údržbu zařízení na recirkulaci 
spalin   

• k minimalizaci nepříznivých vlivů bude zajištěno dodržování následujících opatření: 
§ důsledná kontrola kvality přijímané biomasy ve formě pevného dřevního biopaliva 
§ zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu při dovážení  pevného  dřevního biopaliva 
§ bude vypracován soubor opatření ke snižování sekundární prašnosti uložiště pevného dřevního 

biopaliva 
§ bude jednoznačně vyloučeno meziskladování biomasy před spálením ve venkovním otevřeném 

prostoru 
§ palivo  musí být skladována takovým způsobem, aby nedocházelo ke zvyšování obsahu vlhkosti 

v něm a aby nemohlo dojít k jeho doutnání, skladové objekty musí být dokonale zastřešeny 
§ při provozu kotle musí být dodržovány optimální podmínky spalování tak, aby nedocházelo ke 

vzniku obtěžujícího kouře 

• v rámci provozního řádu bude důsledně požadováno, přeprava popela byla prováděna pouze 
v kontejnerech zabezpečených proti úniku prachu 

 
 
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Dokumentace konstatuje, že vlivy na hlukovou situaci byly posouzeny s využitím 
hlukové studie, která je přílohou předkládané dokumentace. Cílem hlukové studie 
bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě, zejména pak stanovení 
hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb po realizaci záměru 
na výstavbu kotelny na spalování biomasy v areálu výtopny TZ Králův Dvůr. 
Uvažovanými zdroji hluku při provozu bude kotelna a navazující technologická 
zařízení, dále je posuzována silniční doprava biomasy pro kotelnu. Provoz zdroje 
bude nepřetržitý, doprava paliva však bude realizována výhradně v denní době.  
(08.00-16.00 hod.) 

Výpočet hlukové studie byl proveden pro tyto varianty :  
Ø Varianta nulová - stávající provoz výtopny, denní a noční provoz.  
Ø Varianta 1 - s posuzovaným záměrem, provoz záměru vč. stávajícího provozu 

výtopny, denní a noční provoz.  

Dokumentace konstatuje, že vzhledem  k umístění a vzdálenosti od okolní zástavby 
by posuzovaný záměr neměl představovat nadlimitní akustickou zátěž pro chráněné 
venkovní prostory okolních staveb.  

Zásobování palivem bude probíhat po silnici těžkou nákladní dopravou. Zcela 
vyloučena bude doprava z nám. Míru – nákladní automobily budou užívat nově 
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vybudované spojovací komunikace z ulice 5. května přímo do areálu výtopny, 
předpokládá se nájezd na dálnici D5 (exit 22) a využití komunikace II/605, k pohybu 
nákladních vozidel záměru se použije ulice Plzeňská (referenční výpočtové body pro 
vliv dopravy č. 2 - 4). Stávající akustická zátěž daná dopravou ve městě se na ulici 
Plzeňská pohybuje v denní dobu od 63,8 do 67,6 dB(A). Provoz dopravy záměru je 
uvažován v denní dobu, uvažované navýšení přepravních nároků činí v průměru 2 
pohyby těžkých nákladních automobilů za hodinu. Dokumentace uvádí, že doprava 
paliva pro kotelnu v rozsahu 20 pohybů kamionů denně nepředstavuje významný 
nárůst dopravy v uvedené oblasti, přesto bude doprava situována do období 8 - 16 
hod, bude vedena z dálniční křižovatky Králův Dvůr - km 22, protože odtud vedoucí 
Plzeňská ul. je mírně klesající, což má příznivý vliv na hlučnost. Pokud bude 
realizována nová komunikace mezi dálniční křižovatkou km 22 a ul. Fučíkova, která je 
v územním plánu a jejíž realizace souvisí s budováním protipovodňových opatření na 
řece Litavce, bude zásobování kamiony s palivem vedeno mimo ul. Plzeňskou. 

Problematika biologických charakteristik není v dokumentaci zmiňována. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Ve vztahu k etapě výstavby není ze strany zpracovatelského týmu posudku 
podstatnějších připomínek. Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována 
následující doporučení: 
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 

dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

• v době výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné 
zástavby 

• v rámci etapy výstavby provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních 
mechanismů; pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu 

• v etapě výstavby zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného 
počtu dopravních prostředků; v době nutných přestávek zastavovat motory stavebních 
strojů  

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zabezpečit, že provozovatel kotelny na biomasu  bude po zhotoviteli stavby smluvně 
požadovat  stanovení přepravní trasy s vyloučením dopravy přes náměstí Míru  

Ve vztahu k etapě provozu dokumentace dospěla k závěru, že by posuzovaný záměr 
neměl představovat nadlimitní akustickou zátěž pro chráněné venkovní prostory 
okolních staveb. Tento závěr je vyvozen na základě zadaných vstupních parametrů 
uvažovaných zdrojů hluku. Zpracovatelský tým posudku zastává názor, že uvažované 
zdroje hluku ve výpočtu nemusí být vyčerpávající (například není patrné, zda-li je 
uvažováno s jakoukoliv manipulací s tuhým dřevním palivem při jeho dovozu, 
uskladnění a následné dopravě do kotelny). Lze proto souhlasit s doporučením na 
provedení kontrolního měření hluku. 

V návrhu stanoviska jsou proto formulována následující doporučení: 
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 

které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
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parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném vypracování hlukové studie na základě 
doložených podkladů rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví 

• v rámci zkušebního provozu kotelny na biomasu  provést kontrolní měření hluku ve  
vybraných výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa měření 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na 
uvedený záměr bude vydáno až po podání průkazu o plnění základního hygienického limitu 
z provozu kotelny na biomasu 

• zabezpečit, že provozovatel kotelny na biomasu  bude u svých přepravních partnerů 
důsledně uplatňovat požadavek na stanovení přepravní trasy s vyloučením dopravy přes 
náměstí Míru jakož i provozní doby pro dopravu biomasy v době od 08.00 hod. do 16.00 hod; 
příslušná ustanovení se stanou součástí smluv o nákladní automobilové přepravě se 
smluvními partnery 

 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Etapa výstavby 

Vlivy na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby hodnotí dokumentace jako 
málo významné při respektování doporučení pro eliminaci rizika při úniku látek 
škodlivých vodám. 
Etapa provozu 

Dokumentace konstatuje, že systém nakládání s odpadními vodami v areálu zůstane 
po výstavbě nové kotelny beze změny – odpadní vody budou i nadále odváděny 
oddílným kanalizačním systémem, dešťové vody budou podle potřeby použity pro 
závlahu zeleně. Odpadní voda z chemické úpravny vod a odluh od kotle bude 
odveden do splaškové kanalizace ( dle dokumentace se bude jednat o minimální 
množství bez uvažované kontaminace) – s nutností dodržovat kanalizační řád města. 

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody při provozu kotelny se dle dokumentace 
nepředpokládá – nebude nakládáno se závadnými látkami, které by mohly způsobit 
havárii či jinou mimořádnou situaci a tedy ohrozit jakost podzemní či povrchové vody. 
Skladované palivo bude zajištěno proti vyplavení do toku při případné záplavě – bude 
umístěno v betonových zásobnících. 

Záměr nemá dle dokumentace podstatný vliv na charakter odvodnění oblasti, 
neovlivní chemismus podzemních ani povrchových vod ani jejich režim. Nedotkne se 
žádných pramenných oblastí. 

Souhrnně lze dle dokumentace konstatovat, že při dodržování technologických 
postupů, provozního řádu a realizaci navržených opatření nebude docházet ke 
kontaminaci podzemních ani povrchových vod. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Dle názoru zpracovatele posudku je ve vztahu k riziku potenciální kontaminace vod 
v etapě výstavby formulovat následující doporučení: 
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek 

závadných  vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v tomto plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
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úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením pracovní 
směny; v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která bude 
vybavena odlučovačem ropných látek 

• na plochách zařízení staveniště budou  stavební mechanismy odstaveny v minimálním 
počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné plechové 
nádoby; stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

Z hlediska etapy provozu lze v podstatě souhlasit se závěry posuzované 
dokumentace. Z dokumentace však není patrné, zda-li se záměrem je spojen nárůst 
zpevněných či zastavěných ploch. Pro další přípravu záměru jsou formulována 
následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy záměru bude doložena bilance vznikajících srážkových vod 

ze zastavěných a zpevněných ploch souvisejících s uvažovaným záměrem v porovnání se 
stávajícím stavem 

• provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s provozem kotelny na 
biomasu „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o 
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.  

• v rámci další přípravy záměru bude dokladováno, že jakost technologických vod 
vypouštěných do kanalizace (odpadní voda z CHÚV, odluh) bude odpovídat Kanalizačnímu 
řádu stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr 

• pro objekt kotelny na biomasu a všechny související technologie bude zpracován a schválen 
podrobný povodňový plán; povodňový plán bude řešit situace od průtoku Q10 – Q20, kdy 
dochází k izolaci území; povodňový plán bude řešit jednotlivé povodňové situace z hlediska 
bezpečnosti objektu, bezpečnosti instalované technologie a uložených materiálů a 
bezpečnosti obsluhujícího personálu jako i přípravu a realizaci evakuačních prací a 
ústupových cest  

• veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém 
provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, 
podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami 

• v místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky 
pro likvidaci případných úniků; použité sanační prostředky budou do doby likvidace 
uskladněny  tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových a podzemních vod 

 
 
D.I.5 Vlivy na půdu 

Obsahem této kapitole bývá pravidelně komentář minimálně k následujícím aspektům: 
nároky na půdní fond 
změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy  
vliv na geologické a hydrogeologické podmínky 
vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 
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Jedná se z hlediska předepsané struktury dokumentace o metodické pochybení, 
neboť neznamená, že pokud záměr negeneruje nároky na ZPF, je možné zcela tuto 
kapitolu vynechat. 

V rámci další projektové přípravy záměru jsou formulována následující doporučení: 
• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 

látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou 
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob 
využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• v rámci další projektové přípravy záměru doložit způsob nakládání s odpadem katalogové 
číslo 11 01 03 v očekávaném vznikajícím objemu 1 600 tun/rok 

 

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Opět se jedná o metodické pochybení autorky dokumentace, která zjevně veškeré 
kapitoly stanovené zákonem v příloze č.4 vynechává, pokud zastává názor, že vlivy na 
tuto složku životního prostředí nenastávají. 

S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru lze vyslovit souhlas.  

Je patrné, že území bylo, je a bude antropogenně využíváno (průmyslová činnost). 
Nedojde k vlivu na morfologii krajiny. V nejbližším okolí nejsou žádné surovinové ani 
jiné přírodní zdroje, nedojde k ovlivnění přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu záměr 
neměl  mít  žádný vliv na horninové prostředí, stabilitu území ani na přírodní zdroje. 

 

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Dokumentace konstatuje, že výstavba kotelny na biomasu bude realizována ve 
stávajícím areálu výtopny, částečně bude vestavbou do stávajícího objektu. 
Dokumentace konstatuje, že  posuzovaná plocha je částí postupně revitalizovaného 
brownfields. Na místě bývalých železáren vzniká průmyslová zóna. Některé provozy a 
budovy slouží podobným účelům jako dříve, jinde proběhla přestavba a změna 
funkce, jsou zde umístěny i zcela nové stavby a moderní provozy.  V území jsou 
taktéž  opuštěné travnaté plochy pomalu zarůstající náletem dřevin táhnoucí se 
západním směrem. Posuzovaný areál tvoří zčásti modernizovaná plynová kotelna, 
zpevněné manipulační a příjezdové plochy okolo a konečně travnaté plochy buď 
udržované jako okrasný trávník nebo naopak dlouhodobě opuštěná lada. Jsou to 
plochy s ruderální vegetací, pomalu zarůstající náletem dřevin. Na západě je areál 
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vymezen linií pyramidálních topolů, na jihu linií jasanů a topolů. Ani při výstavbě, ani 
při vlastním provozu se nepředpokládá ohrožení či přímá likvidace živočichů, nebude 
třeba kácet dřeviny. 

Dokumentace tak konstatuje, že záměr faunu a flóru neovlivní, neovlivní ani žádný 
prvek územního systému ekologické stability či jiné přírodovědně cenné území – i 
když je areál v kontaktu s ochranným pásmem toku Litavky. Záměr do tohoto 
ochranného pásma nezasáhne.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Jak již bylo uvedeno v části posudku věnující se popisné části dokumentace, v rámci 
vlivů na přírodní složky ekosystémů lze diskutovat následující aspekty: 

Ø za korektní by bylo uvést celkové  hodnocení biologického průzkumu, kde je 
diskutována i otázka výskytu čmeláka s tím, že realizací stavby zanikne biotop 
vhodný pro čmeláka – travnatá lada v severozápadní části areálu  

Ø dokumentace konstatuje, že se záměrem není spojeno žádné kácení prvků dřevin 
rostoucích mimo les; z doložené fotodokumentace biologického průzkumu (obr.1) 
však nelze vyloučit kácení prvků dřevin rostoucí mimo les 

Ø jednorázový biologický průzkum byl proveden v září 2008 – hodnocení 
zpracovatele biologického průzkumu, který hodnotí zájmové území z hlediska 
přírodní složky za neproblematické lze považovat za ne zcela vyčerpávající, 
protože s ohledem na absenci jarního aspektu nelze v září 2008 vyhodnotit 
především veškeré vlivy na faunu (zejména hnízdící ptáky) 

S ohledem na výše uvedené komentáře jsou v příslušné části posudku formulována 
následující komentáře a odpovídající doporučení:  

1.  Lze očekávat nepříliš významný vliv na omezení prostoru výskytu čmeláků, přičemž 
těžiště výskytu čmeláků nelze v rámci území objektivně stanovit (jde o více méně 
rovnoměrné rozmístění jedinců, navštěvujících květy v prostoru ruderálních lad). 
Dle názoru zpracovatele oznámení  není nutno řešit výjimku podle ust. § 56 zák. č. 
114/1992 Sb., poněvadž doporučení na provádění zemních prací mimo vrcholné 
vegetační období by mělo přímé dopady na populaci omezit.  

2.  Vlivy na další v území zaznamenané druhy živočichů  lze vyjádřit jako snížení 
plochy loviště vlivem změny podmínek - místo ruderalizovaných luk a ploch 
s dřevinami na ploše záměru budou zpevněné plochy, případně  objekty.  

3.  Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, 
poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako 
vlivy nepříznivé  

4.  Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, 
vázaného na stanoviště s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a 
významnosti vlivů analogie 

5.  Není zcela jasné, zda-li záměr vyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. 
Dokumentace jednak zmiňuje, že  zájmové je z části tvořeno opuštěnými travnatými 
plochami pomalu zarůstajícími nálety dřevin, což dokladuje například následující 
fotodokumentací: 
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Současně je však jednoznačně v dokumentaci uváděno, že se záměrem není spojeno 
kácení žádných prvků dřevin rostoucích mimo les. 

Na základě výše uvedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné 
uplatnit následující doporučení: 
• před vlastní realizací záměru prověřit zájmové území aktuálním biologickým průzkumem 

zahrnujícím jarní a časně letní aspekt 

• veškeré případné odůvodněné kácení dřevin a údržbové práce v porostech dřevin řešit 
v mimovegetačním a mimoreprodukčním období 

• veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do 
mimovegetačního období 

• veškeré stavební práce související s výstavbou kotelny na biomasu musí být prováděny tak, 
aby v žádném případě nezasáhly  do lokálního biokoridoru – toku Litavky, ani do toku a nivy 
řeky Litavky jako VKP 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

 

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých 
plevelů a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i 
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto 
doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 
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D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o stejnou metodickou chybu jako v některých předcházejících kapitolách. I 
když je záměr situován v plochách výrobní sféry specifické, neznamená to, že by se 
vlivem záměru na krajinu respektive krajinný ráz neměla dokumentace zabývat. 
Minimálně by v rámci záměru mělo být uvažováno s projektem sadových úprav. proto 
je v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení: 
• součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt sadových úprav; tento projekt 

bude kromě dalšího: 
♦ předložen k  posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody 
♦ vycházet z konečné podoby celého areálu kotelny biomasy a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné 

preferovat především stanovištně odpovídající druhy  keřů a stromů  
♦ zahrnovat vytvoření zelených pásů  s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních druhů dřevin s tím, že 

pokud budou využity pro docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny (topoly či jiné krátkověké 
druhy), je nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní 
pro cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění  

♦ obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech 

 
 
 
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Dokumentace konstatuje, že záměr je takového charakteru a velikosti, že nelze 
předpokládat ohrožení (např. statiky) objektů v okolí kotelny. Zařízení bude částečně 
umístěno do stavebních prostor stávající výtopny, ochrana objektu z hlediska zatížení 
bude vyřešena v rámci projekčních prací. V lokalitě se nenacházejí žádné 
architektonické památky. Pouze v teoretické rovině se pohybuje vliv vibrací na budovy 
při účelové komunikaci (ul. 5. května), po které budou projíždět těžké nákladní 
automobily při výstavbě a provozu. Zemní práce se předpokládají pouze v omezeném 
rozsahu a vzhledem k umístění kotelny do průmyslového areálu je během výstavby v 
podstatě vyloučena možnost archeologického nálezu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými závěry dokumentace je možné se ztotožnit.  



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 

 

 34  

 
D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů 

V dokumentaci  je uvedeno, že v  žádné z posuzovaných oblastí nebyly zjištěny 
takové skutečnosti, které by realizaci navrhované stavby jednoznačně bránily. Záměr 
znamená umístění kotle na biomasu a souvisejícího zařízení – v lokalitě stávající 
výtopny ve městě Králův Dvůr, v areálu bývalých Královodvorských železáren. Teplo 
bude dodáváno do soustavy CZT města. Projekt lze charakterizovat jako ekologickou 
stavbu podporující výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie.  V období 
provozování kotelny byla z hlediska vlivů záměru na zdraví a životní prostředí 
soustředěna pozornost na možné ovlivnění imisní a akustické situace v okolí areálu a 
ve městě Králův Dvůr. Podkladem pro posouzení byla rozptylová a hluková studie, 
které potvrdily, že příspěvky provozu uvažovaného záměru ke stávající situaci budou 
na úrovni, kdy nebude významně ovlivněno životní prostředí a zdravotní stav obyvatel 
v okolí. Dle dokumentace lze záměr realizace kotelny na biomasu  označit pro dané 
území jako možný, respektující hlediska ochrany veřejného zdraví a životního 
prostředí. Nepříznivé přeshraniční vlivy není třeba vzhledem ke geografickému 
umístění záměru a jeho charakteru zvažovat.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že posuzovaný materiál postihl v podstatě 
všechny očekávané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí. 
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v oblasti vyhodnocení vlivů na ovzduší a 
následně i na veřejné zdraví je toto vyhodnocení provedeno pro provoz kotle na 
biomasu s garantovanými hodnotami, nikoliv s hodnotami stanovenými jako emisní 
limity. Veškeré závěry z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů jsou tedy 
relevantní na vstupy použité v rozptylové studii, které jsou dle zpracovatelky 
dokumentace garantovanými vstupy dodavatelem kotle. Proto je také v návrhu 
stanoviska doporučeno trvale provozovat kotelnu na hodnoty garantované 
dodavatelem kotle.  
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Dokumentace konstatuje, že zařízení (kotelna na biomasu) nebude zařazeno do 
skupiny A ani B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Provoz 
kotelny neovlivní bezpečnostní situaci v zájmovém prostoru. 

Navrhovaná technologie nevykazuje významné riziko pro zaměstnance, obyvatele a 
složky životního prostředí v okolí výtopny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedeným hodnocením lze v zásadě vyslovit souhlas s tím, že dle názoru 
zpracovatelského týmu posudku mezi rizika provozu patří riziko požáru jakož i riziko 
úniku látek závadných vodám. Pro další přípravu záměru je formulováno následující 
doporučení (s tím, že doporučení minimalizující rizika kontaminace vod a půd již byla 
prezentována v předcházející části posudku): 
• všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle 

harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu údržby 
tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy nedocházelo 
k havarijním situacím 

• v rámci další projektové přípravy  bude předložen ke schválení požární řád, který bude 
zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
V rámci předložené dokumentace nebyly varianty předloženy, ani příslušným úřadem 
považovány. 

Oznamovatel tedy předložil v rámci dokumentace jednovariantní řešení, které je 
podrobeno probíhajícímu procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění. 

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. 
 

 
 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 
hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že 
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní 
hranice.   
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější 
připomínky. Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Středočeského kraje, 
který je součástí tohoto posudku. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky 
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru 
pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru.  

Na základě předloženého technického řešení lze vyslovit názor, že pro omezení 
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem budou při 
respektování podmínek stanovených předkládaným posudkem použita odpovídající 
technická řešení na úrovni stávající techniky s respektováním místních podmínek, 
omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru  byla zpracována 
dokumentace dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. v platném znění. 
Zpracovatel vycházel především ze vstupních informací oznamovatele ve fázi 
zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy ochrany životního 
prostředí, hygienické, požární a bezpečnostní normy. 

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány 
s akceptovatelnou vypovídací  schopností a umožňují pokračovat v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 
Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Návrh opatření k 
prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů jako 
výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.  

Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě na 
vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje, 
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku 
reflektovány. V této kapitole jsou sumarizována veškerá opatření, doporučená 
zpracovatelem posudku k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů 
stavby a následného provozu na životní prostředí. Jsou rozdělena do tří částí a to pro 
fázi přípravy, výstavby a provozu. V této podobě jsou uvedena i v přiloženém návrhu 
stanoviska orgánu státní správy: 

Pro fázi přípravy: 
• v rámci provozu kotelny na biomasu bude spalováno pouze pevné dřevní biopalivo 

odpovídající požadavkům §3 odst.4) a §5 vyhlášky č.  13/2009 Sb. 

• v rámci další projektové přípravy požadovat na dodavateli technologie garantování 
následujících emisí pro následující znečišťující látky: NOx  - 300 mg/Nm3, SO2 - 150 mg/Nm3, 
TZL - 35 mg/Nm3, CO - 250 mg/Nm3; s odkazem na § 6 odst. 4 zákona na ochranu ovzduší 
v platném znění dodržovat při provozu posuzované kotelny tyto emise 

• kapacita záměru v rozsahu ročního množství spalované biomasy 60.000 tun/rok a 
produkovaných popelovin v objemu 1.600 tun/rok bude limitním v rámci předkládaného 
záměru; doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru bude 
limitována 20 pohyby nákladních automobilů  v denní době; oznamovatel záměru bude od 
okamžiku zahájení provozu v rámci posuzovaného záměru předávat městu Králův Dvůr a 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví  na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů 
těžkých nákladních automobilů; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých 
nákladních automobilů v souvislosti s provozem kotelny na biomasu 

• v rámci další projektové přípravy záměru bude doložena bilance vznikajících srážkových vod 
ze zastavěných a zpevněných ploch souvisejících s uvažovaným záměrem v porovnání se 
stávajícím stavem 
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• v rámci další přípravy záměru bude dokladováno, že jakost technologických vod 
vypouštěných do kanalizace (odpadní voda z CHÚV, odluh) bude odpovídat Kanalizačnímu 
řádu stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr 

• v rámci další projektové přípravy záměru doložit způsob nakládání s odpadem katalogové 
číslo 11 01 03 v očekávaném vznikajícím objemu 1 600 tun/rok 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném vypracování hlukové studie na základě 
doložených podkladů rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob 
využití respektive odstranění 

• součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt sadových úprav; tento projekt 
bude kromě dalšího: 
♦ předložen k  posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody 
♦ vycházet z konečné podoby celého areálu kotelny biomasy a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné 

preferovat především stanovištně odpovídající druhy  keřů a stromů  
♦ zahrnovat vytvoření zelených pásů  s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních druhů dřevin s tím, že 

pokud budou využity pro docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny (topoly či jiné krátkověké 
druhy), je nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní pro 
cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění  

♦ obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech 

• před vlastní realizací záměru prověřit zájmové území aktuálním biologickým průzkumem 
zahrnujícím jarní a časně letní aspekt 

•  v rámci další projektové přípravy záměru bude aktualizován provozní řád jako trvalá a 
závazná součást místních provozních předpisů zdroje; v provozním řádu budou 
aktualizovány požadavky na udržování zařízení v řádném technickém stavu, budou 
stanoveny požadavky na pravidelnou údržbu filtrů  jakož i na údržbu zařízení na recirkulaci 
spalin   

•  k minimalizaci nepříznivých vlivů bude zajištěno dodržování následujících opatření: 
§ důsledná kontrola kvality přijímané biomasy ve formě pevného dřevního biopaliva 
§ zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu při dovážení  pevného  dřevního 

biopaliva 
§ bude vypracován soubor opatření ke snižování sekundární prašnosti uložiště pevného dřevního 

biopaliva 
§ bude jednoznačně vyloučeno meziskladování biomasy před spálením ve venkovním otevřeném 

prostoru 
§ palivo  musí být skladována takovým způsobem, aby nedocházelo ke zvyšování obsahu vlhkosti 

v něm a aby nemohlo dojít k jeho doutnání, skladové objekty musí být dokonale zastřešeny 
§ při provozu kotle musí být dodržovány optimální podmínky spalování tak, aby nedocházelo ke 

vzniku obtěžujícího kouře 

• v rámci provozního řádu bude požadováno, přeprava popela byla důsledně prováděna pouze 
v kontejnerech zabezpečených proti úniku prachu 

• pro objekt kotelny na biomasu a všechny související technologie bude zpracován a schválen 
podrobný povodňový plán; povodňový plán bude řešit situace od průtoku Q10 – Q20, kdy 
dochází k izolaci území; povodňový plán bude řešit jednotlivé povodňové situace z hlediska 
bezpečnosti objektu, bezpečnosti instalované technologie a uložených materiálů a 
bezpečnosti obsluhujícího personálu jako i přípravu a realizaci evakuačních prací a 
ústupových cest 
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• provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s provozem kotelny na 
biomasu „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o 
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. 

• v rámci další projektové přípravy  bude předložen ke schválení požární řád, který bude 
zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru 

Pro fázi výstavby:  
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní 
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií) 

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek 
závadných  vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni 
všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v tomto plánu 

• zabezpečit, že provozovatel kotelny na biomasu  bude po zhotoviteli stavby smluvně 
požadovat  stanovení přepravní trasy s vyloučením dopravy přes náměstí Míru  

• zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude 
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací 

• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních 
pracích a další výstavbě;  bude zajištěna i očista vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 
pro omezování sekundární prašnosti  

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením pracovní 
směny; v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která bude 
vybavena odlučovačem ropných látek 

• na plochách zařízení staveniště budou  stavební mechanismy odstaveny v minimálním 
počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné plechové 
nádoby; stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• veškeré případné odůvodněné kácení dřevin a údržbové práce v porostech dřevin řešit 
v mimovegetačním a mimoreprodukčním období 

• veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do 
mimovegetačního období 
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• veškeré stavební práce související s výstavbou kotelny na biomasu musí být prováděny tak, 
aby v žádném případě nezasáhly  do lokálního biokoridoru – toku Litavky, ani do toku a nivy 
řeky Litavky jako VKP 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 

• v rámci etapy výstavby provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních 
mechanismů; pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu 

Pro fázi provozu: 
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• po zahájení provozu kotelny na biomasu  s plným využitím výrobní kapacity  bude 
provedeno autorizované měření emisí  

• v rámci zkušebního provozu kotelny na biomasu  provést kontrolní měření hluku ve  
vybraných výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa měření 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na 
uvedený záměr bude vydáno až po podání průkazu o plnění základního hygienického limitu 
z provozu kotelny na biomasu 

• zabezpečit, že provozovatel kotelny na biomasu  bude u svých přepravních partnerů 
důsledně uplatňovat požadavek na stanovení přepravní trasy s vyloučením dopravy přes 
náměstí Míru jakož i provozní doby pro dopravu biomasy v době od 08.00 hod. do 16.00 hod; 
příslušná ustanovení se stanou součástí smluv o nákladní automobilové přepravě se 
smluvními partnery 

• veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém 
provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, 
podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami 

• v místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky 
pro likvidaci případných úniků; použité sanační prostředky budou do doby likvidace 
uskladněny  tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových a podzemních vod 

• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou 
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle 
harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu údržby 
tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy nedocházelo 
k havarijním situacím 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. v platném znění se k posuzované 
dokumentaci vyjádřily: 

1) Město Králův Dvůr 
      vyjádření č.j.: MKD/2104/2008 ze dne 13.11. 2008 
Podstata vyjádření: 

Souhlasí za předpokladu, že nákladní doprava bude v době výstavby i provozu 
kotelny vedena mimo náměstí Míru v Králově Dvoře. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený požadavek jak pro etapu výstavby, tak i provozu je zapracován do podmínek 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.  
 
2) Povodí Vltavy 
      vyjádření č.j.: 2008/58359/342/Ron ze dne 23.10. 2008 
Podstata vyjádření: 

Jakost vypouštěných  vod do kanalizace musí odpovídat kanalizačnímu řádu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatelský tým posudku soudí, že z hlediska produkovaných splaškových vod 
problém neexistuje. Ve vztahu k bilanci srážkových vod jakož i technologických vod 
(odluh a vody z CHÚV) jsou v návrhu stanoviska formulována odpovídající 
doporučení.  
 
3) Městský úřad Beroun 
      vyjádření č.j.: 12517/2008/ŽP-PŘ/BH ze dne 3.11. 2008 
Podstata vyjádření: 

K uvažovanému záměru nejsou připomínky. 
 
4) Česká inspekce životního prostředí 
      oblastní inspektorát Plzeň 
      vyjádření č.j.: ČIŽP/43/OOV/0700671.079/08/ZJR ze dne 20.10. 2008 
Podstata vyjádření: 

K uvažovanému záměru nejsou připomínky. 
 
5) Česká inspekce životního prostředí 
      oblastní inspektorát Praha 
      vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0811890.002/08/PTM ze dne 29.10. 2008 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek. 

b) Z hlediska odpadového hospodářství je uvedeno, že není uveden způsob 
nakládání  s odpadem kategorie 100103 popílek ze spalování rašeliny a 
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neošetřeného dřeva vznikajícím při provozu technologie. Dále upozorňujeme, že 
s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a 
místně příslušného orgánu státní správy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Požadavek na dokladování způsobu nakládání s odpadem kategorie 100103 
vzhledem k jeho ročnímu vznikajícímu objemu je považován za oprávněný a v tomto 
smyslu je formulováno i doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.  

Upozornění, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě 
souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy souvisí jednoznačně 
s příslušným složkovým zákonem a jeho prováděcími předpisy, a proto není nutné ve 
vztahu k této  připomínce formulovat další doporučení. 
 
c) Z hlediska oddělení ochrany přírody je záměr bez  připomínek za předpokladu 
dodržení připomínek ČIŽP uvedených ke zjišťovacímu řízení a pokud bude záměr 
probíhat v souladu s dikcí zákona č. 114/1992 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska vyjádření ČIŽP k oznámení ve vztahu k ochraně přírody je formulován 
požadavek, týkající se  zásahu do VKP nivy a toku Litavky jakož i do lokálního ÚSES. 
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že požadavek na vyloučení zásahů do VKP 
jakož i prvku ÚSES je zahrnuto do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 
 
6) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
      územní pracoviště KHS v Berouně 
      vyjádření č.j.:  4531-217/08/Be ze dne 10.11. 2008 
Podstata vyjádření: 

Za respektování  opatření pro etapu výstavby a provozu  ve vztahu k hlukové zátěži 
bez připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Doporučení pro etapu výstavby a i pro etapu provozu z hlediska akustické situace 
jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

 
7) Krajský úřad Středočeského kraje 
      č.j.: 1346 398 ze dne 03.10.2008 

Podstata vyjádření: 

a)  Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou k uvažovanému záměru připomínky. 

b) Z hlediska oddělení odpadů a ochrany ovzduší nejsou k uvažovanému záměru 
připomínky. 

 

Pozn.: Veškerá  vyjádření  obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze č.1 
předkládaného posudku.  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Záměr je umístěn ve Středočeském kraji, v obci Králův Dvůr a v katastrálním území 
Králův Dvůr. 

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska 
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy ovzduší a vlivy na 
obyvatelstvo. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a 
málo významné. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení 
vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na 
základě všech uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti 
záměru z hlediska vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr: 

 
ZÁVĚR 

k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr 

Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 
 

zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Irenou Dvořákovou, která je držitelem 
autorizace č. 37755/ENV/06. 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v 
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je 
zpracována dle požadavku tohoto zákona. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení 
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy 

doporučuji 
realizovat záměr 

Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 

ve variantě navržené oznamovatelem. 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
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Krajský úřad Středočeského kraje 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

___________________________________________________________________ 
                                        V Praze dne: 

č.j.: 
 
 

STANOVISKO 
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění 

 o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:                Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 
 

I.2. Kapacita záměru:          Předmětem záměru je vybudování kotelny na spalování 
biomasy - umístění nového kotle o výkonu 16 MW na 
dřevní pevné biopalivo při celkové uvažované roční 
spotřebě 60 000 tun biomasy.. Za tím účelem budou 
provedeny nezbytné stavební úpravy stávající výtopny 
KD Beroun. 

I.3. Umístění:       kraj:    Středočeský 
                           obec:  Králův Dvůr 
                                               KÚ:     Králův Dvůr 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: KA Contracting ČR s.r.o. 

I.5. IČO oznamovatele:    25115171 

I.6. Sídlo oznamovatele:                 KA Contracting ČR s.r.o. 
                                                               Truhlářská 13 -15 
                                                               110 00 Praha 1  
                                  :                             Dipl. Ing. Miroslav Michalec,  jednatel  
                                                                Dipl. Ing. Holger Linke, MBA, jednatel  
                                                                tel. :221 778 211  
                                                                e-mail:info@ka-contracting.cz 

mailto:e-mail:info@ka-contracting.cz
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II.  Popis průběhu hodnocení 
II.1. Oznámení: 

Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo 
vypracováno v červnu 2008 oprávněnou osobou RNDr. Irenou Dvořákovou, která je 
držitelem autorizace č. 37755/ENV/06. 

II.2. Dokumentace: 

Dokumentace byla vypracována v září   2008 oprávněnou osobou RNDr. Irenou 
Dvořákovou, která je držitelem autorizace č. 37755/ENV/06. 

II.3. Posudek: 
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 
45657/ENV/06. 

Posudek byl příslušnému úřadu předložen v lednu  2009. 

II.4. Veřejné projednání: 
Místo veřejného projednání: 

Datum veřejného projednání: 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy 

předloženo v červnu  2008 
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 17.6.2008 
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 18.7.2008 vydáním Závěrů zjišťovacího 

řízení, a to s následujícím závěrem: 

Záměr „Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr“ naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. 
d) zákona jako podlimitní záměr k bodu 3.1. kategorie II, příl. č.1 citovaného zákona. 
Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda 
záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle 
citovaného zákona.  

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
záměr „Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr“ bude posuzován dle citovaného 
zákona. 

Ø Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí byla zveřejněna dne 13.10.2008 
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne:  24.11.2008 
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 22.01.2009 
Ø Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě 
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navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto 
stanoviska.  

Ø Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  …………………. a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o 
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.   

 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 
1) Město Králův Dvůr 
      vyjádření č.j.: MKD/2104/2008 ze dne 13.11. 2008 
 
2) Povodí Vltavy 
      vyjádření č.j.: 2008/58359/342/Ron ze dne 23.10. 2008 
 
3) Městský úřad Beroun 
      vyjádření č.j.: 12517/2008/ŽP-PŘ/BH ze dne 3.11. 2008 
 
4) Česká inspekce životního prostředí 
      oblastní inspektorát Plzeň 
      vyjádření č.j.: ČIŽP/43/OOV/0700671.079/08/ZJR ze dne 20.10. 2008 
 
5) Česká inspekce životního prostředí 
      oblastní inspektorát Praha 
      vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0811890.002/08/PTM ze dne 29.10. 2008 

6) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
      územní pracoviště KHS v Berouně 
      vyjádření č.j.:  4531-217/08/Be ze dne 10.11. 2008 
 
7) Krajský úřad Středočeského kraje 
      č.j.: 1346 398 ze dne 03.10.2008 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 

 

 4   

III. Hodnocení záměru 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti  
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy ovzduší a vlivy 
na obyvatelstvo. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé 
a málo významné. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o 
hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého 
záměru. 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů 
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější 
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení 
předmětného záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná 
především o podrobnou specifikaci v oblasti vlivů na ovzduší. 

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující 
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky 
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi 
přípravy, výstavby a provozu záměru.   

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces 
EIA. 

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel 
jednovariantní řešení, příslušným úřadem  nebylo požadováno doplnění variant. 
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 7 vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.  

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající 
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému 
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného 
posudku nejsou akceptovány. 

 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě 
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
Krajský úřad Středočeského kraje  jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 
Sb.o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.a 
zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní 
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních 
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků 
veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 
k záměru stavby 

Výstavba kotelny na biomasu – Králův Dvůr 
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

Pro fázi přípravy: 
• v rámci provozu kotelny na biomasu bude spalováno pouze pevné dřevní biopalivo 

odpovídající požadavkům §3 odst.4) a §5 vyhlášky č.  13/2009 Sb. 

• v rámci další projektové přípravy požadovat na dodavateli technologie garantování 
následujících emisí pro následující znečišťující látky: NOx  - 300 mg/Nm3, SO2 - 150 mg/Nm3, 
TZL - 35 mg/Nm3, CO - 250 mg/Nm3; s odkazem na § 6 odst. 4 zákona na ochranu ovzduší 
v platném znění dodržovat při provozu posuzované kotelny tyto emise 

• kapacita záměru v rozsahu ročního množství spalované biomasy 60.000 tun/rok a 
produkovaných popelovin v objemu 1.600 tun/rok bude limitním v rámci předkládaného 
záměru; doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru bude 
limitována 20 pohyby nákladních automobilů  v denní době; oznamovatel záměru bude od 
okamžiku zahájení provozu v rámci posuzovaného záměru předávat městu Králův Dvůr a 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví  na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů 
těžkých nákladních automobilů; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých 
nákladních automobilů v souvislosti s provozem kotelny na biomasu 

• v rámci další projektové přípravy záměru bude doložena bilance vznikajících srážkových 
vod ze zastavěných a zpevněných ploch souvisejících s uvažovaným záměrem v porovnání 
se stávajícím stavem 

• v rámci další přípravy záměru bude dokladováno, že jakost technologických vod 
vypouštěných do kanalizace (odpadní voda z CHÚV, odluh) bude odpovídat Kanalizačnímu 
řádu stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr 

• v rámci další projektové přípravy záměru doložit způsob nakládání s odpadem katalogové 
číslo 11 01 03 v očekávaném vznikajícím objemu 1 600 tun/rok 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném vypracování hlukové studie na základě 
doložených podkladů rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví 
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• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve 
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun 
stromů a kmenů) 

• upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob 
využití respektive odstranění 

• součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude projekt sadových úprav; tento 
projekt bude kromě dalšího: 
♦ předložen k  posouzení a schválení příslušnému orgánu ochrany přírody 
♦ vycházet z konečné podoby celého areálu kotelny biomasy a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné 

preferovat především stanovištně odpovídající druhy  keřů a stromů  
♦ zahrnovat vytvoření zelených pásů  s využitím stanovištně odpovídajících autochtonních druhů dřevin s tím, že 

pokud budou využity pro docílení rychlejšího efektu zapojení rychle rostoucí dřeviny (topoly či jiné krátkověké 
druhy), je nutno zajistit kombinaci těchto podpůrných dřevin s druhy dlouhověkými, určených jako dominantní 
pro cílovou druhovou skladbu vnějšího ozelenění  

♦ obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech 

• před vlastní realizací záměru prověřit zájmové území aktuálním biologickým průzkumem 
zahrnujícím jarní a časně letní aspekt 

•  v rámci další projektové přípravy záměru bude aktualizován provozní řád jako trvalá a 
závazná součást místních provozních předpisů zdroje; v provozním řádu budou 
aktualizovány požadavky na udržování zařízení v řádném technickém stavu, budou 
stanoveny požadavky na pravidelnou údržbu filtrů  jakož i na údržbu zařízení na recirkulaci 
spalin   

• k minimalizaci nepříznivých vlivů bude zajištěno dodržování následujících opatření: 
§ důsledná kontrola kvality přijímané biomasy ve formě pevného dřevního biopaliva 
§ zabránění znečišťování přístupových cest a okolí závodu při dovážení  pevného  dřevního 

biopaliva 
§ bude vypracován soubor opatření ke snižování sekundární prašnosti uložiště pevného dřevního 

biopaliva 
§ bude jednoznačně vyloučeno meziskladování biomasy před spálením ve venkovním otevřeném 

prostoru 
§ palivo  musí být skladována takovým způsobem, aby nedocházelo ke zvyšování obsahu vlhkosti 

v něm a aby nemohlo dojít k jeho doutnání, skladové objekty musí být dokonale zastřešeny 
§ při provozu kotle musí být dodržovány optimální podmínky spalování tak, aby nedocházelo ke 

vzniku obtěžujícího kouře 
§ vány optimální podmínky spalování tak, aby nedocházelo ke vzniku obtěžujícího kouře 

• v rámci provozního řádu bude požadováno, přeprava popela byla důsledně prováděna 
pouze v kontejnerech zabezpečených proti úniku prachu 

• pro objekt kotelny na biomasu a všechny související technologie bude zpracován a 
schválen podrobný povodňový plán; povodňový plán bude řešit situace od průtoku Q10 – 
Q20, kdy dochází k izolaci území; povodňový plán bude řešit jednotlivé povodňové situace 
z hlediska bezpečnosti objektu, bezpečnosti instalované technologie a uložených materiálů 
a bezpečnosti obsluhujícího personálu jako i přípravu a realizaci evakuačních prací a 
ústupových cest 

• provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s provozem kotelny na 
biomasu „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se zákonem o 
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. 

• v rámci další projektové přípravy  bude předložen ke schválení požární řád, který bude 
zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru 
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Pro fázi výstavby:  
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní 
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na 
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a 
životnímu prostředí šetrných technologií) 

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku 
látek závadných  vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně 
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle 
pokynů zpracovaných v tomto plánu 

• zabezpečit, že provozovatel kotelny na biomasu  bude po zhotoviteli stavby smluvně 
požadovat  stanovení přepravní trasy s vyloučením dopravy přes náměstí Míru  

• zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude 
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru 
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací 

• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění  vozovek především při zemních 
pracích a další výstavbě;  bude zajištěna i očista vozidel vyjíždějících na veřejné 
komunikace pro omezování sekundární prašnosti  

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením pracovní 
směny; v mimo pracovní dobu budou mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která 
bude vybavena odlučovačem ropných látek 

• na plochách zařízení staveniště budou  stavební mechanismy odstaveny v minimálním 
počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné plechové 
nádoby; stavební mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků 
pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• veškeré případné odůvodněné kácení dřevin a údržbové práce v porostech dřevin řešit 
v mimovegetačním a mimoreprodukčním období 

• v rámci etapy výstavby provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních 
mechanismů; pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu 

• veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do 
mimovegetačního období 

• veškeré stavební práce související s výstavbou kotelny na biomasu musí být prováděny 
tak, aby v žádném případě nezasáhly  do lokálního biokoridoru – toku Litavky, ani do toku 
a nivy řeky Litavky jako VKP 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 
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Pro fázi provozu: 
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 

vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

• po zahájení provozu kotelny na biomasu  s plným využitím výrobní kapacity  bude 
provedeno autorizované měření emisí  

• v rámci zkušebního provozu kotelny na biomasu  provést kontrolní měření hluku ve  
vybraných výpočtových bodech pro ověření závěrů hlukové studie; místa měření 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; kolaudační rozhodnutí na 
uvedený záměr bude vydáno až po podání průkazu o plnění základního hygienického limitu 
z provozu kotelny na biomasu 

• zabezpečit, že provozovatel kotelny na biomasu  bude u svých přepravních partnerů 
důsledně uplatňovat požadavek na stanovení přepravní trasy s vyloučením dopravy přes 
náměstí Míru jakož i provozní doby pro dopravu biomasy v době od 08.00 hod. do 16.00 
hod; příslušná ustanovení se stanou součástí smluv o nákladní automobilové přepravě se 
smluvními partnery 

• veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být 
v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto 
látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami 

• v místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky 
pro likvidaci případných úniků; použité sanační prostředky budou do doby likvidace 
uskladněny  tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových a podzemních vod 

• specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních 
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; 
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle 
harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení, či podle vnitřního plánu údržby 
tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost, a aby vlivem poruchy nedocházelo 
k havarijním situacím 
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Příloha 1 – vyjádření k dokumentaci 
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