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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru
Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita zařízení je 150 000 tun komunálního odpadu za rok; 1 zpracovací linka.
Z hlediska kapacity a typu využívaného odpadu se jedná o zařízení, které bude plnit
následující kritéria:
§

Vstupním materiálem do energetického zařízení bude komunální odpad
zařazený ve skupině 20 Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, v platném znění), tj. komunální odpady (odpady
z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů)
vyjma nebezpečných odpadů z této skupiny.

§

Zařízení bude zpracovávat minimálně 80 % směsného komunálního odpadu
zařazeného v podskupině 20 03 01 Katalogu odpadů z celkového množství
odpadů vstupujících do zařízení.

§

Zdrojem komunálních odpadů budou primárně obce na území Ústeckého kraje
(sekundárně z jiných regionů ČR). Spádová oblast z hlediska dodávek odpadu
představuje rádius do 70 km od zařízení. Není uvažováno o využívání odpadů ze
zahraničí.

§

Roční kapacita zařízení nepřesáhne polovinu produkce komunálního odpadu,
(zařazeného ve skupině 20 Katalogu odpadů) z regionu zahrnujícím katastrální
území obcí, z nichž bude komunální odpad odebírán.

Umístění záměru
kraj: Ústecký
obec: Most
KÚ: Třebušice - 770540
Obchodní firma oznamovatele
United Energy, a.s.
IČ oznamovatele
27 30 99 59
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Teplárenská 2
434 03 Most-Komořany
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vypracoval CITYPLAN spol.
s r.o. Praha, oprávněná osoba Ing. Josef Tomášek CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93, platnost prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
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 č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a 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 neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
1. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. - Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 12. 1. 2010.
2. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace – Statutární město Most, odbor městského majetku, ze dne 9. 2.
2010
3. Rozptylová studie (Ing. Ivana Lundáková; říjen 2010)
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Akustická studie (Ing. Karel Šnajdr; říjen 2010)
Studie vlivu na veřejné zdraví (RNDr. Marcela Zambojová; listopad 2010)
Přírodovědný průzkum (Mgr. Renata Kukačková; listopad 2010)
Dopravní posouzení (CITYPLAN spol. s r. o.; září 2010)
Výtah některých legislativních předpisů týkajících se energetického využívání
odpadů
9. Fotodokumentace
4.
5.
6.
7.
8.

Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Z hlediska úplnosti dokumentace
posuzovaný materiál obsahuje všechny požadované informace pro posouzení
velikosti a významnosti vlivů záměru na veřejné zdraví a jednotlivé složky životního
prostředí. Obsahová náplň dokumentace je komentována v příslušných částech
předkládaného posudku.
Časový průběh procesu posuzování vlivů hodnoceného záměru:
1.3.2010 předložil oznamovatel na KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovatelem oznámení byla firma CITYPLAN
spol. s r.o. Praha, oprávněná osoba Ing. Josef Tomášek CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93, platnost prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
4.3.2010 KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zahájil
zjišťovací řízení a rozeslal příslušným orgánům státní správy a dotčeným územním
samosprávným celkům oznámení k vyjádření a zveřejnění.
1.4.2010 vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závěr
zjišťovacího řízení. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný
úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění. V dokumentaci dle přílohy č.4 k citovanému zákonu je nutné zohlednit a
vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou
uvedeny v došlých vyjádřeních a v závěru zjišťovacího řízení. V dokumentaci je
nutné řešit zejména:
§ Předpokládané množství a znečištění technologických odpadních vod a ovlivnění
povrchových vod jejich vypouštěním. Toto ovlivnění vztahovat k Bílině pod
vyústěním Hutního potoka a při hodnocení brát v úvahu, průtoky v Bílině i v
samotném Hutním potoce, které jsou do značné míry řízeny manipulacemi na
PVN a v soustavě NOD, a též kumulaci s ostatními zdroji odpadních vod či
záměry v povodí. Za důležitý ukazatel je třeba považovat RAS.
§ Předpokládané vlastnosti odpadů vznikajících při spalování a konkrétní způsob
jejich odstranění nebo využití vzhledem k disponibilním zařízením k nakládání s
odpady.
§ Konkretizace odpadu vstupující do zařízení a zdroje tohoto odpadu.
§ Zakotvení požadavků na zařízení k využívání odpadů (§ 4 vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a povinnosti provozovatele zařízení
při přejímce odpadů (příloha č. 2 stejné vyhlášky).
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§ Zajištění povinnosti ověřit, resp. vyloučit nebezpečných vlastností produkovaných
odpadů (zejména „popele a strusky“).
§ Posouzení zařízení z hlediska energetické účinnosti ve smyslu přílohy č. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, o odpadech a o
zrušení některých směrnic.
§ Zpracování inventarizačního přírodovědného průzkumu v rozsahu minimálně
jednoho celého vegetačního období.
§ Zpracování hlukové studie a podrobného hodnocení zdravotních rizik znečištění
ovzduší vlivem provozu spalovny.
§ Hodnocení, zda alternativa stavby dvou linek o celkovém výkonu 150 000 t/rok
není nevýhodná z hlediska ochrany životního prostředí s přihlédnutím k tomu, že
obě spalovací linky mají mít společné čištění spalin (průtoky, teploty apod.)
§ Posouzení systému plánovaného čištění spalin selektivní nekatalytickou redukcí
oxidů dusíku a jeho náhradu za katalytickou redukci oxidů dusíku, vzhledem k
možným komplikacím se zbytkovými činidly (amoniak, popř. močovina) a také
vzhledem k tomu, že při kombinaci selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku
se speciálním katalytickým textilním filtrem pro redukci obsahu dioxinů a
dibenzofuranů (PCDD/F) je velká pravděpodobnost zanášení tohoto filtru.
§ Posouzení, zda teplota 60 0C na výstupu z pračky do komína je dostatečná a
nedojde k překročení rosného bodu.
§ Posouzení použití činidla TMT 15 pro zachycení emisí rtuti.
§ Posouzení dopravního zatížení komunikací z dodávek odpadů do zařízení
z hlediska vlivů na ŽP.
16.11.2010 předložil oznamovatel na KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovatelem dokumentace byla firma
CITYPLAN spol. s r.o. Praha, oprávněná osoba Ing. Josef Tomášek CSc., který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93, platnost prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
24.11.2010 KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozeslal
příslušným orgánům státní správy a dotčeným územním samosprávným celkům
dokumentaci k vyjádření a zveřejnění.
17.12.2010 zadal příslušný úřad zpracování posudku a předal zpracovateli posudku
dokumentaci záměru v tištěné a elektronické podobě, závěr zjišťovacího řízení a
vyjádření dotčených správních úřadů a samosprávných celků k hodnocené
dokumentaci, které obdržel. Poslední vyjádření bylo zpracovateli posudku zasláno
12.1.2011.
Posudek byl vypracován v období prosinec 2010 – únor 2011 a dne 24.02.2011 byl
předán na KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Zpracovatel posudku považuje soubor údajů a použité metody hodnocení, uvedené
v dokumentaci záměru „Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany“
na životní prostředí za postačující 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
Ústeckého kraje a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v
platném znění za respektování doporučení, formulovaných v návrhu stanoviska
předkládaného posudku.
A. Údaje o oznamovateli
Dokumentace

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
sídlo, jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku

Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru
Dokumentace

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Energetické využití
komunálních odpadů Most, Komořany“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění uvedený záměr naplňuje dikci
bodu 10.1 „ Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů,
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování
ostatních odpadů, (záměry neuvedené v kategorii I)“ v kategorie II. Ve smyslu § 22
písmeno a) zajišťuje posuzování příslušný orgán kraje.
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. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Dokumentace

Kapacita zařízení je 150 000 tun komunálního odpadu za rok.
Z hlediska kapacity a typu využívaného odpadu se jedná o zařízení, které bude plnit
následující kritéria:
§

Vstupním materiálem do energetického zařízení bude komunální odpad
zařazený ve skupině 20 Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, v platném znění), tj. komunální odpady (odpady
z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů)
vyjma nebezpečných odpadů z této skupiny.

§

Zařízení bude zpracovávat minimálně 80 % směsného komunálního odpadu
zařazeného v podskupině 20 03 01 Katalogu odpadů z celkového množství
odpadů vstupujících do zařízení.

§

Zdrojem komunálních odpadů budou primárně obce na území Ústeckého kraje
(sekundárně z jiných regionů ČR). Spádová oblast z hlediska dodávek odpadu
představuje rádius do 70 km od zařízení. Není uvažováno o využívání odpadů ze
zahraničí.

§

Roční kapacita zařízení nepřesáhne polovinu produkce komunálního odpadu,
(zařazeného ve skupině 20 Katalogu odpadů) z regionu zahrnujícím katastrální
území obcí, z nichž bude komunální odpad odebírán.

Stanovisko zpracovatele posudku

Stanovení kapacity zařízení je plně v kompetenci oznamovatele. Z dále uváděných
údajů je zřejmé, že tato kapacita je podstatně nižší, než je současná produkce těchto
odpadů na území Ústeckého kraje, resp. uvažované spádové oblasti.
Dle názoru zpracovatele posudku jsou ve skupině 20 Katalogu odpadů, kromě již
uvedených odpadů kategorie „nebezpečný odpad“, které nebudou do zařízení
přijímány, zařazeny i některé další odpady, jejichž energetické využití je prakticky
nulové (sklo, baterie, kovy apod.). Jmenovitý seznam odpadů, které oznamovatel
předpokládá přijímat do zařízení EVO bude uveden v žádosti o integrované povolení.
Toto doporučení zpracovatele posudku je zapracováno do návrhu stanoviska.
B.I.3. Umístění záměru
Dokumentace

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký
Most
Most
Třebušice 770540

Stanovisko zpracovatele posudku

Záměr bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví oznamovatele.
Navrhované umístění umožňuje bezprostřední napojení na stávající energetická
zařízení společnosti United Energy, a.s. Ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace

Jedná se o výstavbu nového zařízení na energetické využívání odpadu s kapacitou
150 000 tun/rok.
V zájmovém území byly v posledním období projednávány z hlediska vlivů na životní
prostředí následující záměry:
Kód záměru OV 4065 – Modernizace výroby elektrické energie, Komořany,
oznamovatel United Energy právní nástupce, a.s., souhlasné stanovisko 18.02.2008
– v realizaci
Kód záměru MZP 245 – Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012
se vstupem do DP Slatinice, mimo jiné Ervěnice, oznamovatel Vranská uhelná a.s.,
veřejné projednání 29.09.2010.
Stanovisko zpracovatele posudku

Jak je zřejmé z dalších částí dokumentace, jedná se o výstavbu nového zařízení
v nezastavěném území, které však bezprostředně navazuje na stávající areál
společnosti United Energy, a.s. a bude s ním i částečně propojen.
Dále je třeba uvést, že definice energetického využívání odpadů dle § 23 odstavce 1)
zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, uvedená na straně 13 dokumentace je
dnes již neplatná. Odstavec 1) § 23 zákona byl změněn vydáním zákona č. 154/2010
Sb. a zní: „Spalování odpadů ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje
vysokého stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem
uvedeným pod kódem R1 v příloze č.3 k tomuto zákonu. Výše požadované
energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto
zákonu.“. Vzorec pro výpočet energetické účinnosti, uvedený v příloze č.12 je:
(Ep – (Ef + Ei)/(0,97 x (Ew + Ef)
Kde:
Ep – roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak,
že se energie ve formě elektřiny vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené pro
komerční využití hodnotou 1,1 (GJ/rok)
Ef – roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry (GJ/rok)
Ew – roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech, vypočítané za
použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok)
Ei – roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok)
0,97 – činitel energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování
Dle sdělení oznamovatele (na základě údajů prezentovaných v projektové
dokumentaci pro územní řízení), bude navrhované zařízení EVO dosahovat
následujících hodnot: Ep = 1 007 000 GJ/rok, Ef = 1 700 GJ/rok, Ew = 1 500 000
GJ/rok, Ei = 58 000 GJ/rok.
Dosazením těchto hodnot do výše uvedeného vzorce pro výpočet energetické
účinnosti, je vypočtená hodnota energetické účinnosti 0,65,, což odpovídá
požadované výši energetické účinnosti dle přílohy č.12 a zařízení EVO se považuje
za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č.3 zákona –
využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě
energie.
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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

Výstavbou záměru se kraji, městům i obcím podaří razantně snížit podíl
skládkovaného komunálního odpadu a získávat teplo a elektrickou energii pro
zásobování domácností v Ústeckém kraji. Výstavbou dojde také k významné úspoře
fosilních paliv, sníží se emise skládkových plynů z ukládaných odpadů na skládky a
kraj i města získají v zařízení záruku ekologicky přijatelnějšího naložení s odpadem
než jeho prostým skládkováním, které zabírá jejich území. Jedním z hlavních efektů
vybudování zařízení na energetické využití komunálního odpadu je částečná
náhrada klasického zdroje tepla spalujícího uhlí. Emisní parametry zařízení na
využívání odpadů jsou kvalitativně úplně jiné než parametry pro běžnou teplárnu a
lze s jistotou říci, že emise všech znečišťujících látek do ovzduší jsou významně
nižší než u stávajících klasických tepláren.
Záměr zařízení EVO má přímou energetickou návaznost (předávání vyrobené
energie) do sousedního provozu United Energy a.s. bez zbytečných ztrát dálkovými
přenosy.
Potřeba realizace technologického zařízení pro konečné zpracování či využití
odpadů v Ústeckém kraji vychází z následujícího právního a plánovacího rámce:
§ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES – vymezuje
hierarchii odpadového hospodářství (předcházení vzniku odpadu → opětovné
použití → materiálové využití → energetické využití → odstraňování).
§ Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů – omezuje přijímání biologicky
rozložitelných odpadů na skládky a stanovuje k tomu postupné cíle až do r. 2020.
§ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné vyhlášky – v současnosti
připravovaná novelizace zákona o odpadech
§ Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR)
- vytvářet síť zařízení pro nakládání s odpady (integrované systémy
nakládání s odpady)
- docílit v roce 2010 materiálové recyklace ve výši 50 % u komunálního
odpadu ve srovnání s rokem 2000
- snížení množství komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000
- snížit podíl BRO ukládaného na skládky v roce 2010 na 75 %, 2013 na 50
%, 2020 na 35 % oproti stavu z roku 1995.
§ Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (POH ÚK) – současné
problémy odpadového hospodářství Ústeckého kraje
- z vyhodnocení plnění cílů POH ÚK vyplývá, že jako nejproblematičtější
v oblasti odpadového hospodářství Ústeckého kraje přetrvává produkce
komunálních odpadů a nakládání s nimi
- dominantním způsobem nakládání s komunálními odpady je jejich
skládkování (až 83 %)
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-

-

-

chybějící technická vybavenost území (resp. její jednostrannost směrem
ke skládkování)
produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele kraje (0,38 – 0,52
t/obyv.rok) je trvale vyšší o 30-70 kg než je průměrná měrná produkce na
obyvatele v ČR
nízký podíl odpadů ze separovaného sběru a využití biologicky
rozložitelné složky komunálních odpadů
neplnění limitů národního POH ČR pro množství BRKO ukládaného na
skládky - pro rok 2010 stanovené jako 75 % oproti referenčnímu roku
1995, tj. 90 608 t (112 kg/obyv.rok)
nerovnost podmínek nakládání s komunálními odpady v obcích s velkými
svozovými vzdálenostmi (např. horské obce).

Hlavním účelem a cílem záměru je:
§

Využití 150 000 tun komunálních odpadů na výrobu energie, zásobování
občanů energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů (odpady).

§

Zavedení moderní technologie využívání odpadů splňující podmínky BAT,
která nahradí dosavadní převažující technologii skládkování.

§

Významné snížení znečišťování životního prostředí a rizik s tím spojených
v souvislosti s dosavadním způsobem nakládání se směsným komunálním
odpadem, kterým je doposud skládkování.

§

Rozvoj a vybudování moderního
hospodářství v Ústeckém kraji.

regionálního

systému

odpadového

Cílem daného záměru výstavby zařízení EVO Komořany je naplnění programového
indikátoru Plánu odpadového hospodářství ČR (pořadové číslo POH ČR 31) a Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje (cíl 2.2) zvýšit využívání komunálních
odpadů a snížit množství odpadů ukládaných do skládky v souladu s evropskou
směrnicí 1999/31/ES o skládkách odpadů a směrnicí č. 2008/98/ES ze dne 19.
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Komunální odpad je možno spalovat s výrobou energie, avšak POH ČR na samém
počátku odmítl podporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze
státních prostředků. Tento přístup byl však přehodnocen a v nařízení vlády 473/2009
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR, byla část o
nepodporování spaloven vypuštěna (nabyla účinnosti 31. prosince 2009).
Předpokládá se následná změna i v příslušných krajských plánech odpadového
hospodářství.
V současné době probíhá aktualizace POH Ústeckého kraje v oblasti nakládání s
komunálními odpady, mj. s cílem zajistit soulad s POH ČR, která umožňuje výstavbu
zařízení k energetickému využití odpadů ze státních prostředků a z prostředků EU.
Stanovisko zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku souhlasí s uvedenými důvody potřeby a umístění záměru.
Záměr neomezuje další předpokládaný rozvoj třídění a recyklace vybraných druhů
odpadů, protože tyto činnosti jsou a budou i nadále předřazeny a pro energetické
využití bude využíván zbývající nevytříděný odpad. Uvedením záměru do činnosti se
významným způsobem sníží množství odpadů ukládaných na skládky v regionu.
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Jak je zřejmé z vyjádření příslušných orgánů státní správy (odbory odpadového
hospodářství) k hodnocené dokumentaci, není k navržené koncepci energetického
využití odpadů žádných připomínek.
Oznamovatel požádal OŽPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyjádření k souladu
hodnoceného záměru s POH Ústeckého kraje. Toto vyjádření ze dne 24.1.2011 je
uvedeno v příloze posudku. KÚ v tomto vyjádření konstatuje, že hodnocený záměr
není po věcné stránce v rozporu s POH Ústeckého kraje a zakládá reálné
předpoklady pro naplnění cílů stanovených v POH pro oblast komunálních odpadů a
snížení biologicky rozložitelné složky ukládané na skládky.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dokumentace

Základní technologické parametry zařízení EVO jsou uvedeny v tabulce:
jednotky
množství energeticky využívaného
komunálního odpadu
prosazení odpadu (hodinový výkon)
předpokládaná výhřevnost komunálního
odpadu
počet technologických linek
fond pracovní doby
teplota spalování
spalovací teplota
účinnost kotle
výkon kotle
zdržení spalin při teplotě 850 °C po
posledním přívodu sekundárního vzduchu
teplota v 1. tahu kotle po posledním přívodu
sekundárního vzduchu
teplota spalin na výstupu z kotle
teplota přehřáté páry
množství vyrobené páry
parametry páry na výstupu z kotle
parametry páry na vstupu do turbiny
použitá metoda čištění spalin
spotřeba užitkové vody
podpůrné palivo - zemní plyn
předpokládané množství spalovacího
vzduchu
množství odpadních plynů za normálních
podmínek
množství pevných produktů ze spalování
vlastní spotřeba elektr. energie
vlastní spotřeba tepla
dodávka elektřiny

150 000

t/r

18,75

t/h

10,0

MJ/kg

1
8 000
min. 850
900–1100
0,83
43,2

MW

2

s

850 – 950

°C

max. 220
400
55,9
42
40
mokrá

°C

h/r
°C
°C
minimální hodnota
minimálně

bar/408 °C
bar/400 °C

42 000

m3/rok

160 000

m3/rok

max. 90 000

Nm3 /h

101 562

Nm3/h

46 225
9 060
9 750
76 460

t/rok
MWh/r
MWh/r
MWh/r

13
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pro technologii bez
napájení
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bez recirkulace spalin
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jednotky
dodávka tepla

64 306

poznámka

MWh/r

Záměr představuje vybudování jedné technologické linky zařízení na energetické
využití komunálního odpadu o kapacitě 150 000 tun odpadu za rok při 8 000
hodinách ročního fondu provozní doby.
Předpokládán je standardní technologický řetězec energetického využívání odpadu technologie energetického využívání odpadu založená na roštovém ohništi
s následným látkovým využíváním procesních zbytkových látek.
Základní technologický popis

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

váhovna (2x váhy, automatické zpracování dat, měření radioaktivity,
kamerové systémy, vstupní hala)
bunkr odpadu s drtičem objemového odpadu
jeřáby (2x na odpadky, 1x na škváru, 1x na železo, 1x turbinová hala)
roštové ohniště podle aktuálního stavu techniky a odpovídající nejlepší
dostupné technice (BAT)
čtyřtahový“ parní kotel s třemi vertikálními tahy, s jedním horizontálním
tahem
kogenerace elektrické a tepelné energie v kondenzační odběrové turbíně
filtr tuhého úletu (elektrostatický odlučovač případně textilní filtr)
kombinovaný katalytický filtr - rukávcový filtr s katalytickou vložkou
separace úletového kotelního popílku za účelem jeho dalšího zpracování
vícestupňové čištění spalin, tzv. „mokrý proces“ (fyzikálně-chemická
absorpce)
komín (75 m)
spalinový ventilátor
extrakce („kyselá vypírka“) separovaných popílků
čištění pracích vod se separací koncentrátu těžkých kovů
redukce emisí oxidů dusíku ze spalin - DENOX (selektivní nekatalytické
redukce oxidů dusíku - SNCR ).
kontinuální měření emisí
instalace ASŘTP (automatizovaného systému řízení technologických
procesů)
elektro rozvody a rozvodny 400 V, rozvodna a rozvody 6,3 kV,
transformátorovna 6,3 kV/400V
chlazený výstup strusky
zařízení pro úpravu a separaci strusky (magnetická separace železa a
metoda vířivých proudů pro separaci neželezných kovů ze strusky, strojní
příslušenství).

V následující části je uveden bližší technologický popis zařízení EVO:
Manipulace, úprava a skladování odpadů

Vstupním objektem bude váhovna, u které budou instalovány 2 vážní mosty (1 – váží
přivážející auta, 2 – váží automobily na výjezdu). Bude registrován průjezd všech
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automobilů včetně hmotností a druhu dováženého SKO i odvoz zbytků po spalování
(škvára, extrahovaný železný šrot, aj.).
U všech vozidel bude obsluha váhovny provádět kontrolu dovezeného odpadu, tj.
jeho zařazení dle katalogu odpadů (vizuálně, případně budou odebírány vzorky a
proveden odborný rozbor), aby se omezila možnost vnášení nebezpečných odpadů
do bunkru. Případný nebezpečný odpad nalezený v bunkru bude do doby odstranění
oprávněnou osobou uložen ve vyčleněných kontejnerech na ploše před vyklápěcí
halou. Postup kontroly dovezeného odpadu bude definován provozním řádem.
Veškerý dovážený odpad bude na vstupu podroben detekci na přítomnost
radioaktivních materiálů. Informace a data z váhovny budou přenášeny na „velín“
zařízení EVO.
Zaregistrovaný odpad bude dovezen do vyklápěcí haly a vysypán do vlastního
zásobníku odpadu – betonového bunkru. Bunkr bude navržen na 7 denní zásobu.
Bunkr a vyklápěcí hala budou vybaveny vraty s mechanickým ovládáním a světelnou
signalizací.
Velkoobjemový odpad bude rozdrcen na menší kusy, k tomu účelu jsou na plošině
uvnitř bunkru instalovány hydraulické nůžky a drtič.
Obsluha jeřábu drapákem odebírá dovezený odpad od vstupních skluzů zásobníku,
přemísťuje jej dále v prostoru bunkru tak, aby před plněním násypky kotlů došlo k
dostatečné homogenizaci odpadu. Drapák jeřábu bude vybaven tenzometrickými
vahami, za účelem možnosti sledovat dávkování odpadu do kotle, řídit výkon kotle.
SKO je z násypky kotle automaticky podáván na rošt a spalován.
V násypce kotle na vstupu do topeniště je vytvářen podtlak, který brání uvolňování
zápachu do prostoru zařízení EVO. Odsátý vzduch je ze vstupní části přidáván jako
primární spalovací vzduch přímo do kotle.
Prostor bunkru bude vybaven bezpečnostním systémem s čidly pro sledování
koncentrace CH4, požárním zabezpečovacím systémem a EPS. Bunkr a vyklápěcí
hala budou sledovány průmyslovou kamerou.
Kotel

Pro spalování odpadů bude instalován moderní kotel s roštovým ohništěm, speciálně
konstruovaný pro energetické využívání komunálního odpadu. Bude použito roštové
ohniště odpovídající stavu techniky a kritériím nejlepší dostupné techniky – BAT.
Jednotlivé segmenty roštu jsou konstruovány tak, že umožňují prostup vzduchu pro
oxidační proces a zároveň zajišťují transport odpadu od jeho vstupu do ohniště až
po výstup spáleného odpadu (škváry).
Odpady budou spalovány při teplotě cca 950–1100 °C na posuvném roštu tak, aby
byla zajištěna dostatečná doba setrvání ve spalovacím prostoru (min. teplota spalin
850 °C po dobu 2 s), aby došlo k dokonalému rozložení organických látek.
Hořáky budou také plnit funkci stabilizace hoření, tzn. zareagují automaticky, pokud
teplota ve spalovací komoře klesne pod 850 °C. Přívod primárního vzduchu do
ohniště bude zajišťován vzduchem odsávaným z prostoru bunkru, což vychází z
požadavku §5 Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. Pro optimální nastavení procesu
spalování bude také používán přídavný, tzv. sekundární vzduch, který bude odsáván
z prostoru od stropu objektu a bude přiveden do kotle ve vhodných místech.
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Vyhořelé zbytky budou ochlazeny ve vodním uzávěru kotle a vynášeny do bunkru a
prostoru drcení škváry a separace a k dalšímu zpracování.
Úletový popílek, který se ze spalin zachytí v kotli (periodicky oklepávaný a
ofukovaný za provozu kotle), jakož i popílek zachycený při filtraci spalin
v kombinovaném rukávovém filtru bude transportován do sila popílku a odtud k
dalšímu zpracování.

Napájecí voda, doplňovací voda, odluh, odkal

Napájecí čerpadla umístěná ve strojovně budou instalována v konfiguraci jedno
provozní a jedno záložní. Napájecí čerpadla budou čerpat vodu z napájecí nádrže a
přes deskový výměník ji dopravovat do ekonomizéru kotle.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový provoz, předpokládá se, že vratný
kondenzát bude čistý, s postupující dobou provozu se bude kvalita zhoršovat a tomu
bude přizpůsobena úprava kondenzátu (směsné filtry, pískové filtry, filtry s náplní
silně kyselého katexu, případně doplněné o odželezovací filtry).
Demineralizovaná voda pro potřebu kotle se bude připravovat na demi lince v max.
množství 10 m3/hod. Alternativně se předpokládá využití stávající demi linky
v teplárně.
Odluh a odkal z kotle je cca 0,75 m3/h.
Čištění spalin

Čištění spalin lze rozdělit do čtyř základních technologických kroků:
1) redukce oxidů dusíku (NOx)
2) zachycení popílku
3) katalytický rozklad organických látek typu PCDD/F
4) čištění anorganických složek spalin.
1) Redukce oxidů dusíku

Do spalovací komory kotle, kde probíhá selektivní nekatalytická redukce (SNCR), je
dávkován 25% roztok čpavkové vody. Redukce bude probíhat v rozmezí teplot 850 –
950 °C, což je rozmezí, ve kterém dochází k účinné redukci NOx. Alternativním
řešením je použití močoviny. Reakce není stechiometrická, pracuje se s určitým
přebytkem čpavkové vody (případně močoviny).
Opatření ke snížení emisí NOX jsou v podstatě dvě - primární, kdy se jejich vzniku
předchází řízením průběhu spalování a konstrukcí kotlů (tímto postupem lze snížit
emise NOX až o 40 - 60 % při relativně nízkých nákladech) a sekundární, kdy se
eliminují již vzniklé oxidy dusíku.
U tzv. sekundárních denitrifikačních opatření se vždy mění NOX pomocí redukčního
prostředku za působení energie na molekulární dusík a vodu.
Vzhledem k tomu, že se vstřikuje přebytek NH3, reaguje přebytečný NH3 za ohništěm
s kyselými složkami kouřových plynů za vzniku chloridu amonného (NH4Cl),
hydrosíranu amonného (NH4HSO4) a síranu amonného ((NH4)2SO4).
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Vzniklé čpavkové soli se mohou ve spalinách nacházet ve formě aerosolů a v
průběhu procesu se opět různými způsoby z proudu spalin v jednotlivých aparátech
technologického řetězce odlučují.
2) Zachycení popílku

Popílek obsažený ve spalinách se odlučuje po celé trase spalin (kotel,
elektrostatický odlučovač) a transportuje se k další úpravě.
3) Katalytický rozklad organických látek typu PCDD/F

Redukce obsahu dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) je realizována ve speciálním
katalytickém textilním filtru, který zajišťuje dostatečnou destrukci těchto látek na
neškodné složky. Jedná se o oxidačně-redukční metodu katalytické filtrace
(povrchová a katalytická filtrace). Při použití této metody dochází k oxidaci
organických látek (vedle dioxinů jsou to i složité aromatické uhlovodíky) na vodu,
CO2 a HCl. Chlorovodík bude zachycován v navazujícím stupni čištění spalin.
Na katalytickém filtru se zachytí i zbytkový popílek, který prošel elektrofiltrem. Tento
odloučený popílek je zpracováván společně s popílkem z elektrofiltru a kotle.
4) Čištění anorganických složek spalin

K čištění spalin mokrým chemicko-fyzikálním procesem ve třech stupních slouží
pračka spalin.
První stupeň („quench“ + absorpce anorganických kyselin) - ochladí horké spaliny
vstřikováním prací vody na teplotu jejich nasycení (přibližně 65 °C). Spaliny jsou
nasycovány vodou, která pohlcuje největší díl anorganických kyselin (HCl, HF),
odloučí se těžké kovy (jako např. Hg, Cd, Zn, Pb atd.). Pro snížení koncentrace kovů
se předpokládá použití přípravku TMT15.
Druhý stupeň - absorpce oxidů síry (SO2, SO3) ze spalin. Výplň pračky zajistí
intenzivní styk mezi spalinami a změkčenou vodou s regulovaným dávkováním
hydroxidu sodného (NaOH).
Spaliny směřují zdola nahoru, prochází výplní proti proudu prací vody. Tím dochází
k výměně látek a odstranění oxidů síry ze spalin při hodnotě pH cca 6 ve výstupní
prací vodě.
Třetí stupeň (odlučování aerosolů) - spaliny procházejí soustavou Venturiho trysek,
kde zkrápěním tlakovou vodou probíhá proces odlučování aerosolů vznikajících při
spalování a hlavně při redukčních procesech NOx. Po opuštění třetího stupně čištění
jsou spaliny vedeny přes výstupní odlučovač kapek a posléze vystupují speciálně
konstruovaným komínem, kde se kontinuálně měří emise do ovzduší. Ochlazené
spaliny na výstupu z pračky dosahují teploty nad 60 °C.
Zpracování popelovin

Struska, která je na konci roštu kotle vypuštěna do vodní lázně, je kontinuálně
vyváděna do bunkru strusky. Na výstupu do bunkru strusky je také zavedena
kontinuální protiproudá promývka vodou, která odstraní zbytek rozpuštěných solí.
Surový popílek, který se odloučí ze spalin, bude promýván tak, aby se odstranily
rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy do prací kyselé vody přicházející z
pračky spalin (především z prvního stupně pračky). Popílek je dávkován do první ze
tří extrakčních nádrží, v nichž je za přidání kyselé prací vody z prvního stupně
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pračky spalin vyluhován v kyselém prostředí (při pH 3,5) a při zvýšené teplotě (cca
65 °C). Pevné zbytkové materiály (čili vypraný úletový popílek) jsou v následujícím
kroku odvodněny na vakuovém pásovém filtru. Voda po filtraci je vedena do čistícího
procesu úpravny technologických odpadních vod. Odvodněný popílek je promyt
vodou (zbytková vlhkost cca 25 %; splňuje nároky na vyluhovací testy) a odchází do
bunkru na strusku, kde je smíchán se struskou, která vykazuje podobné vlastnosti.
Popeloviny, které se shromáždí v bunkru strusky, budou ještě dále upravovány.
Drapákem se budou popeloviny podávat přes hřebenový rošt, který slouží na
oddělení hrubých částí, do násypky a pomocí transportního pásu se přivedou k
magnetickému separátoru. Vzhledem k tomu, že se v popelovinách nachází relativně
vysoký podíl železných a neželezných kovů, bude ze škváry v magnetickém
separátoru odstraněno železo, které bude paketováno a odváženo k dalšímu
zpracování. Následně jsou z proudu škváry separátory vytříděny neželezné kovy a
škvára je rozdělena na frakce k dalšímu použití (k přípravě stavebního materiálu).
Nevyužitelný zbytek bude ukládán na skládku.
Čištění odpadních vod

Technologické vody z čištění spalin a vypírky škváry budou upravovány ve
vícestupňovém procesu čistící stanice zařízení EVO.
Tento proces se skládá:
- neutralizace vápenným mlékem, úprava pH na cca pH 6
- odbourání těžkých kovů, zvýšením pH a přidáním roztoku TMT 15 (popř. Na2S)
- odstranění přebytku Na2S vodním roztokem FeCl3, odbourání sulfidů těžkých kovů
a dodání flokulačního činidla
- sedimentace a oddělení kalu od vyčištěné vody (kontrola kvality vyčištěné vody);
při splnění požadovaných parametrů na kvalitu je možno vyčištěnou vodu vypustit,
pokud není dosaženo požadovaných parametrů, vrací se čištěné vody na začátek
úpravy
- usazené nečistoty a kaly budou odváděny do sběrné nádrže
- odvodněný kal ve formě filtračního koláče se bude ukládat do transportního
kontejneru umístěného v prostoru zařízení čističky). Požadavky na kvalitu vyčištěné
vody jsou uvedeny dále.
Splaškové vody

Čištění splaškových vod bude řešeno samotnou čističkou v areálu zařízení EVO.
Kvantitativní a kvalitativní požadavky jsou uvedeny dále.
Dešťové vody

Čištění dešťových vod z vnitřních komunikací a pojízdných ploch bude ošetřeno
lapáky písku a lapoly.
Vyvedení tepla a chlazení

Vyvedení tepelného výkonu je předpokládáno do stávajícího rozvodu CZT Teplárny
Komořany. Systém CZT teplárny je horkovodní s teplotním spádem 140/70 °C v
zimním provozu a 85/60 °C v letním provozu.
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Teplo ze zařízení EVO je možné vyvést několika způsoby. Z technicky
proveditelných způsobů byla doporučena varianta vyvedení v horké vodě
s následným ohřevem vratné vody z lokality Most. Tato varianta představuje nejvyšší
výrobu elektřiny v teplárenském i v kondenzačním provozu, zároveň je nejsnáze
realizovatelná a má nejméně nežádoucích vazeb na zařízení TKY.
Napojení na stávající horkovod bude pomocí dvoutrubkové soustavy přes
výměníkovou stanici pára/voda, která bude umístěna v areálu EVO Komořany.
Turbogenerátor

Bude použita parní turbína pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla.
Kondenzátor TG bude chlazen vodou obíhající přes mokrou chladicí věž.
Chladicí věže (CHV)

Stávající CHV 1 až 5 Teplárny Komořany jsou železobetonové konstrukce o výšce
26,75 m a jsou vybaveny vždy jedním ventilátorem o průměru 12,5 m. Ventilátory
mají přepínání otáček. Věže jsou navrženy pro průtok chladicí vody 2500 – 2800 t/h.
Chlazení EVO může být řešeno 2 způsoby:
§

připojení na stávající chladicí řad.
Na stávajícím potrubí DN 1800 z čerpací stanice TKY bude zbudována
odbočka DN 800 s armaturou a přívodní potrubí do EVO. Potrubí oteplené
vody z EVO bude zapojeno přes uzavírací armaturu do potrubí DN 600 před
armaturou CHV 3. Za normálního provozu bude oteplená voda z EVO proudit
do CHV 3, při odstávce CHV 3 nastane opačné proudění a voda se rozdělí do
jiných CHV.

§

oddělení CHV 3 (popř. CHV 2) a samostatný chladicí okruh pro EVO.
Pro nezávislost na TKY bude oddělena CHV 3 a vybudována nová čerpací
stanice chladicí vody s čerpadly 2 x 100 % u této věže. Toto řešení je vhodné
pro velikost zařízení EVO 150 000 t odpadu za rok s průtokem chladicí vody
na úrovni 2600 t/h. V teplárenském provozu bude stačit provoz bez ventilátoru
díky přirozenému tahu věže, v kondenzačním provozu se budou přepínat nižší
nebo vyšší otáčky ventilátoru.

Vyvedení elektrického výkonu

Elektrický zdroj EVO Komořany bude přes odbočkový transformátor zajišťovat
napájení své vlastní spotřeby. Vyvedení elektrického výkonu do sítě ČEZ Distribuce,
a.s., bude provedeno přes rozvodnu 22 kV, která je majetkem United Energy a.s.
Jako havarijní nouzové napájení při výpadku výrobního zařízení EVO a současném
výpadku vedení 35 kV bude pro doběh bloku, zejména cirkulaci chladící vody a
dochlazení vyzdívky kotle, zajištěno napájení ze stávající R6 kV ČSTb 00BCD. Tato
rozvodna je napájena přes R6 kV HR6b/HR6a z R110 kV 00AEF.
S ohledem na provoz technologického zařízení EVO se předpokládá záložní zdroj –
zařazen diesel generátor o výkonu 165 kVA. Diesel generátor bude zajišťovat
v případě blackoutu zařízení EVO zároveň provoz systému centrální ochrany,
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nouzového osvětlení, ovládání elektricky ovládaných vstupních a výstupních dveří a
bran atd.
Systém řízení

Obecná filozofie systému řízení je v podstatě shodná u všech řídících systémů typu
DCS (decentralizovaný řídicí systém). Řídící systém má zabezpečit především
přesné a rychlé řízení technologie s dopady na snížení počtu zaměstnanců, omezení
vzniku ovlivnitelných poruch pomocí diagnostiky a snadné identifikování vzniku
poruch pomocí historizace poruch a blokád zařízení. Řídící systém zabezpečí sběr
dat a jejich zpracování a řízení procesu za všech provozních podmínek.
Řídící systém zařízení EVO bude komunikovat s řídícím systémem celé teplárny
pomocí redundantní optické linky. Komunikace musí zajistit vzájemnou výměnu dat o
stavech zařízení, která jsou rozhodující pro vzájemný chod obou provozů, jako jsou
stavy rozvoden VN a stavy jiných případných zařízení.
Monitoring
Ovzduší

Základní monitoring ovzduší je dán limity uvedenými v legislativním předpisu –
nařízení vlády 354/2002 Sb. v platném znění. Rozsah a četnost monitoringu je
uveden v kapitole B.III.1.
Vody

Čištění vod z pračky odpadních plynů zařízení EVO - limitní hodnoty jsou dány
Nařízením vlády 354/2002 Sb. - viz kapitola B.III.2. Rozsah a četnost monitoringu
včetně ČOV a vypouštěných dešťových vod bude dáno integrovaným povolením dle
zákona 76/2002 Sb. v platném znění.
Laboratoř

Pro sledování a vyhodnocování kvalitativních parametrů procesních medií bude
sloužit laboratoř, která bude umístěna v provozní budově. Alternativně využití
stávající laboratoře v teplárně.
Dispoziční řešení areálu je zobrazeno na straně 22 dokumentace.
Jednotlivé technologické části zařízení EVO dosahují následujících výšek:
§

A – vykládání odpadu

+ 24 m

§

B – bunkr odpadu

+ 35 m

§

C – kotelna

+ 42 m

§

D – čištění spalin

+ 42 m

§

E – turbínová hala

+ 26 m

§

F – administrativa

+ 26 m

§

G – příjem odpadu

+ 7,2 m

§

komín

+ 75 m.

20

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany

Příjezdová komunikace k zařízení EVO bude ze silnice 255. Vnitřní komunikace
budou se živičným povrchem, stejně tak jako zpevněné plochy v areálu.
V areálu bude vybudována dešťová kanalizace s tím, že dešťové vody budou
svedeny do retenční nádrže, která bude sloužit jako zdroj užitkové vody, příp. jako
požární nádrž. Součástí konečného řešení je napojení na inženýrské sítě (voda
pitná, voda užitková, zemní plyn, VN, NN, vyvedení energie ze zařízení EVO, apod.).
Nezastavěné a nezpevněné plochy v areálu budou ozeleněny za použití původních
druhů.
Osvětlení areálu bude provedeno v potřebném rozsahu.
Areál bude oplocen a hlídán strážní službou.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola je zpracována velmi podrobně a pro zvýšení vypovídací schopnosti je
doplněna příslušnými obrázky.
Ze strany zpracovatele posudku lze k této části dokumentace uvést několik
následujících dílčích připomínek a doplnění dle sdělení oznamovatele:
Uvedený způsob kontroly a případné vyřazení odpadů z kategorie „nebezpečný
odpad“ lze provádět u všech odpadů mimo SKO kat. číslo 200301. SKO bude
dovážen ve speciálních popelářských vozech nebo uzavřených soupravách a nelze u
něj provádět vizuální kontrolu ani separaci odpadů, odpad bude z vozů přímo
vysypáván do bunkru odpadu. Postup vstupní kontroly dovezených odpadů bude
upřesněn provozním řádem.
Navrhovaná kapacita bunkru odpadu neřeší příjem odpadu v případě nutnosti
dlouhodobějšího odstavení zařízení EVO z provozu (plánované provozní odstávky,
poruchy zařízení spojené s dlouhodobějším odstavením zařízení). V těchto
případech bude SKO vyvážen po nezbytně nutnou dobu na smluvní skládku a příjem
ostatních KO bude dočasně zastaven. Zajištění smluvní skládky bude provedeno do
zahájení zkušebního provozu.
V bunkru odpadu bude udržován trvalý podtlak a odsátý vzduch bude veden jako
primární spalovací vzduch do kotle. Problematika odvodu vzduchu v době odstavení
kotle je uvedena až v dalších částech dokumentace. Podtlak v bunkru odpadu musí
být udržován trvale, tj. i v době odstavení spalovacího kotle. V těchto případech musí
být vzduch odsávaný z bunkru odpadu veden přes účinný filtrační systém, který
zajistí minimalizaci zápachu ve výstupním vzduchu. Tento požadavek je zapracován
do návrhu stanoviska.
Automatický režim stabilizačních hořáků musí být nastaven od vyšší teploty než 850
0
C, při poklesu teploty spalování na 850 0C musí již docházet k zastavení dávkování
odpadů do kotle.
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Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bude režim
chlazení strusky na výstupu z kotle řešen tak, aby za běžných provozních podmínek
byla teplota strusky na vstupu do bunkru strusky do 60 0C.
Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bude potřebné
množství demi vody připravováno a dodáváno ze stávající výrobny demi vody
v teplárně.
Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení nebude pevná
fáze zachycená na katalytickém filtru čištění spalin zpracovávána společně s
popílkem z elektrofiltru a kotle, ale bude přímo z filtru ukládána do přepravních obalů
big-bagů a předávána oprávněné osobě jako odpad kategorie „nebezpečný odpad“.
Množství tuhých částic, zachycené na katalytickém filtru, bude podstatně menší, než
uvádí následně dokumentace – předpokládá se do 4 kg/hod, tj. cca 30 tun/rok.
Tvrzení autorů dokumentace, že promytý a odvodněný popílek splňuje nároky na
vyluhovací testy je nutno doložit ve zkušebním provoze. Při zahájení zkušebního
provozu je proto nutné jak se struskou tak i s popílkem nakládat jako s odpady
kategorie „nebezpečný odpad“ a v bunkru škváry zajistit jejich oddělené
shromažďování a následné předávání oprávněným osobám. Při požadavku
provozovatele na jejich následné mísení, převedení do kategorie „ostatní odpad“ a
pro přípravu stavebního materiálu je nutno postupovat v souladu s platnou
legislativou.
Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bude systém
chlazení vody pro zařízení EVO řešen ve variantě samostatného okruhu přes
stávající chladící věž č.3.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace

Zahájení výstavby:

2012

Zkušební provoz:

2014 - 15

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola obsahuje požadované údaje. Ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dokumentace

§

Ústecký kraj

§

Město Most

Stanovisko zpracovatele posudku

K uvažované kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Výčet
dotčených územně samosprávných celků se odvíjí od situování posuzovaného
záměru a provedeného vyhodnocení vlivů záměru na jednotliví složky ŽP..
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Dokumentace

§

Integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb. v platném znění - KÚ
Ústeckého kraje
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Povolení zkušebního provozu.

§
§
§

Stanovisko zpracovatele posudku

Dle názoru zpracovatele posudku jsou v této kapitole uvedena rozhodující rozhodnutí
potřebná pro přípravu a realizaci záměru. Vzhledem k určité provázanosti zařízení
EVO se stávajícím zařízením Teplárny Komořany bude nutné zpracovat a předložit i
žádost na změnu stávajícího IP. Pro vydání uvedených rozhodnutí bude nutné aby si
oznamovatel zajistil vydání dalších nezbytných rozhodnutí, vyplývajících z dikce
příslušných složkových zákonů (např. souhlas k umístění zdroje znečišťování
ovzduší, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, výjimku ze zákona
č.114/1992 Sb. z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů atd.).
B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace
Realizací záměru nedochází k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků
sloužících k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr bude realizován na pozemcích v katastru
Třebušice v sousedství chladících věží společnosti United Energy a.s.
Pozemek
188/38
188
189
195
196
197
198

m2
42205
554
575
562
569
567
568

Způsob
využití
jiná plocha
zbořeniště
zbořeniště
zbořeniště
zbořeniště
zbořeniště
zbořeniště

Druh pozemku

Vlastnické právo

ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

United Energy, a.s. Teplárenská 2,
Most, Komořany, 434 03

Bude využita jen část pozemků - cca 13 000 m2 .
Ochranná pásma

Předmětného záměru se dotýkají ochranná pásma těchto komunikací a inženýrských
sítí:
§

Železniční trať – ochranné pásmo železniční trati Most - Chomutov a
kolejiště úpravny uhlí MUS

§

Komunikace - ochranné pásmo silnice 255

§

Elektrické vedení – ochranné pásmo vedení 110 kV

§

Inženýrské sítě - ochranná pásma ze zákona

Limitující a okrajové podmínky pozemku:
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Na zvoleném pozemku se nachází několik limitujících faktorů, které musely být při
umisťování zařízení a návrhu generelu brány v úvahu. Jsou to především:
§

OP nadzemních vedení vysokého napětí podél západní hranice vymezeného
pozemku.

§

Vedení produktovodů (ethylen) probíhající tangenciálně jihovýchodně za
silnicí II/255, v jejichž OP celý pozemek leží.

§

Rozdělovací šachta PVN na východě pozemku.

Stanovisko zpracovatele posudku

Z dokumentace je patrné, že se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na ZPF,
respektive PUPFL. Upřesnění velikosti záboru jednotlivých pozemků a stanovení
celkové plochy pro realizaci záměru bude provedeno v rámci projektové
dokumentace pro územní řízení. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.II.2 Voda
Dokumentace

Období výstavby
Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely.
Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Beton
na stavbu bude dodáván již hotový. Zdroje pitné a užitkové vody pro sociální účely
budou zajištěny ze stávajícího rozvodu společnosti United Energy, a.s.
Provoz záměru
Výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/01Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

směnoví pracovníci
THP, služby, údržba
řidiči
strážní služba
externí údržba,
dodávky, návštěvy
celkem

Počet
pracovníků

Jednotková spotřeba
[m3/rok]

Celkem
[m3/rok]

20
10
8
10

30
12
30
12

600
120
240
120

10

12

120

48

1200

Spotřeba vody pro doplňování parního okruhu 4,6 m3/hod; spotřeba vody pro čištění
spalin 5,6 m3/hod. Další užitková voda bude spotřebovávána na postřik prašných
ploch (cca 300 m3/rok) včetně komunikací a údržbu ozeleněných ploch cca 100
m3/rok.
Celková předpokládaná spotřeba vody je uvedena v tabulce:
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pitná voda
3

3

m /rok
sociální zařízení
technologická
spotřeba

napájecí voda
voda na čištění spalin
jiná technologická

užitková voda
m /rok

m3/rok

42 000
3 000

1 200
36 750
42 000
3 000

300
100

300
100

45 400

83 350

1 200
36 750

postřik prašných ploch
zeleň
celkem

37 950

Celkem

Není uvažována voda na chlazení v chladících věžích - budou využívány stávající
chladící věže United Energy a.s.
Zdroje vody

§ pitná voda - Zdroj pitné vody je vodovod SčVaK v Mostě
§ užitková voda – bude zajištěna jednak dešťovou vodou jímanou v retenční
nádrži v areálu záměru, a jednak přivaděčem užitkové vody. Předpokládá se
napojení na PVN 2 x DN 1200 ve správě povodí Ohře, který disponuje
dostatečnou kapacitou a je i vhodně umístěn vůči plánovanému záměru.
Napojení je nutné projednat se zástupci povodí Ohře s.p.
Roční skutečné odběry vody společností United Energy jsou uvedeny v tabulce
(v tis. m3 /rok)
rok

odběr povrchové (surové) vody

odběr z veřejného vodovodu

2007
2008
2009

2 282,9
2 260,0
2 331,5

57,0
59,9
56,6

Stanovisko zpracovatele posudku

V této kapitole jsou uvedeny veškeré podstatné údaje o způsobu zajištění a spotřebě
jednotlivých druhů vod potřebných pro provoz hodnoceného záměru. Jak je
z uvedených údajů zřejmé, je nárůst potřeby vody, ve srovnání se stávající potřebou
společnosti United Energy, zcela nevýznamný. Ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Dokumentace

Základní surovinou pro zařízení EVO Komořany bude směsný komunální odpad
(SKO - katalogové číslo 20 03 01) a to v množství 150 000 tun ročně.
Složení jednotlivých frakcí v domovním odpadu je ovlivněno mnoha faktory (velikost
sídla, skladba obyvatel, způsob vytápění). Právě způsob vytápění je hlavním
faktorem ovlivňujícím skladbu domovního odpadu.
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Podle typu zástavby se průměrná objemová hmotnost domovních odpadů pohybuje
od 90 - 260 kg/m3, průměrná vlhkost 24-30 % hm., průměrná výhřevnost 7,8-13,2
MJ/kg (pro účely dokumentace byla uvažována průměrná hodnota 10 MJ/kg).
Pro energetické využívání komunálních odpadů jsou klíčové následující parametry a
jejich variabilita:
§
§
§

chemické složení odpadu
fyzikální složení odpadu, např. velikost částic
tepelné charakteristiky odpadu, např. výhřevnost, obsah vlhkosti atd.

Neustálé zvyšování výhřevnosti směsných komunálních odpadů je dáno vyšším
podílem plastů a obalů. Důležitým aspektem je rovněž snižování podílu inertních
materiálů. Pro energetické využívání odpadů však detailní skladba směsného
komunálního odpadu není směrodatná; spalovna komunálního odpadu je z tohoto
pohledu univerzální zařízení.
Pro odhad produkce disponibilního množství komunálních odpadů spádové oblasti
zařízení EVO Komořany byly použity zprůměrované hodnoty z dat Krajského úřadu
Ústeckého kraje evidence produkce odpadů v posledních letech (2002-2008).
V následující tabulce jsou shrnuty měrné údaje produkce odpadů (včetně
komunálních odpadů a SKO) v Ústeckém kraji v letech 2002-2008. Údaje jsou
uvedeny v kg/obyvatele za rok.

rok

obyvatel

odpady
celkem

nebezpečné
odpady

ostatní
odpady

KO

SKO

2002

819 712

7 208,1

136,5

7 071,6

459,8

291,2

2003

820 868

7 331,0

232,7

7 098,3

404,1

271,9

2004

822 133

6 245,2

234,1

6 011,1

446,4

273,3

2005

823 173

2 816,0

282,7

2533,3

454,3

281,5

2006

823 265

3 159,2

196,1

2963,1

455,7

301,2

2007

831 180

3 105,3

197,3

2908,0

487,9

298,6

2008

835 891

3 943,5

402,8

3540,7

459,8

297,1

452,6

287,8

průměr

Průměrné hodnoty produkce komunálních odpadů (resp. SKO) z let 2002-2008 byly
v rámci Studie proveditelnosti záměru EVO Komořany použity pro odhad produkce
komunálních odpadů (452,6 kg/os.rok), respektive směsných komunálních odpadů
(287,8 kg/os.rok) v jednotlivých obcích kraje.
Vynásobením tohoto parametru s počtem obyvatel v jednotlivých obcích byla
stanovena přibližná požadovaná hodnota disponibilního množství komunálního
odpadu. Analyzovány byly všechny obce v členění dle velikosti (počet obyvatel) a
dojezdové vzdálenosti od budoucího zařízení EVO. Souhrnné výsledky znázorňuje
následující tabulka.
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velikost obce
0 - 1500 obyv.

1500 - 5000 obyv.

nad 5000 obyv.

CELKEM

rádius

počet obcí

do 35 km
35-70 km
do 70 km
celý ÚK
do 35 km
35-70 km
do 70 km
celý ÚK
do 35 km
35-70 km
do 70 km
celý ÚK
do 35 km
35-70 km
do 70 km
celý ÚK

110
145
255
291
11
20
31
36
15
8
23
27
136
173
309
354

počet
obyvatel
59 532
65 714
125 246
143 479
28 863
51 238
80 101
94 260
345 670
214 306
559 976
598 459
434 065
331 258
765 323
836 198

množství
SKO (t/rok)
17 133
18 912
36 046
41 293
9 359
13 694
23 053
27 128
81 063
80 098
161 161
172 237
107 555
112 704
220 260
240 658

množství KO
(t/rok)
26 944
29 742
56 686
64 939
14 718
21 536
36 254
42 662
127 482
125 963
253 445
270 863
169 144
177 241
346 385
378 463

Souhrn všech obcí a měst do 70 km od EVO dává předpokládanou produkci
komunálního odpadu přes 346 000 tun ročně (z toho SKO představuje 220 000 tun
ročně). Souhrn obcí (měst) nad 1500 obyvatel do 70 km od EVO dává produkci
komunálního odpadu téměř 290 000 tun ročně (z toho SKO představuje 184 000 tun
ročně). Z toho vyplývá dostatečné množství KO (resp. SKO) v dojezdové vzdálenosti
do 70 km od záměru.
Kromě SKO lze energeticky využít i další druhy komunálního odpadu jako například
objemné odpady, jejichž produkce se v Ústeckém kraji pohybuje v rozmezí cca
29 000 – 43 000 tun/rok.
Spotřeba dalších surovin

Nejvýznamnější spotřebou budou suroviny na čištění spalin a úpravu vody. Tyto
spotřeby jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Spotřeba surovin pro čištění spalin:
Jednotková spotřeba kg/t odpadu
Surovina

Průměr ze známých
obdobných provozů

Použito pro
bilance
10

Spotřeba za rok
t/rok

vápno

9,7718

1 500

louh

0,2225

0,25

močovina*

1,0780

1,10

aktivní uhlí

0,2228

0,25

37,5

HCl

0,2081

0,23

34,5

čpavek*

1,7508

1,80

37,5
165

270

TMT 15

0,075

11,25

chlorid železitý (40 % roztok)

0,60

90

14,305

1 980,75

celkem

13,2540

0,36

nezahrnuté 20 %
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Jednotková spotřeba kg/t odpadu
Surovina

Průměr ze známých
obdobných provozů

Použito pro
bilance

Spotřeba za rok
t/rok

14,665

celkem

2 034,85

0,42
0,35
52,5
voda na čištění spalin
* variantně buď močovina nebo čpavek (uvažován 100 % - používá se čpavková voda)

Spotřeba surovin pro úpravu surové vody:
Surovina

Roční spotřeba

Provozní zásoba v
areálu

1,0 t
0,5 t
12,4 t
0,1 t

0,5 m3
0,25 m3
1,0 m3
50 l

Roční spotřeba

Provozní zásoba v
areálu

Bioxid např. Ferrocid 8583
Inhibitor koroze např. Ferrofos 8426

1,4 t
32 t

0,14 t
0,8 t

NaCl

10,6 t

0,7 m3

Mikropísek
NaClO (chlornan sodný)
Koagulant, např. PAX-18
Pomocný flokulant, např. Praestol 2540

Spotřeba surovin pro CHUV a demistanici:
Surovina

Přesné složení chemikálií pro úpravu kotelní a chladicí vody určí vybraný dodavatel
technologie.
Stanovisko zpracovatele posudku

Z bilančních údajů o produkci jak komunálního, tak i směsného komunálního odpadu
je zřejmé, že v regionu vzniká tohoto odpadu podstatně více, než je kapacita zařízení
EVO a to i v případě omezení dovozové vzdálenosti do 70 km. Z údajů je dále zřejmá
i další skutečnost, že i přes rostoucí množství vytříděných druhů odpadů, množství
evidovaného SKO významně neklesá. Provozem hodnoceného záměru by došlo
v rámci bilancí Ústeckého kraje k poklesu skládkovaného SKO o cca 60%.
V tabulce spotřeb surovin pro čištění spalin (tabulka č.13 na straně 43 dokumentace)
lze upozornit na chybně uvedené součtové řádky. V převzaté tabulce v posudku je již
tato chyba odstraněna. Celková předpokládaná roční spotřeba surovin pro čištění
spalin bude cca 2 000 tun. Dle sdělení oznamovatele se předpokládá dovoz 25%
čpavkové vody, z bilančního hlediska tak dojde ve skutečnosti k nárůstu na cca 810
tun/rok. Spotřebu vody pro přípravu provozních roztoků dalších surovin nelze
odhadovat, protože chybí koncentrační údaje jak dovážených surovin, tak provozních
roztoků. S hlediska dodatečné spotřeby vody se však bude jednat o nevýznamné
množství.
V souladu s názvem této kapitoly by měly být v této kapitole sumárně uvedeny
nároky na energetické zdroje. Tyto údaje v kapitole zcela chybí, dílčí údaje jsou
uvedeny v dalších částech dokumentace (spotřeba zemního plynu cca 160 000
m3/rok, požadavky na elektrickou energii a teplo budou kryty z vlastní výroby, nároky
na chladící vodu ze stávajícího zdroje United Energy, tlakový vzduch z vlastní
kompresorovny apod.). Celková specifikace energetických nároků záměru bude
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uvedena v projektové dokumentaci pro územní řízení. Absence těchto údajů v této
kapitole nemá vliv na následné hodnocení vlivů záměru na ŽP.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace

Pro potřeby zpracování dokumentace bylo zpracováno „Posouzení napojení zařízení
EVO Komořany na dopravní síť“ (příloha č. 7 dokumentace), které hodnotí možnosti
napojení areálu na okolní dopravní síť (železnice, silnice) a výpočtem stanovuje
nárůst dopravy způsobený provozem záměru.
Zařízení EVO Komořany se bude nacházet u silnice druhé třídy II/255 v katastru
obce Třebušice. Silnice II/255 vede z Dolního Jiřetína od silnice I/27 do Komořan,
kde částečně peážuje se silnicí I/13 směrem na východ a dále se odpojuje jižně a
vede podle železniční trati za Čepirohy, kde opět kříží silnici I/27 a dále vede do
Postoloprt. Silnice je v současném stavu dvoupruhová se značně nehomogenním
směrovým vedením.
Napojení areálu EVO na silnici II/255 je v možné v několika místech. Především se
jedná o místo stávajícího napojení areálu chladících věží (napojení č. 1) a o 80 m
dále napojení č. 2. Poslední možností je napojit se na silnici II/255 jižněji a podél
teplovodu napojit zařízení EVO z východu (napojení č. 3). Vhodnější je napojení č. 1
nebo č. 2.
Pro účely tvorby dopravního modelu byly vytvořeny nové zóny, a to přímo zařízení
EVO a v přibližné 35 km vzdálenosti od zařízení EVO tzv. překladiště komunálního
odpadu (3 vytipované skládky ostatního odpadu, jedno existující překladiště
komunálního odpadu). Území Ústeckého kraje bylo rozděleno na oblast dostupnou
do 35 km od zařízení EVO a na oblast vzdálenou od 35 do 70 km od zařízení EVO.
Území do 35 km se předpokládá, že bude obsluhováno popelářskými vozy, které
budou zajíždět přímo do zařízení EVO, zatímco vzdálenější oblasti budou sváženy
na vytipovaná překladová území (tj. skládky odpadu) a z nich potom bude komunální
odpad svážen velkými nákladními soupravami do zařízení EVO.
Na základě jednotlivých zón, počtu obyvatel a předpokládaných objemů
komunálního odpadu byly vytvořeny matice cest popelářských vozů a matice cest
nákladních souprav převážející kontejnery ze skládky do zařízení EVO a škváru ze
zařízení EVO na skládku. Všechny roční objemy komunálního odpadu byly
přepočteny na denní objemy, protože dopravní model pracuje se 24 hodinovými
intenzitami vozidel.
Jeden popelářský vůz v průměru odveze přibližně 9 t komunálního odpadu a jedna
nákladní souprava převeze přibližně 30 t komunálního odpadu do zařízení EVO
nebo přibližně 30 t škváry ze zařízení EVO. Celkový objem zpracovaného
komunálního odpadu se předpokládá 150 000 t ročně a objem odvážené škváry
přibližně 45 000 t.
Na základě podkladů dle dopravní studie byl vytvořen model dopravy pro účely
rozptylové studie, který je shrnut v následující tabulce.
počet jízd /den
TNV
O

směr
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počet jízd /den
TNV
O
108
86
18
16
90
70

směr

Zařízení EVO – na silnici č. 255
Zařízení EVO – Postoloprty (silnice č. 255)
Zařízení EVO - silnice I/13(silnice č. 255)
Silnice I/13 od křížení se silnicí č. 255 – směr Chomutov po
46
38
napojení silnice 255
Silnice I/13 od napojení silnice 255 po sjezd na 255
34,5
32
Silnice I/13 od sjezdu na 255 směr Chomutov
23
26
sjezd z I/13 po napojení na 255
11,5
6
255 směr Litvinov
23
12
255 od napojení z I/13 po napojení na I/13
11,5
6
Silnice I/13 od křížení se silnicí č. 255 – směr Most
44
32
Tento model zahrnuje i ostatní nároky na dopravu (doprava chemikálií, odvoz odpadů a ostatní)

Závěrem lze prohlásit, že zařízení EVO uvedeného rozsahu zprovozněné v roce
2015 nezpůsobí žádné významné dopravní omezení či komplikace.
Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola je zpracována velmi podrobně a vychází z údajů obsažených
v přiložené studii.
Zpracovatel posudku souhlasí se závěry zpracovatelského týmu dokumentace
z hlediska problematiky možného napojení areálu na železniční vlečku. Doprava
SKO po železnici by byla značně problémová a to jak z hlediska nutnosti vybudovat
potřebný počet překladišť v regionu, tak zejména z hlediska možného zápachu
v letních měsících a zámrzu v zimních měsících.
Stávající intenzita dopravy v zájmovém území je stanovena na základě sčítání
dopravy v roce 2005 a doporučných růstových koeficientů.
Dle údajů z rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bude
realizováno napojení areálu na veřejnou silniční síť ve variantě 1 – sjezd ze silnice
II/255 a napojení na stávající komunikaci. Bližší popis úprav je uveden v projektové
dokumentaci – SO 101 a S 102. V rámci SO 101 bude realizováno napojení
areálových komunikací na silnici II/255. Dále bude upraven povrch komunikace
II/255, šířkové uspořádání, směrové a výškové poměry. Stávající komunikace II/255
bude rozšířena o odbočovací pruh. Rozšíří se šířka vjezdu dle velikosti souprav.
V rámci SO 102 bude řešena příjezdová, dvouproudá účelová komunikace k vjezdu
do areálu, včetně krátkodobých parkovacích stání pro osobní automobily.
Uváděné průměrné vytížení popelářských vozů ve výši 9 tun a 30 tun u souprav je
třeba pokládat za maximální, průměrné hodnoty budou dle názoru zpracovatele
posudku nižší, a to zejména u přímých popelářských vozů, kdy jejich vytížení je dáno
aktuálním množstvím odpadu v příslušné svozové oblasti. Za předpokladu, že
převážná část nákladní dopravy zařízení EVO bude situována do pracovních dnů
(soupravy odpadů a odvoz škváry lze realizovat i v mimopracovní dny) bude do
areálu dováženo v průměru denně 600 tun odpadů a odváženo v průměru 180 tun
škváry. Dle názoru zpracovatele posudku vyvolají tyto nároky v denním průměru
příjezd cca 60 TNA, tj. příjezd cca 4 TNA za hodinu (doprava bude provozována
pouze v denní době). Pohyby vozidel budou prakticky dvojnásobné (příjezd a
odjezd). Uvedená předpokládaná bilance TNA může být určitým způsobem ovlivněna
výběrem svozových oblastí, resp. tím, zda SKO bud dovážen sólo popelářským
vozem nebo soupravou. Toto upřesnění bude možné provést až v závěrečných
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fázích předprojektové přípravy, kdy bude provozovatel uzavírat smluvní vztahy
s původci SKO a bude tudíž známa konkrétní forma dopravy SKO do zařízení EVO.
Dle názoru zpracovatele posudku lze uvedené navýšení dopravy na jednotlivých
komunikacích v regionu (tabulka č. 19 na straně 53 dokumentace) orientačně
hodnotit pouze na příjezdové komunikaci II/255 u vjezdu do areálu. Vzhledem
k tomu, že v regionu vzniká podstatně větší množství odpadu, bude možné provést
objektivní hodnocení vlivu provozu záměru na širší komunikační síť až v době, kdy
budou známa svozová místa a bude upřesněn podíl překládaného odpadu a
překládací místa. Na straně druhé se do těchto bilancí musí promítnout i určitý
pokles nákladní dopravy, spojený se stávajícím odvozem 150 000 tun odpadů na
skládky. Z údajů uvedených v hodnocené dokumentaci a projektové dokumentaci
pro územní řízení lze vyvodit předpoklad, že celkově v širším zájmovém území
zahrnujícím svozovou oblast a místa stávajících skládek SKO nedojde
k významnějším změnám, na některých komunikacích však lze očekávat určitý
nárůst nebo pokles intenzity nákladní dopravy (nové trasy dopravy SKO do zařízení
EVO a zrušené trasy dopravy na stávající skládky SKO).
Intenzita pohybů LNA a OA, spojených s provozem hodnoceného záměru, bude
vzhledem ke stávající intenzitě dopravy na přilehlých veřejných komunikacích
nevýznamná.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší
Dokumentace

Spalovny komunálního odpadu patří z emisního hlediska mezi nejlépe hlídané
energetické zdroje. Pro spalovny komunálních odpadů stanovuje emisní limity
směrnice EU 76/2000, o spalování odpadů, která je implementována do naší
legislativy.
Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší budou emise z vlastního zařízení EVO.
V bilancích není uvažováno snížení emisí v provozu společnosti United Energy a.s.
v důsledku dodávky energie ze zařízení EVO - úspora fosilních paliv. Suma těchto
úspor bude ve stovkách tun emisí škodlivin ročně.
Bodové zdroje znečištění ovzduší

Charakteristika výduchu ze zařízení EVO je uvedena v tabulce:
výška výduchu
rychlost proudění odpadního plynu

m
m/s

75
22,7

o

teplota odpadního plynu
průměr výduchu
množství odpadního plynu
relativní roční využití
denní využití
fond pracovní doby

C
m
Nm3/s
%
hod
hod

65
1,4
28,23
91,3
24
8000

Limitní hodnoty dle platné legislativy, dle BAT, očekávané koncentrace na výstupu
ze zařízení EVO a tomu odpovídající hmotnostní toky jsou uvedeny v tabulce:

limit dle
354/2002
Sb.

mg/Nm 3

Tuhé
látky
Celkový
organický
uhlík
(TOC)
HCl
HF
SO2
NOx jako
NO2
Cd + Tl
Rtuť (Hg) a
její
sloučeniny

BAT

limit dle
354/2002
Sb.

g/hod

BAT

Očekávané
koncentrace

limit dle
354/2002 BAT
Sb.

Hmotnostní tok
Očekávané
koncentrace

Škodlivina

Očekávané
koncentrace

Koncentrace
v odpadním plynu

kg/rok

10

5

1,7

1015,6

507,8

172,7

8125,0

4062,5

1381,2

10

10

1,5

1015,6

1015,6

152,3

8125,0

8125,0

1218,7

10
1
50

8
1
40

1,6
0,3
7,8

1015,6
101,6
5078,1

812,5
101,6
4062,5

162,5
30,5
792,2

8125,0
812,5
40624,8

6500,0
812,5
32499,8

1300,0
243,7
6337,5

200

180

139

20312,4

18281,2

14117,1

162499,2

146249,3 112936,9

0,05

0,05

0,01

5,078

5,078

1,016

40,625

40,625

8,125

0,05

0,02

0,01

5,078

2,031

1,016

40,625

16,250

8,125
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limit dle
354/2002
Sb.

mg/Nm 3
Ostatní
těžké kovy
- suma
(Sb,
As,Pb, Cr,
Co, Cu,
Mn, Ni, V)
CO
PCDD/F
ng/m 3,
g/hod,
mg/rok
NH3

BAT

limit dle
354/2002
Sb.

g/hod

Očekávané
koncentrace

limit dle
354/2002 BAT
Sb.

Hmotnostní tok
Očekávané
koncentrace

Škodlivina

Očekávané
koncentrace

Koncentrace
v odpadním plynu

BAT

kg/rok

0,5

0,5

0,2

50,78

50,78

20,31

406,25

406,25

162,50

50

30

12,9

5078,1

3046,9

1310,1

40624,8

24374,9

10481,2

0,1

0,1

0,038

10,16

10,16

3,86

81,25

81,25

30,87

(5)

5

(5)

508

508

508

4062

4062

4062

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Za plošné zdroje související s provozem zařízení na energetické využití komunálních
odpadů lze považovat:
• Stání automobilů při silnici 255 (vozy s odpadem)

•
•
•
•
•
•

Stání automobilů při příjmu odpadů
Stání automobilů při vykládce odpadů (zahrnut i návoz chemikálii a přípravků)
Stání automobilů při nakládce škváry
Parkoviště návštěv
Parkoviště zaměstnanců (včetně jízd služebních aut)
Doprava interní v areálu

Charakteristika plošných zdrojů:
označení
zdroje
1
2
3
4
5
6
7

popis zdroje

počet
aut/den

Stání automobilů při silnici 255
Stání automobilů při příjmu odpadů
Stání automobilů při vykládce odpadů
Stání automobilů při nakládce škváry
Parkoviště návštěv
Parkoviště zaměstnanců
Doprava interní v areálu

48
48
49
5
15
28
*

plocha zdroje
m
90 x
20 x
20 x
20 x
30 x
30 x
100 x

Pro vyčíslení emisí byly použity emisní faktory dle MEFA pro rok 2015.
Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude:
§ vnitřní komunikace areálu zařízení EVO - zahrnuto v plošném zdroji
§ doprava na veřejných komunikacích s použitím modelu dopravy.
Použité emisní faktory pro rok 2015 (faktory EURO 3 plynulost provozu 2):
Kategorizace zdroje znečišťování ovzduší
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Podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění se v případě posuzovaného
zařízení EVO jedná o zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku

V úvodu je třeba poznamenat k tabulce č. 20 na straně 54 dokumentace, ve které je
provedeno porovnání emisních limitů různých spalovacích zařízení, že nařízení vlády
č. 352/2002 Sb. bylo zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 146/2007 Sb. Uvedené
hodnoty emisních limitů neodpovídají konkrétním hodnotám pro jednotlivé zdroje
(velké a střední zdroje, druhy topeniště). Pro případné porovnání je nutné vycházet
z emisních limitů uvedených v nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
K bilanci bodového zdroje znečišťování ovzduší – komín EVO není podstatných
připomínek. V tabulce č. 22 na stranách 55 a 56 dokumentace jsou uvedeny pro
zařízení EVO hodnoty emisních limitů dle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. v platném
znění, průměrné koncentrace dle BAT a očekávané hmotnostní koncentrace a pro
tyto varianty jsou v tabulce dále vyčísleny odpovídající hmotnostní toky jednotlivých
znečišťujících látek v g/hod a kg/rok. Zpracovatel posudku doporučuje, aby v dalším
stupni projektové dokumentace byla technologie zařízení EVO navržena tak, aby při
provozu zařízení byly dodrženy průměrné roční koncentrace jednotlivých
znečišťujících látek pro BAT technologie. Toto doporučení je zapracováno do návrhu
stanoviska.
Jak je zřejmé z projektové dokumentace pro územní řízení, plošný zdroj znečišťování
ovzduší uváděný v dokumentaci na straně 56 jako stání automobilů při silnici II/255 je
uvažováno případné stání nákladních vozidel v nově budovaném odbočovacím
pruhu ze silnice II/255 do areálu závodu.
Pro zlepšení vypovídací schopnosti dokumentace by bylo vhodné, kdyby byly v rámci
této kapitoly uvedeny tabulky vypočtených hmotnostních toků znečišťujících látek
z plošných a liniových zdrojů (tyto hodnoty jsou uvedeny v rozptylové studii).
Kategorizace zdroje bez připomínek.
B.III.2 Odpadní vody
Dokumentace

Předpokládané množství odpadních vod vypouštěných ze zařízení EVO je uvedeno
v tabulce:
druh vypouštěné vody
splaškové vody

poznámka
vyčištěné na biologické čističce zařízení
EVO
vyčištěné v čističce zařízení EVO

odpadní technologické
vody
dešťové vody
Zpevněné plochy ošetřeny ORL
celkem
průměrné vypouštěné množství v l/s

m3/rok
1 200
42 000
5 200
48 400
1,53

Vypouštěná vyčištěná voda musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 354/2001 Sb.
v platném znění i nařízení vlády 61/2003 Sb. v platném znění (nařízení vlády č.
229/2007 Sb.) a to emisní i imisní limity.
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Znečišťující látka

1.

Celkové suspendované tuhé látky

2.

Rtuť a její sloučeniny vyjádřené
obsahem Hg
Kadmium a jeho sloučeniny
vyjádřené obsahem Cd
Thalium a jeho sloučeniny
vyjádřené obsahem Tl
Arzén a jeho sloučeniny vyjádřené
obsahem As
Olovo a jeho sloučeniny vyjádřené
obsahem Pb
Chrom a jeho sloučeniny vyjádřené
obsahem Cr
Měď a její sloučeniny vyjádřené
obsahem Cu
Nikl a jeho sloučeniny vyjádřené
obsahem Ni
Zinek a jeho sloučeniny vyjádřené
obsahem Zn
Dioxiny a furany definované
v příloze č. 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Emisní limit vyjádřený
hmotnostní koncentrací v
nefiltrovaném vzorku
95 %
100 %
30 mg/l
45 mg/l

max. hodnoty
spalovny neb.
odpadů dle BREF

0,03 mg/l

0,009

0,05 mg/l

0,02

0,05 mg/l

0,05

0,15 mg/l

0,05

0,2 mg/l

0,1

0,5 mg/l

0,1

0,5 mg/l

0,21

0,5 mg/l

0,11

1,5 mg/l

0,3

0,3 ng/l

< 0,05

60

Podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 229/2007 Sb. - u spaloven odpadů se
jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty budou pokládány za splněné,
pokud:
§
NL - 95 % denně měřených hodnot nepřekročí limitní hodnotu a žádná
hodnota nepřekročí hodnotu 45 mg/l.
§
Pro těžké kovy a arsen – nanejvýš jedna z měsíčně měřených hodnot za rok
překročí limitní hodnotu koncentrace.
§
Pro dioxiny a furany měřené každých 6 měsíců (první rok každé tři měsíce)
nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.
Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody
vypouštěny ze spalování nebo spolu spalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody
z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spolu spalovací zařízení v ČOV určené
k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku
z této čistírny odpadních vod. Pokud budou odpadní vody z čištění spalin čištěny
v místě nebo místo svého vzniku společně s ostatními odpadními vodami, musejí být
limitní hodnoty bilančně přepočteny.
Splaškové vody

Objem odpadních splaškových vod je roven přibližné spotřebě vody pro sociální
účely (1200 m3/rok). Tyto vody budou vedeny k čištění na ČOV zařízení EVO.
Vyčištěná voda bude napojena na kanalizační řad United Energy a.s. s vyústěním do
Hutního potoka.
Srážkové vody
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Podle stávající dispozice bude areál představovat plochu cca 13 000 m2. Množství
srážkových vod při průměrné roční výšce srážek 520 mm je odhadováno na 5 200
m3/rok. Průměrný odtok ze zájmového území záměru 0,16 l/s.
Výpočet přívalových srážek z hodnoceného území podle Trupla je uveden
v následujících dvou tabulkách:
periodicita
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
objem dešťových vod z areálu v l/s

plocha
m2

1

zastavěné plochy

3900

49,86

57,66

69,93

80,88

zpevněné plochy
nezpevněné plochy
(ozeleněné)
Celkem

6500

64,67

74,83

90,67

104,83 121,33 147,00 170,00

2600

3,60

4,20

5,20

druh plochy

13000 118,12

93,56

6,00

0,01

113,37 131,14

7,00

8,40

9,80

136,69 165,80 191,71 221,89 268,77 310,94

a
periodicita
druh plochy

plocha
m2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

3

celkový objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.
zastavěné plochy

3900

44,89

51,90

62,93

72,77

84,20

zpevněné plochy
nezpevněné plochy
(ozeleněné)
Celkem

6500

58,17

67,33

81,50

94,33

109,17 132,33 153,00

2600

3,40

3,80

4,60

5,40

13000 106,46

102,02 118,02

6,20

7,60

8,80

123,03 149,03 172,50 199,57 241,95 279,82

V areálu bude vybudována dešťová kanalizace. Pro dešťové vody z pojízdných
ploch budou zřízeny lapáky písku a lapoly.
Dešťová voda bude zadržována v retenční nádrži o objemu, který bude určen v další
projekční přípravě. Retenční nádrž bude sloužit jako požární nádrž a jako zdroj
užitkové vody pro provoz. Přebytky budou vypouštěny do Hutního potoka (s
napojením na kanalizaci United Energy a.s.).
Technologické odpadní vody

Při předpokládaném objemu těchto odpadních vod ve výši 42 000 m3/rok a dodržení
výše uvedených emisních limitů (dle legislativy ČR a dle BREF) je v následující
tabulce vyčísleno předpokládané množství vypouštěného znečištění.
emise podle limitu
g/den
kg/rok

Znečišťující látka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

emise podle BREF
g/den
kg/rok

Celkové suspendované tuhé látky
Rtuť a její sloučeniny vyjádřené obsahem Hg
Kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem
Cd
Thalium a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem
Tl

168
0.168

1260
1.26

168
0.050

1260
0.378

0.28

2.1

0.112

0.84

0.28

2.1

0.28

2.1

Arzén a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem As
Olovo a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem Pb
Chrom a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem Cr
Měď a její sloučeniny vyjádřené obsahem Cu

0.84
1.12
2.8
2.8

6.3
8.4
21
21

0.28
0.56
0.56
1.176

2.1
4.2
4.2
8.82
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9.
10.

Nikl a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem Ni
Zinek a jeho sloučeniny vyjádřené obsahem Zn

11. Dioxiny a furany definované v příloze č. 1*
*- μg TEQ/den, g TEQ/rok

2.8
8.4

21
63

0.616
1.68

4.62
12.6

1.68

12.6

0.28

2.1

Ostatní složky nestanovené nařízením vlády č. 354/2002 Sb. v platném znění:

pH
Sírany
Chloridy
RAS

6-9
mg/l
1 500
20 000
30 000

kg/den

t/rok

4 032

1 260

Parametry vyčištěných odpadních vod budou zpřesněny v dalším stupni projektové
přípravy. Vyčištěná technologická voda bude napojena na kanalizační řad
společnosti United Energy a.s. s vyústěním do Hutního potoka (stávající výpustný
profil společnosti United Energy a.s.).
Integrovaným povolením (platným od 19.4.2008) jsou pro vypouštění odpadních vod
do Hutního potoka stanoveny tyto ukazatele:
průmyslové odpadní vody
Druh odpadní vody
Výroba elektřiny (40110) a tepelné energie (40300)
Výrobní činnost (OKEČ)
Místo výpusti
název vodního toku:
Hutní potok
č. hydrol. pořadí:
1-14-01-014
staničení:
ř. km 0,500
č. pozemku:
Uprostřed toku
Maximální množství vypouštěných odpadních vod
za sekundu (l):
130
3
za měsíc (m ):
250 000
3
za rok (m ):
2 600 000
Emisní limity
Ukazatel
BSK5

CHSKCr

NL

RAS

NEL

hodnota „p“ (mg.l-1)
-1
hodnota „m“ (mg.l )
t/rok
-1
hodnota „p“ (mg.l )
hodnota „m“ (mg.l-1)
t/rok
hodnota „p“ (mg.l-1)
hodnota „m“ (mg.l-1)
t/rok
hodnota „p“ (mg.l-1)
hodnota „m“ (mg.l-1)
t/rok
hodnota „p“ (mg.l-1)
hodnota „m“ (mg.l-1)
t/rok

Emisní limit podle
platné legislativy
30

125

40

1 500

2
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Stanovený emisní limit
20
30
25,5
80
120
120
40
70
80
1 500
3 000
2 500
1
5
2
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pH

6-10

6-10

„p“ - přípustné koncentrace, které nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto
povolení překročeny
„m“ - maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné

Dosahované parametry odpadní vody ve výústním profilu jsou uvedeny v tabulkách:
Množství vod v tis. m3 /rok
odběr
odběr
rok
povrchov z veřejného
é vody
vodovodu
2007
2 282,9
57,0
2008
2 260,0
59,9
2009
2 331,5
56,6
průměr
2 291,5
57,8

vypouštěné vody do vod povrchových
chladící vody z
celkem
ostatní
cirkulačního chlazení
1093,4
793,4
300
849,4
649,4
200
832,8
632,8
200
925,2
691,9
233,3

Vypouštěné znečištění v mg/l
rok
BSK5 CHSKCr

NL

RAS

N-NH4+

Nanorg.

Pcelk.

2007

5,5

27,9

14,1

495,9

0,4

4,9

0,3

2008

4,5

30

15

490

0,4

5

0,3

2009

2,85

25,02

10,86

388,50

0,39

4,14

0,31

458,13

0,40

4,68

0,30

průměr
4,28
27,64
13,32
Vypouštěné znečištění v t/rok
rok
BSK5
CHSKCr
NL

RAS

N-NH4+

Nanorg.

Pcelk.

2007

6,014

30,550

15,362

542,184

0,470

5,303

0,328

2008

3,822

25,482

12,741

416,206

0,340

4,247

0,255

2009

2,374

20,838

9,044

323,553

0,325

3,447

0,259

průměr

4,070

25,623

12,382

427,314

0,378

4,332

0,281

BSK5
CHSKCr
NL
RAS
NEL

„m“
„p“
„m“
„p“
„m“
„p“
„m“

130

130

300 000

250 000

m
3 500 000
-1
mg.l
8
15

2 600 000
20
30

50

80

70
30
50
1 000
1 800

120
40
70
1 500
3 000
1
5

3

-

-

N-NH4+

925,2

42 000

1 200

5 200

4,28
27,64
13,32
458,13

0,40

38

dešťové
vody

za rok
„p“
„m“
„p“

l
m3

vody z
ČOV

za sek.
za měsíc

Po najetí
bloku K 11

platné

Záměr
čištění
vod z
pračky

vypouštěné
množství

integrované povolení

skutečnost

ukazatel

jednotka

Porovnání s limity se zahrnutím záměru zařízení EVO v mg/l

30
30 000
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Nanorg.

4,68
0,30

Pcelk.
pH

6-10

p“ - přípustné koncentrace, které nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře dle podmínek tohoto
povolení překročeny; „m“ - maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné

Porovnání s limity se zahrnutím záměru zařízení EVO v t/rok
celkem

BSK5
CHSKCr
NL
RAS
NEL
N-NH4+
Nanorg.

t/rok

17,5
105
70
2275

25,5
4,070
120 25,623
80 12,382
2500 427,314
2
0,378
4,332

Pcelk.
Rtuť a její sloučeniny
Kadmium a jeho
sloučeniny
Thalium a jeho
sloučeniny
Arzén a jeho sloučeniny
Olovo a jeho
sloučeniny
Chrom a jeho
sloučeniny
Měď a její sloučeniny
Nikl a jeho sloučeniny
Zinek a jeho sloučeniny
Dioxiny a furany
definované v příloze č.
1

0,018
0,054
0,018

dešťové vody

vody z ČOV

čištění vod z
pračky

integrované
povolení
po
najetí
platné
bloku
K 11

skutečnost

ukazatel

jednotka

záměr

0,052

1260

4,088
25,677
12,452
1687,314

0,005
0,006

0,281

0,384
4,332
0,281

0,000833
0,001388

nesledováno

0,001388
0,004163
0,00555
0,013875
0,013875
0,013875
0,041625
0,008325
(kgTEQ/
rok)

Z hlediska vypouštěných vod se objem a parametry vypouštěných vod, vzhledem
k použití technologii BAT „vejde“ do limitů povolených integrovaným povolením
United Energy a.s.
Z hlediska kvality bude kontrolním profilem výstup odpadní vyčištěné technologické
vody z čističky. Problémovým ukazatelem může být koncentrace rozpuštěných látek,
která bude zpřesněna v dalším stupni projektové přípravy. Ostatní sledované
škodliviny by neměly činit významný problém z hlediska vypouštění.
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Z hlediska kvality vypouštěných vyčištěných splaškových vod bude kontrolním
profilem výstup ČOV - EVO. Vyčíslené znečištění by nemělo být problematické.
Z hlediska odváděných dešťových vod bude kontrolním profilem výstup dešťové
kanalizace areálu.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových
vodotečí je nezbytné posoudit potenciální změnu jejich kvality vzhledem ke smísení
dle ČSN 75 7221 – Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod.
Bílina
(mg)l)

Třída
kvality

I.

4,80

III.

U.E.
a.s. +
Bílina
(mg/l)
4,80

13,93

I.

28,00

III.

28,02

III.

I.

3,05

I.

-

-

-

-

0,07

I.

0,10

II.

0,86

III.

0,85

III.

0,04

I.

0,06

II.

0,18

III.

0,18

III.

Ukazatel

U.E.
a.s.
(mg/l)

Třída
kvality

PVN
(mg/l)

Třída
kvality

U.E. +
Třída
PVN
kvality
(mg/l)

BSK5

4,65

III.

1,2

I.

1,40

CHSKCr

28,76

III.

13

I.

NL

14,39

I.

2,34

N-NH4+

0,52

II.

Pcelk.

0,31

III.

třída
kvality
III.

Pozn: U.E. a.s. – hodnoty vypouštěné kanalizační výustí United Energy a.s.
PVN (mg/l) – hodnoty znečištění vody průmyslového přivaděče
U.E. a.s. + PVN – hodnoty znečištění včetně stanovené kvality po smíchání
Bílina (mg/l) – hodnoty znečištění vody v Bílině, profil Most
U.E. a.s. + Bílina – hodnoty znečištění včetně stanovené kvality po smíchání

Výpočet byl proveden na základě směšovací rovnice a zhodnocena tak potenciální
změna a výše ovlivnění kvality vody ve vodotečích dle výše citované směrnice na
základě dostupných sledovaných parametrů. Průtoky jednotlivých zdrojů byly
uvažovány ve výši:
- U.E. a.s. – 31, 71 l/s (EVO + Teplárna Komořany)
- PVN: 500 l/s – objem vody vypouštěný do Hutního potoka v případě vyžádání
podniku níže položeného na Hutním potoce
- Bílina: 1480 l/s – průměrný průtok v Bílině
Z hodnot je patrné, že kvalita vybraných ukazatelů nebude výrazně změněna.
S ohledem na nestandardní hydrologické vlastnosti Hutního potoka bylo
vyhodnocení kvality provedeno k vodoteči Bílina v profilu Most – při průměrném
průtoku 1,48 m3/s:
vypouštěné znečištění v mg/s

Celkové suspendované tuhé
látky
Rtuť a její sloučeniny
Kadmium a jeho
Thalium a jeho sloučeniny
Arzén a jeho sloučeniny
Olovo a jeho sloučeniny
Chrom a jeho sloučeniny
Měď a její sloučeniny
Nikl a jeho sloučeniny
Zinek a jeho sloučeniny

ovlivnění kvality vodoteče
Bílina – přírůstek v mg/l
dle limitu
dle BREF
354/2002 Sb.

dle limitu
354/2002 Sb.

dle BREF

42,17

42,17

0,028496

0,028496

0,0400
0,0666
0,0666
0,1998
0,2664
0,6659
0,6659
0,6659
1,998

0,0120
0,0266
0,0666
0,0666
0,1332
0,1332
0,2797
0,1465
0,400

2,7E-05
4,5E-05
4,5E-05
0,000135
0,00018
0,00045
0,00045
0,00045
0,00135

8,1E-06
1,8E-05
4,5E-05
4,5E-05
9E-05
9E-05
0,000189
9,9E-05
0,00027
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vypouštěné znečištění v mg/s

Dioxiny a furany definované
v příloze č. 1*
RAS
BSK5
CHSKCr
N-NH4
NEL

ovlivnění kvality vodoteče
Bílina – přírůstek v mg/l
dle limitu
dle BREF
354/2002 Sb.

dle limitu
354/2002 Sb.

dle BREF

0,3995

0,0666

0,00027

4,5E-05

33295
0,5708
1,712
0,1903
0,1649

21999
0,5708
1,712
0,1903
0,1649

22,49681
0,000386
0,001157
0,000129
0,000111

14,86396
0,000386
0,001157
0,000129
0,000111

* ng TEQ/l

Stanovisko zpracovatele posudku

V úvodu k této kapitole lze poznamenat, že je dosti nepřehledná, řada údajů a
hodnot se dle názoru zpracovatele posudku několikrát zcela zbytečně opakuje.
K hodnocení splaškových vod není připomínek. Tyto odpadní vody budou čištěny na
nové ČOV v rámci zařízení EVO, jejich roční objem je nevýznamný. Při správně
navržené kapacitě ČOV by výstupní voda z ČOV měla bez problémů splňovat
stanovené ukazatele znečištění. Předčištěná voda bude odváděna do vodoteče přes
stávající kanalizaci United Energy a.s.
K hodnocení srážkových vod není rovněž připomínek. Srážkové vody ze zpevněných
ploch budou odváděny do retence přes odlučovače ropných látek. Kapacita retence
bude upřesněna v dalších stupních projektové přípravy. Voda z retence bude
odváděna do vodoteče přes stávající kanalizaci United Energy a.s.
Z hlediska bilance množství technologických odpadních vod dokumentace uvádí, že
jejich množství odpovídá spotřebě vody pro čištění spalin – 42 000 m3/rok. Do
bilance nejsou na straně jedné započteny ztráty v technologii a voda vázaná ve
filtračním koláči, na straně druhé nejsou v bilanci zahrnuty odpadní vody z přípravy
demivody, odpadní vody z promývky škváry apod. Dle technologického popisu
zpracování popelovin by na čistírnu měl být veden i filtrát kalolisu při promývání
popílku. Dle názoru zpracovatele posudku lze tyto bilance upřesnit ve fázi zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení, kdy bude upřesněn technologický
proces celého zařízení EVO a zejména pak strojní zařízení a technologie čistírny
odpadních vod z čištění spalin. V návaznosti na technologii čistírny bude možné
rozhodnout, které odpadní vody budou vedeny přes čistírnu, které nebudou vedeny
přes čistírnu a které budou čištěny případně jiným způsobem. Upřesněná bilance
množství technologických odpadních vod může podstatným způsobem ovlivňovat i
koncentrační údaje jednotlivých ukazatelů.
Pro technologické odpadní vody z čištění spalin uvádí dokumentace jejich
předpokládané množství a limitní hodnoty (podle legislativy ČR a dle BREF), na které
musí být tyto odpadní vody předčištěny na ČPOV zařízení EVO. Na tyto parametry
musí být ČPOV navržena. Následné vypouštěné znečištění je uvedeno v tabulce č.
28 na straně 60 dokumentace. V této tabulce jsou kromě limitovaných látek uvedeny
i dvě hodnoty pro RAS 1050 tun/rok a 693,750 tun/rok. Limitní hodnota pro RAS není
legislativou stanovena. Dle sdělení zpracovatele dokumentace jsou tyto hodnoty
uvedeny jako technický odhad minimálního a předpokládaného obsahu RAS. Údaj
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RAS = 1260 tun/rok (tabulka č. 30 na straně 61 dokumentace) je pak označován
jako technický odhad maximálního předpokládaného obsahu RAS. Upřesnění
hodnot RAS bude provedeno rovněž v projektové dokumentaci pro stavební řízení.
Dle názoru zpracovatele posudku je však nutné u obsahu RAS předpokládat dosti
významné rozmezí, protože na rozdíl od jiných ukazatelů znečištění odpadních vod
nebude záviset na účinnosti čistírny ale zejména na obsahu chloru a síry
v komunálních odpadech.
Veškeré výše uvedené odpadní vody budou do vodoteče vypouštěny přes stávající
výpustný profil společnosti United Energy. Pro tento profil jsou integrovaným
povolením stanoveny kvalitativní i kvantitativní limity. Tyto hodnoty jsou stanoveny
jak pro stávající stav, tak i pro stav po najetí bloku K 11.
Z uvedených hodnot je dále zřejmé, že společnost United Energy bude i po realizaci
záměru EVO plnit kvantitativní limit RAS stanovený integrovaným povolením. Za
předpokladu stávajícího obsahu RAS ve vypouštěných odpadních vodách z United
Energy a předpokládaného maximálního nárůstu ze zařízení EVO ve výši 1260
tun/rok dojde k navýšení průměrné koncentrace RAS ve vypouštěných odpadních
vodách na hodnotu okolo 1745 mg/l.
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. stanovuje pro vypouštění odpadních vod ze
spalování odpadů a pro vypouštění odpadních vod z výroby elektřiny a tepelné
energie různé ukazatele znečištění a tak pro určité ukazatele nelze objektivně
stanovit předpokládané hodnoty znečištění na výpusti do Hutního potoka, protože u
řady ukazatelů často chybí jedna z dvojice potřebných hodnot, což se následně
projevuje i při výpočtu předpokládaného znečištění v navazujících vodotečích. Dle
názoru zpracovatele posudku by bylo vhodné řešit problematiku stanovení vybraných
ukazatelů znečištění a limitní hodnoty na společné výpusti ze závodu United Energy
v rámci projednávání žádosti oznamovatele o změnu stávajícího integrovaného
povolení a žádosti o vydání integrovaného povolení zařízení EVO.
Předpokládané ovlivnění kvality vody v Bílině (profil Most, průtok 1,48 m3/s)
provozem hodnoceného záměru je dokladováno tabulkou č. 45 na straně 69
dokumentace. Hodnoty uvedené pro RAS vychází z hodnoty 1050 tun RAS/rok, resp.
6936,75 tun/rok.
Oznamovatel projednal dne 13.1.2011 se správcem toku Bílina – Povodí Ohře s.p.
provoz hodnoceného záměru z hlediska předpokládaného vypouštění odpadních vod
do vod povrchových, dle hodnot uvedených v dokumentaci EIA (zápis z jednání je
uveden v příloze posudku). Povodí Ohře s.p. souhlasí s hodnoceným záměrem za
předpokladu, že při vypouštění odpadních vod budou dodrženy po posouzení
kombinovaným přístupem imisní standardy dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Dle názoru zpracovatele posudku lze splnění požadavku správce povodí dokladovat
po upřesnění potřebných údajů – ve fázi zpracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a zpracování žádosti o integrované povolení. Požadavek správce
povodí je zapracován do návrhu stanoviska.
B.III.3 Odpady
Dokumentace

Období výstavby
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Při realizaci záměru bude sejmuta kulturní vrstva v plochách výstavby (pokud je
přítomna) a bude s ní naloženo podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy.
Ostatní výkopky (pro založení základové spáry objektů, zpevněných ploch apod.)
budou po kontrole použity buď k terénním úpravám v areálu, použity jako inert jinde
nebo uloženy na skládku.
Přehled odpadů vznikajících v průběhu výstavby je uveden v tabulce:
kód druhu odpadu název odpadu

nakládání s odpadem

15 01 01
15 01 02

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly

oprávněná osoba
oprávněná osoba

15 01 04
15 01 05
podskupina 17 01
podskupina 17 02
17 04 05

kovové obaly
kompozitní obaly
beton, cihly, tašky a keramika
dřevo, sklo, plasty
železo, ocel

oprávněná osoba
oprávněná osoba
oprávněná osoba
oprávněná osoba
oprávněná osoba

17 04 11
17 05 04

kabely neuvedené pod 17 04 10
zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad

oprávněná osoba
využití na terénní
úpravy v areálu
oprávněná osoba
oprávněná osoba

20 02 01
20 03 01

Dodavatel stavby zajistí v rámci staveniště podmínky pro třídění a oddělené
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. V průběhu výstavby bude o vznikajících odpadech
vedena odpovídající evidence, která bude v rámci kolaudace předložena dotčeným
správním úřadům včetně dokladování způsobu jejich využití či odstranění
oprávněnou osobou.
Provoz záměru
Předpokládaný sortiment a množství odpadů vznikajícího z vlastního procesu
spalování je uveden v tabulce:
Kód
odpadu
190102

Druh odpadu

Železné materiály získané
z pevných zbytků po spalování
190107 Pevné odpady z čištění odpadních
plynů
190112 Jiný popel a struska neuvedené
pod číslem 190111
190105 Filtrační koláče z čištění
odpadních plynů
190113 Popílek obsahující nebezpečné
látky
Celkem
1 - využití (regenerace, recyklace, jiné využití)
2 - odstranění (uložení na skládku)

Kategorie

Odhadnutá množství
t/rok

Způsob
nakládání
s nimi

O

2310

1

N

4950

2

O

36150

1

N

1275

1

N

1540

2

46225

Složení odpadů lze sice orientačně odvodit z provozovaných zařízení na energetické
využívání odpadů. Jejich složení je však významně závislé na složení vstupních
surovin, což se i v případě komunálních odpadů podstatně regionálně liší.
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Vlastnosti vznikajících odpadů budou ověřeny akreditovanou laboratoří. V případě
potřeby vyloučení nebezpečných vlastností bude postupováno ve smyslu Vyhlášky
MŽP a MZ ČR č. 376/ /2001 Sb. v platném znění. (od roku 2010 přibyla další
hodnocená nebezpečná vlastnost - H13 – „Senzibilizující“).

Způsob
nakládání

1302085

Jiné hydraulické oleje
Nechlorované hydraulické
minerální oleje
Jiné motorové, převodové
a mazací oleje
Nechlorované minerální

Kód
odpadu

kategorie

1301130

Název odpadu

Způsob
nakládání

Kód
odpadu

kategorie

Při běžném provozu zařízení EVO se předpokládá vznik následujících druhů
odpadů:

N

1

160107

Olejové filtry

N

2

N

1

160113

Brzdové kapaliny

N

2

N

2

N

1

O

2

O

1

O

3

N

1

O

1

Název odpadu

Nemrznoucí kapaliny
obsahující
nebezpečné látky
Olověné akumulátory
zpětný odběr výrobků
Kaly
z
čištění
komunálních
odpadních vod
Papír a lepenka
Biologicky
rozložitelný odpad
Zářivky a jiný odpad
obsahující
rtuť
–
zpětný odběr výrobků
Směsný komunální
odpad

130502

Kaly z odlučovačů oleje

N

2

160114

130506

Olej z odlučovačů oleje

N

1

160601

150101

Plastové a lepenkové obaly

O

1

190805

150102

Plastové obaly

O

1

200101

150103

Dřevěné obaly

O

1

200201

150104

Kovové obaly

O

1

200121

150105

Kompozitní obaly

O

2

200301

N

2

200302

Uliční smetky

O

2

N

2

200307

Objemný odpad

O

1

O

1

190905

Upotřebené
pryskyřice
iontoměničů

N

1,2

200111

N

2

150110

150202

160103
190904
120112

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační
materiály, čistící tkanina
znečištěná nebezpečnými
látkami
Pneumatiky - zpětný odběr
výrobků
upotřebené aktivní uhlí
upotřebené vosky a tuky –
údržba zařízení

N

2

O

1,2

1–využití (regenerace, recyklace, jiné využití), 2–odstranění (uložení na skládce, 3–biologická úprava

Stanovisko zpracovatele posudku

Dle názoru zpracovatele posudku budou ve fázi výstavby vznikat i některé odpady
v kategorii „nebezpečný odpad“. Nakládání s těmto odpady musí být prováděno
v souladu s platnou legislativou. Konkrétní specifikace druhů odpadů vznikajících ve
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fázi výstavby a jejich předpokládaná množství budou upřesněna v prováděcí
dokumentaci stavby, kdy budou stanoveni dodavatelé stavby a použité materiály a
postupy. Dále je třeba připomenout, že při ukládání odpadů na povrch terénu je
nutné postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového
hospodářství, zejména z hlediska plnění stanovených kvalitativních ukazatelů těchto
odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku k odpadům vznikajících z procesu spalování a
čištění spalin bylo již částečně uvedeno v předchozích částech posudku.
V projektové dokumentaci pro územní řízení bylo provedeno upřesnění těchto
odpadů, které je uvedeno v tabulce:
Kód
odpadu
190102
190199
190111
190113
190107
190105

Druh odpadu
Železné materiály získané
z pevných zbytků po spalování
Neželezné materiály získané
z pevných zbytků po spalování
Popel a struska obsahující
nebezpečné látky
Popílek obsahující nebezpečné
látky
Pevné odpady z čištění odpadních
plynů
Filtrační koláč z čištění odpadních
plynů
CELKEM

Kategorie

Předpokládané
množství tun/rok

O

2 300

O

1 700

N

41 000

N

3700

N

30

N

1 270

Poznámka
Vytříděný odpad
z 190111
Vytříděný odpad
z 190111
Odtah ze spodku
kotle
Popílek z kotle a
elektroodlučovače
Tuhé částice
z katalyt. filtru
Koláč z čištění
odpadních vod

50 000

Předpokládané množství popele a strusky (190111) odváděné z kotle bude cca
45000 tun/rok. Tento odpad bude po ochlazení dopravován dopravníkem do
vyhrazeného prostoru v bunkru škváry. V této fázi obsahuje i odpady 190102 a
190199. Tyto odpady z něj budou vytříděny při následné frakcionaci. Při zahájení
zkušebního provozu je nutné s popelem a struskou nakládat jako s odpadem
v kategorii „nebezpečný odpad“. Případnou rekategorizaci na odpad 190112 lze
provést až po vydání Osvědčení (vyloučení nebezpečných vlastností) a souhlasu
příslušného orgánu státní správy.
Popílek z kotle a elektroodlučovače bude nejprve shromažďován v sile a následně
bude promýván (extrakce solí a těžkých kovů). Po odvodnění bude tento vlhký
popílek dopravován do vyhrazeného prostoru v bunkru škváry. Při zahájení
zkušebního provozu je nutné s popílkem nakládat jako s odpadem v kategorii
„nebezpečný odpad“. Popílek bude předáván oprávněné osobě odděleně, bez
mísení s odpadem 190111. Případnou rekategorizaci na odpad 190114 lze provést
až po vydání Osvědčení (vyloučení nebezpečných vlastností) a souhlasu příslušného
orgánu státní správy. Pro případné mísení strusky s popílkem je nutný souhlas
příslušného orgánu státní správy.
Pevné odpady z čištění odpadních plynů (190107) zachycené na katalytickém filtru
budou přímo z technologického zařízení plněny do přepravních obalů (big-bagů) a
předávány oprávněné osobě. Dle údajů z projektové dokumentace pro územní řízení
bude množství tohoto odpadu cca 3,75 kg/hod, tj. 30 tun/rok.
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Filtrační koláč z čištění odpadních plynů (190105) vzniká při čištění odpadních vod
z technologie čištění spalin. Také tento odpad bude přímo z technologického zařízení
plněn do přepravních obalů (uzavřené kontejnery) a předáván oprávněné osobě.
K produkci ostatních druhů odpadů, vznikajících při provozu EVO není ze strany
zpracovatele posudku podstatných připomínek. Jejich množství bude relativně malé
a prakticky pro všechny uvedené druhy v kategorii „nebezpečný odpad“ má
společnost United Energy udělen souhlas k nakládání.

B.III.4 Hluk, vibrace, záření, zápach
Dokumentace
Hluk

Období výstavby
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území. Výpočet akustické zátěže v období výstavby pro nejbližší objekty obytné
zástavby nebyl prováděn, vzhledem k tomu, že objekty trvalé zástavby jsou od
areálu značně vzdáleny. Navíc není k dispozici zatím stavební postup ani
dodavatelská firma.
Musí být dodrženo Nařízení vlády č. 148/06 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Provoz záměru

Posuzovaný záměr bude v provozu v denní i noční době.
Zavážení nákladní obslužnou dopravou bude probíhat pouze v denní době. Provoz
osobní obslužné dopravy areálu bude probíhat v denní i noční době, převážně při
výměně pracovních směn.
Bodové zdroje hluku
Zařízení

Hladina
hluku dB
85
87
85
85
90
81
70
87
84
90
87
85
82
82

Ventilátor sekundárního vzduchu
Olejové hospodářství
STG 1 turbina
Redukční stanice
Separace železa
Čerpadla chladící vody
Vývěvy
Napájecí čerpadla
Kompresorová stanice
Ventilátor primárního vzduchu
Hydraulická stanice nůžek
Spalinový ventilátor
Čerpadlo Q
Čerpadlo P
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Kota umístění zdroje m
+ 20,0
+ 8,0
+ 8 ,0
+ 8,0
+ 8,0
+0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
+ 0,0
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Zařízení

Hladina
hluku dB
90

Kontejner šrotu

Kota umístění zdroje m
+ 0,0

Většina instalovaných technologií emituje hluk pouze do vnitřního prostoru zařízení
EVO. Do venkovního prostoru bude hluk emitován fasádami objektů, komínem a
přívodem vzduchu pro ohniště (žaluzie proti dešti). Hluk emitovaný komínem
zařízení EVO, hladina akustického výkonu LwA = 103 dB, byl stanoven
kvalifikovaným odhadem podle emisí podobných provozů (viz Elektrárna Kladno,
Elektrárna Ledvice aj.). Hluk emitovaný pláštěm zařízení EVO (včetně žaluzie sání
ohniště) byl stanoven následujícím postupem. Z akustických parametrů technologií a
rozměrů místností, ve kterých jsou technologie instalovány, byly stanoveny
ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku, které lze očekávat ve vzdálenosti 0,5 m
od obvodových stavebních konstrukcí. Z očekávaných stavebních vzduchových
neprůzvučností a hluku u vnitřní strany konstrukcí obvodových plášťů byly stanoveny
hladiny akustických výkonů plošných zdrojů hluku, simulujících hluk emitovaný
obvodovým pláštěm zařízení EVO.
Plošné zdroje hluku

Plošným zdrojem hluku bude:
§ parkoviště personálu (kapacita 16 osobních vozů), parkoviště návštěv
(kapacita 16 osobních vozů, 1 autobus)
§ pohotovostní vyčkávací pruh podél silnice pro vozy čekající na vykládku
§ prostor vykládky odpadů a vstupních surovin
§ prostor nakládky produktů.
Liniové zdroje hluku

Liniovým zdrojem hluku bude:
§ vnitřní komunikace areálu zařízení EVO - předpokládaná rychlost 20 km/hod
§ silnice 255 - na oba směry
§ silnice 13 - oba směry, předpokládaná rychlost 50 km/hod.
Hodinové intenzity dopravy vyvolané provozem záměru jsou uvedeny v tabulkách č.
53 a 54 dokumentace.
Vibrace

Vlastní provoz není zdrojem vibrací.
Záření

Provoz nepoužívá materiály ani media se zvýšeným obsahem přírodních ani
umělých radionuklidů.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole
překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády č. 1/2008 Sb.
Vstupní radiačně monitorovací systém bude umístěn na příjezdové komunikaci na
vjezdu do areálu zařízení EVO. Bude navržen tak, aby detekoval zdroje ionizujícího
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záření v dováženém odpadu a to i v případech, kdyby byly tyto zářiče uzavřeny v
přepravním olověném stínění.
Zápach

Při nakládání s komunálním odpadem je třeba uvažovat s určitou produkcí
pachových látek. Intenzita pachových látek bude závislá na složení komunálního
odpadu a době skladování.
Prostory, ve kterých se bude nakládat s komunálním odpadem (vykládací hala a
bunkr) budou vybaveny odsáváním vzduchu, která bude zajišťovat mírný podtlak v
těchto prostorách. Odsávaný vzduch bude veden do kotle, kde bude použit jako
primární vzduch pro spalovací proces podle požadavku § 5 nařízení vlády č.
354/2002 Sb.
V případě, že spalování odpadu nebude probíhat, vzduch odsátý z bunkru odpadu
se odvede do výduchu opatřeného biologickým filtrem nebo filtrem s náplní aktivního
uhlí. Odsávání bude zajištěno pomocí nástřešních odsávacích jednotek. Nástřešní
jednotky budou automaticky spuštěny při odstavení ventilátorů pro dopravu
primárního spalovacího vzduchu do kotle.
Stanovisko zpracovatele posudku

Pro lepší přehlednost mohly být stacionární zdroje hluku rozděleny na venkovní a
vnitřní, protože jak je dále z obsahu této kapitoly zřejmé, jsou ve výpočtu akustické
zátěže vnitřní zdroje hluku nahrazeny předpokládanými akustickými parametry
jednotlivých objektů.
Jak je v dokumentaci uváděno, nákladní doprava spojená s provozem záměru bude
provozována pouze v denní době. Tabulka č. 54 na straně 76 dokumentace však
vykazuje pohyby nákladních vozidel jak na přilehlých komunikacích, tak i v areálu
zařízení EVO i v noční době. Dle sdělení zpracovatele dokumentace se jedná o
zadání do akustické studie na straně bezpečnosti výpočtu a zahrnuje i občasné
mimořádné příjezdy nákladních vozidel v časných ranních hodinách.
Zpracovatel posudku jednoznačně souhlasí s návrhem, aby odsávaný vzduch
z bunkru odpadu v době odstavení zařízení EVO byl veden přes filtrační zařízení.
Toto řešení nebylo v popisu technologického procesu uvedeno.
B.III.5 Doplňující údaje
Dokumentace

Realizace záměru nepředpokládá výrazné terénní úpravy ani zásahy do krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Dokumentace

Tato část dokumentace je rozdělena do následujících kapitol:
♦ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
• Územní systémy ekologické stability krajiny
• Zvláště chráněná území, přírodní parky, NATURA 2000, významné krajinné
prvky
• Území historického, kulturního nebo archeologického významu
• Území hustě zalidněná
• Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže,
extrémní poměry v dotčeném území
♦ Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
• Ovzduší a klima
• Voda
• Půda
• Horninové prostředí a přírodní zdroje
• Fauna, flora a ekosystémy
• Krajina
• Hmotný majetek
• Hluk
• Ostatní charakteristiky životního prostředí
♦ Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Stanovisko zpracovatele posudku

Členění a obsah této kapitoly je v souladu s dikcí zákona. V rámci této kapitoly je
podán velmi podrobný popis o současném stavu všech složek životního prostředí
v zájmovém území, který je vhodně doplněn mapovými podklady. Ze strany
zpracovatele posudku bez podstatných připomínek.
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Uvažovaný záměr není v přímém kontaktu se žádným skladebným prvkem ÚSES.
ZCHÚ nejsou polohou záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Dle stanoviska Odboru ŽP a zemědělství KÚ Ústeckého kraje ze dne 12.1.2010
se záměr nenachází na území ani v bezprostřední blízkosti soustavy NATURA 2000,
tj. na území ptačí oblasti (PO) nebo evropsky významné lokality (EVL). Nejbližší
lokality systému NATURA 2000 se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od záměru a
nemohou být přímo ovlivněny.
Záměr nezasahuje, ani se nevyskytuje v bezprostřední blízkosti žádného
významného krajinného prvku registrovaného nebo definovaného příslušným
zákonem.
V místě plánovaného záměru ani v jeho bezprostředním blízkém okolí se žádné staré
ekologické zátěže (SEZ) nenacházejí.
V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byl v dubnu 2010
vypracován Báňský znalecký posudek. Dle tohoto posudku se plocha určená pro
výstavbu EVO na pozemku č.p. 188/38 nachází nad sedimentaci hnědouhelné sloje
mělce uložené pod povrchem. Pod hodnocenou plochou nebyla prováděna hornická
činnost hlubinným způsobem. Jednalo se o ochranný pilíř stanovený pro obec
Třebušice a místní vodoteč a komunikaci.
Hornické práce probíhaly po obvodě parcely komorováním v plné mocnosti na zával
částečně komorováním v podjezdu.
Pouze severozápad parcely se nachází nad závalovým polem po komorování v plné
mocnosti. V této ploše se pravděpodobně nachází nezavalená komora č. 513.
Na základě zjištěných skutečností, ve smyslu ČSN 73 0039 „Stavby na
poddolovaném území“ se staveniště zařazuje do skupiny staveniště V, tzn. že
staveniště nevyžaduje dalšího zajištění a stavbu možno realizovat na základě
únosnosti základových půd. Ty jsou tvořeny průmyslově přetvořeným územím
demolicí obce Třebušice. Plocha nad komorou č. 513 je zařazena do skupiny
staveniště I, tzn. že v uvedeném místě může vzniknout bodová propadlina
s destrukčními účinky do doby zvětrání.
Dle sdělení oznamovatele bude realizace záměru situována mimo plochu nad
komorou č. 513.
Velmi podrobně je popisována stávající imisní zátěž širšího zájmového území na
základě výsledků monitorovacích stanic.
Zájmové území patří do zóny Ústecký kraj, pod stavební úřad Most. Dle údajů
z věstníku MŽP byla část území stavebního úřadu Most v letech 2004 - 2007
zařazena jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tyto údaje lze doplnit údaji za
rok 2008 na území stavebního úřadu Most došlo pouze k překročení limitní
hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,4 % jeho území, k překročení limitní hodnoty pro
PM10 za kalendářní rok a k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren již
nedošlo.
Předkládaný záměr je situován do území, které je územním plánem určeno pro
průmyslovou výrobu.
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Údaje o stávajícím stavu fauny a flory v zájmovém území byly získány na základě
provedeného botanického, zoologického a dendrologického průzkumu v období
XI/2009 – X/2010 (příloha č. 6 dokumentace). Zpracovatel posudku souhlasí se
závěru přírodovědného průzkumu, které jsou formulovány na stranách 29 – 30
přílohy č.6 a navrhovaná doporučení jsou zapracována do návrhu stanoviska.
V místě výstavby se nevyskytují žádné kulturní ani historické památky, jedná se o
průmyslovou zónu západně od města Most. Celé okolní území je protnuto sítí
silničních a železničních koridorů.
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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
Dokumentace

Chemické škodliviny
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik hodnoceného záměru z hlediska
chemických škodlivin byly výsledky rozptylové studie. Z podrobného hodnocení
uvádíme následující závěrečné hodnocení.
Škodliviny s prahovým účinkem

Charakteristika rizika toxického nekarcinogenního působení u škodlivin s prahovým
účinkem je dána hodnotou kvocientu nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ) daného
poměrem expoziční koncentrace a koncentrace referenční. Výsledné hodnoty
kvocientu nebezpečnosti pro předmětné škodliviny jsou uvedeny v následující
tabulce.
Škodlivina
HCl - riziko chronického účinku
HCl - riziko akutního účinku
HF - riziko chronického účinku
Cd - riziko chronického účinku
Tl - riziko chronického účinku
Hg - riziko chronického účinku
Sb - riziko chronického účinku
Pb - riziko chronického účinku
Cu - riziko chronického účinku
Cu - riziko akutního účinku
Mn - riziko chronického účinku
Ni - riziko chronického účinku
V - riziko akutního účinku
CO - riziko akutního účinku
NH3 - riziko akutního účinku
NH3 - riziko chronického účinku

Kvocient nebezpečnosti
0,005
0,002
0,01 až 0,06
0,086
0,0009
0,01
0,000014
0,01
0,01
0,0003
0,04
0,09 až 0,47
0,0022
0,3
0,03
0,012 / 0,025

Z tabulky vyplývá, že u všech prahových škodlivin je hodnota koeficientu
nebezpečnosti bezpečně nižší než jedna. Nárůst imisních koncentrací těchto
škodlivin není spojen s významným zdravotním rizikem pro exponované
obyvatelstvo.
Nekarcinogenní škodliviny bez prahového účinku – NO2, PM10, SO2

U těchto škodlivin nebylo možné stanovit bezpečnou úroveň expoziční koncentrace,
na které by bylo riziko nulové, v epidemiologických studiích byly zjištěny zejména u
oxidu siřičitého a prachových částic frakce PM10/2,5 negativní projevy již na velice
nízkých imisních úrovních blízkých přirozenému pozadí. Přesto WHO stanovila
hodnoty doporučených imisních koncentrací. Tyto hodnoty jsou v případě
suspendovaných částic PM10 a oxidu siřičitého přísnější než platné imisní limity,
v případě oxidu dusičitého shodné s imisními limity.
V případě oxidu dusičitého jsou směrnicové hodnoty (a tím i imisní limity) v pozadí
s rezervou plněny, imisní příspěvek záměru jejich překročení nezpůsobí.
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Směrnicové hodnoty pro PM10 a SO2 jsou v pozadí překračovány, provoz řešeného
záměru se bude na tomto překračování spolupodílet. Imisní příspěvky posuzovaného
zařízení EVO nezpůsobí v řešené oblasti překročení platných imisních limitů. Platné
imisní limity představují míru rizika, která je v současné době považována
společností za přijatelnou.
Škodliviny s karcinogenním účinkem

Karcinogeny patří mezi tzv. bezprahové škodliviny, což znamená, že neexistuje
bezpečná prahová koncentrace, pod kterou by bylo možné zdravotní riziko
považovat za nulové. K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá
pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v
populaci (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) vlivem hodnocené škodliviny při
celoživotní expozici.
V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
považuje hodnota ILCR v řádové úrovni E-06, tedy jednotky případů nádorového
onemocnění na jeden milion celoživotně exponovaných obyvatel.
Výsledné hodnoty ILCR jsou pro předmětné škodliviny jsou uvedeny v následující
tabulce.
Škodlivina
Kadmium
Arsen
Chróm šestimocný
Nikl
PCDD/F
Benzen

ILCR
nulová varianta
3,60E-07
1,80E-06
4,80E-07 až 4,8E-4
3,040E-06
3,800E-06
7,800E-06

aktivní varianta
7,74E-07
1,88E-06
9,20E-07 až 9,2E-4
3,207E-06
3,817E-06
7,801E-06

U všech posuzovaných karcinogenů jsou v pozadí imisní koncentrace na úrovních
spojených s karcinogenním rizikem na řádových úrovních považovaných za
přijatelné. Realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení imisních
koncentrací, které by znamenalo zvýšení rizika nad úroveň, která je považována za
přijatelnou. Výjimku tvoří pouze imisní koncentrace šestimocného chrómu.
Za karcinogenním účinkem této škodliviny stojí výhradně její šestimocná forma.
Imisní koncentrace šestimocného chrómu však nejsou standardně sledovány.
Odhady podílu šestimocného chrómu v imisích zjišťovaného celkového chrómu se
pohybují dle publikovaných odborných odhadů v rozmezí až čtyř řádů. V případě
podílu u horního odhadu by pozaďové imise šestimocného chromu byly na úrovni
E-5 a E-4. Naopak podíl u dolní hranice odhadu je na úrovních přijatelných E-7 a
E-6. V aktivní variantě zůstane karcinogenní riziko vyplývající z inhalační expozice
šestimocnému chrómu na stejných řádových úrovních jako ve variantě nulové.
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme
nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, lze i
přes uvedené nejistoty předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k
významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
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Hluk
Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel zájmového území je hluková
studie, která modeluje předpokládané akustické vlivy záměru na nejbližší objekty.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže v denní době jsou zobrazeny
v tabulce:
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové
postižení
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
včetně IM
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování

Mírné obtěžování

Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah
mezi indikátory nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční
hluk. Důvodem je jak homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a
příliš se neliší při svých aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného
spánku, které se projevuje, i když nedochází přímo k probuzení.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže v noční době jsou zobrazeny
v tabulce:
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noc (LAeq, 22-6 h)
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ

Obtěžování hlukem

Zvýšená nemocnost
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50-55
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noc (LAeq, 22-6 h)
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65+

Podle zpracované akustické studie (příloha č. 4) dochází realizací záměru
k teoretickému zvýšení hlukové zátěže u posuzovaných obytných objektů v Podlesí
do 0,1 dB v denní i v noční době. Toto zvýšení akustické zátěže je měřením
neprokazatelné a významně neovlivňuje stávající stav. Uvedené zvýšení akustické
zátěže nemůže mít vliv na zdravotní stav obyvatel.
Narušení faktorů pohody
K narušení faktorů duševní pohody může docházet především v období výstavby
zařízení EVO pojezdem stavebních mechanismů na staveništi a zvýšenou stavební
dopravou (odvoz výkopových zemin ze staveniště a doprava materiálu pro terénní
úpravy a doprava stavebních materiálů na stavbu) na veřejných komunikacích.
Dopravní provoz a provoz stavebních mechanismů mohou některými svými aspekty
zhoršovat duševní pohodu v okolí a navozovat, zejména u citlivých lidí, stavy
rozmrzelosti, duševních tenzí a stresů. Příčinou může být nejen nepravidelný a
nárazový hluk související s prováděním stavby, ale i reakce na dopravu, zápach
výfukových plynů a podobně.
Vzhledem ke vzdálenosti obytných objektů lze považovat tento vliv za značně
nepravděpodobný.
Sociální a ekonomické důsledky
Zařízení EVO je situováno do průmyslového areálu, resp. do sousedství jeho
oplocení. Areál je dostatečně (nejbližší objekt cca 1,4 km) vzdálen od nejbližších
obytných objektů. Realizací záměru nedochází k výkupu žádných pozemků ani
bourání objektů jiných majitelů (pozemky jsou vlastněny oznamovatelem United
Energy, a.s.). Realizací záměru vznikne cca 48 nových pracovních míst. Další
pracovní příležitosti vzniknou v servisních službách.
Na základě známých skutečností nelze předpokládat negativní sociální a
ekonomické důsledky záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku

Posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo v rámci předkládané dokumentace
vypracováno příslušnou autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik - RNDr.
Marcela Zambojová – příloha č.5 dokumentace.
Jak je z přílohy č. 5 „ Posouzení vlivu na veřejné zdraví“ zřejmé, je v rámci této
přílohy provedeno pouze vyhodnocení vlivů emisí na zdraví obyvatelstva.
Vyhodnocení změny hlukové zátěže je zařazeno přímo do kapitoly D.I.1.
dokumentace. Dle sdělení zpracovatele dokumentace bylo i toto hodnocení
provedeno autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik – RNDr. Marcelou
Zambojovou. Vzhledem k tomu, že provedené hodnocení je v souladu se standardní
metodou pro hodnocení zdravotních rizik a v rámci akustické studie byl vypočten
nárůst akustické zátěže u nejbližších chráněných venkovních prostorů objektů obytné
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zástavby o 0,1 dB, lze tuto formu akceptovat. Na základě sdělení hlavního hygienika
(č.j. 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze, v případě stejné výpočtové metody,
změnu v intervalu 0,1 – 0,9 dB považovat za hodnotitelnou.
Postup hodnocení zdravotních rizik prezentovaný v dokumentaci je
standardní metodou (Health Risk Assessment).

zpracován

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. Příkladem mohou
být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám
hluku z dopravy. 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.
K provedenému hodnocení zdravotních rizik není ze strany zpracovatele posudku
podstatných připomínek. Vstupní data pro hodnocení zdravotních rizik z hlediska
emitovaných chemických škodlivin byla převzata z rozptylové studie, která je
samostatnou přílohou dokumentace.
Dle výsledků z akustické situace dochází realizací hodnoceného záměru u nejbližších
objektů obytné zástavby k nárůstu akustické zátěže o 0,1 dB, což je hodnota
neměřitelná, která nemůže mít vliv na prokazatelnou změnu akustické situace
v zájmovém území.
Ze strany zpracovatele posudku bez dalších podstatných připomínek. Na základě
hodnocení provedeného v dokumentaci lze vlivy záměru na zdraví obyvatelstva
hodnotit jako malé a málo významné.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace

Vlivy na ovzduší byly posouzeny rozptylovou studií, kdy byly posouzeny příspěvky
záměru z hlediska bodových, plošných a liniových zdrojů.
Pro bodový (stacionární) zdroj byly konzervativně uvažovány hodnoty na úrovni
emisních limitů dle 354/2002 Sb. v platném znění.
Výpočtová oblast, ve které se předpokládá vliv záměru je definována jako čtvercové
území o rozměrech 4 100 x 4 100 m, s krokem 100 m ve směru obou os.
Charakteristiky znečištění ovzduší jsou tedy počítány v síti 42 x 42 výpočtových
bodů, celkem tedy pro 1 764 výpočtových bodů.
Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou síť,
které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo
výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 a 2002. Referenční bod č. 2001 je obytný
objekt v lokalitě Podlesí jižně od Autodromu Most. Referenční bod č. 2002 je obytný
objekt v lokalitě Na Ovčíně.
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V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících
látek a výsledky výpočtů v bodech mimo výpočtovou síť:

výpočtový bod

min.
hodnota

max.
hodnota

2001

2002

0,008

0,212

0,048

0,041

0,39

5,70

1,93

3,14

0,0089

0,940

0,052

0,043

0,59

13,03

2,78

4,43

3,62E-78

0,074

0,046

0,039

6,37E-75

7,80

2,29

4,01

3,62E-79

0,0074

0,0046

0,0039

6,37E-76

0,78

0,23

0,40

0,0013

0,374

0,230

0,199

0,020

30,32

9,96

16,54

0,064

39,2

11,5

20,3

0,020

0,231

0,150

0,148

1,07

21,7

7,5

12,8

Cd+Tl - průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

1,81E-80

0,00037

0,00023

0,00020

Cd+Tl - maximální hodinová koncentrace (µg.m-3)

3,19E-77

0,039

0,012

0,020

1,81E-80

0,00037

0,00023

0,00020

Hg - maximální hodinová koncentrace (µg.m )

3,19E-77

0,039

0,012

0,020

ostat. TK - průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

1,81E-79

0,0037

0,0023

0,0020

3,19E-76

0,39

0,12

0,20

CO - průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

0,050

2,17

0,25

0,16

CO - maximální denní osmihod. průměr (μg.m-3)

2,19

30,8

11,8

11,1

NH3 - průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

1,81E-78

0,037

0,023

0,020

NH3 - maximální hodinová koncentrace (µg.m-3))

3,19E-75

3,92

1,15

2,03

PCDD/F - průměrná roční koncentrace (pg.m )

-3

3,62E-80

0,00074

0,00046

0,00039

benzen - průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

1,34E-05

0,016

1,14E-04

5,00E-05

škodlivina
-3

PM10 - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

PM10 - maximální denní koncentrace (µg.m )
-3

TOC - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

TOC - maximální hodinová koncentrace (µg.m )
-3

HCl - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

HCl - maximální hodinová koncentrace (µg.m )
-3

HF - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

HF - maximální hodinová koncentrace (µg.m )
-3

SO2 - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

SO2 - maximální denní koncentrace (µg.m )
-3

SO2 - maximální hodinová koncentrace (µg.m )
-3

NO2 - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

NO2 - maximální hodinová koncentrace (µg.m )

-3

Hg - průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

ostat. TK - maximální hodinová koncentrace (µg.m
3
)

-

ostat. TK - suma Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V
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V následující části je provedena diskuse dosažených výsledků:
PM10

Z hlediska tuhých znečišťujících látek bylo pro roční průměr dosaženo příspěvku
zařízení EVO 0,212 μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,048 μg/m3 u nejbližší
obytné zástavby (2001). Nejvyšších hodnot příspěvků je dosahováno jihovýchodně
od záměru, v oblasti mimo obydlené části území.
Uvedený příspěvek nesignalizuje možnost překračování imisního limitu při
dosahování emisních limitů dle 354/2002 Sb. v platném znění. Očekávané emise
budou cca 5 x nižší. Lze tedy konstatovat, že z hlediska posuzované škodliviny
nedojde v zájmovém území k zaznamenatelné změně roční koncentrace tuhých
znečišťujících látek.
Z hlediska denní koncentrace bylo dosaženo příspěvku zařízení EVO 5,70 μg/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 1,93 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 3,14 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002. Nejvyšších hodnot příspěvků je
dosahováno opět jihovýchodně od záměru v oblasti blízké pahorkatiny.
Imisní limit je 50 μg.m-3 s tolerancí překračování 35 x ročně. Zájmové území je citlivé
na krátkodobé koncentrace PM10. Mapa znečištění ČHMÚ z roku 2007 udává pro
zájmové území 36-tou nejvyšší denní hodnotu v pásmu > 30 - 50 µg.m-3. Rozhodující
pro plnění emisního limitu je 36-tá nejvyšší hodnota. Podle jiných rozptylových studií
je tato hodnota minimálně o řád nižší než maximální spočítána přímo. V rámci
zpracované rozptylové studie bylo vyhodnoceno, že max. 36-tá hodnota příspěvku
denní koncentrace PM10 činí pro nejhorší bod výpočtové sítě 0,65 µg.m-3. I tento
příspěvek je hlediska předmětné škodliviny významný. S ohledem na skutečnost, že
skutečné emise budou min. 5 x nižší než použité v rozptylové studii, lze příspěvek
záměru považovat za akceptovatelný.
Oxidy dusíku

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru (s tolerancí překročení 18 x ročně).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, respektive hodinového imisního
limitu v zájmovém území. Mapa znečištění ČHMÚ udává pro roční koncentraci
pásmo < 26 µg.m-3.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo příspěvku zařízení EVO 0,231 μg/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,150 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 0,148 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Tyto příspěvky nepředstavují významnou změnu kvality ovzduší v okolí záměru.
Z hlediska hodinové koncentrace bylo dosaženo příspěvku zařízení EVO 21,7 μg/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 7,5 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001), resp.
12,8 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Na základě uvedeného lze konstatovat, že realizace zařízení EVO z hlediska
posuzované škodliviny nepředstavuje významnou změnu kvality ovzduší a vliv lze
považovat za akceptovatelný.
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Oxid siřičitý

Emisní limit pro roční koncentraci není stanoven. Měřící stanice v okolí udávají roční
koncentrace pro tuto škodlivinu v rozmezí 10 - 20 µg.m-3. Mapa znečištění ČHMÚ
udává pro roční koncentraci pásmo > 12 – 20 µg.m-3.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo příspěvku zařízení EVO 0,374 μg/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,230 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 0,199 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Tyto příspěvky nepředstavují významnou změnu kvality ovzduší v okolí záměru i při
zohlednění skutečnosti, že skutečné emise jsou předpokládány téměř o řád nižší,
než jaké byly uvažovány do vstupu rozptylové studie.
Imisní limit pro denní koncentraci je 125 μg.m-3 s tolerancí překračování 3 x ročně.
V zájmovém území nedochází k překračování imisního limitu. Mapa znečištění
ČHMÚ udává pro roční koncentraci pásmo >75-125 µg.m-3. Měřící stanice v okolí
nesignalizují (s jedinou výjimkou) překračování imisního limitu. Průměrná
dlouhodobá 4-tá denní koncentrace okolních měřících stanic je na úrovni 95 µg.m-3.
Z hlediska denního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 30,32
μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 9,96 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby
(2001), resp. 16,54 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
S ohledem na skutečnost, že skutečné emise budou téměř o řád nižší, než jaké byly
uvažovány do vstupu rozptylové studie lze považovat vliv záměru z hlediska této
škodliviny za akceptovatelný.
Imisní limit pro hodinovou koncentraci je 350 μg.m-3 s tolerancí překračování 24 x
ročně. V zájmovém území nedochází k překračování emisního limitu. Průměrná
dlouhodobá 25-tá hodinová koncentrace okolních měřících stanic je na úrovni 180 185 µg.m-3.
Z hlediska hodinového průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 39,2
μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 11,5 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby
(2001), resp. 20,3 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
S ohledem na skutečnost, že skutečné emise budou cca 8 x nižší, než jaké byly
uvažovány do vstupu rozptylové studie lze považovat vliv záměru z hlediska této
škodliviny za akceptovatelný.
Oxid uhelnatý

Platnou legislativou je stanoven imisní limit pro klouzavý 8-hodinový průměr ve výši
10 mg.m-3.
Měřící stanice ČHMÚ 1005 Most udává hodnotu 1194,6 μg/m3 (2008), v roce 2009
tato škodlivina nebyla měřena.
Z hlediska maximálního denního osmihodinového průměru bylo dosaženo max.
příspěvku zařízení EVO 30,8 μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 11,8 μg/m3 u
nejbližší obytné zástavby (2001), resp. 11,1 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
I s ohledem na skutečnost, že očekávané emise budou 4 x nižší, než bylo
uvažováno do vstupu do rozptylové studie lze považovat vliv záměru z hlediska
předmětné škodliviny za akceptovatelný, nemající významný vliv na kvalitu ovzduší.
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HCl (plynné sloučeniny Cl vyjádřené jako HCl)

Imisní pozadí není měřeno, imisní limit není stanoven.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 0,074
μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,046 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby
(2001), resp. 0,039 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Z hlediska maximální hodinové koncentrace bylo dosaženo max. příspěvku zařízení
EVO 7,80 μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 2,29 μg/m3 u nejbližší obytné
zástavby (2001), resp. 4,01 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
I s ohledem na skutečnost, že očekávané emise budou 6 x nižší, než bylo
uvažováno do vstupu do rozptylové studie, lze považovat vliv záměru z hlediska
předmětné škodliviny za akceptovatelný, nemající významný vliv na kvalitu ovzduší a
to i bez znalosti stávajícího imisního pozadí.
HF (plynné sloučeniny F vyjádřené jako HF)

Imisní pozadí není měřeno, imisní limit není stanoven. Referenční koncentrace je
stanovena dle SZÚ pro volné ovzduší 50 μg/m3.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 0,0074
μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,0046 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby
(2001), resp. 0,0039 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Z hlediska maximální hodinové koncentrace bylo dosaženo max. příspěvku zařízení
EVO 0,78 μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,23 μg/m3 u nejbližší obytné
zástavby (2001), resp. 0,40 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
I s ohledem na skutečnost, že očekávané emise budou minimálně 3 x nižší, než bylo
uvažováno do vstupu do rozptylové studie lze považovat vliv záměru z hlediska
předmětné škodliviny za akceptovatelný, nemající významný vliv na kvalitu ovzduší a
to i bez znalosti stávajícího imisního pozadí.
Cd + Tl

V ČR je pro kadmium stanoven cílový imisní limit 5 ng/m3 vyhlášený pro ochranu
zdraví lidí s datem splnění 31.12.2012.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 0,37 ng/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,23 ng/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 0,20 ng/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Z hlediska maximální hodinové koncentrace bylo dosaženo max. příspěvku zařízení
EVO 0,039 μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,012 μg/m3 u nejbližší obytné
zástavby (2001), resp. 0,20 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Průměrná koncentrace kadmia podle okolních měřících stanic se pohybuje v rozmezí
0,1 - 0,6 ng/m3. Koncentrace Tl není obecně měřena. Očekávané emise Cd + Tl jsou
podle obdobných spaloven cca 5x nižší než byl použit vstup do rozptylové studie.
Z tohoto hlediska lze považovat vliv za akceptovatelný, bez rizika překročení
cílového imisního limitu pro Cd.
Suma těžkých kovů (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)
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Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 3,7 ng/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 2,3 ng/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001), resp.
2,0 ng/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Z hlediska maximální hodinové koncentrace bylo dosaženo max. příspěvku zařízení
EVO 0,39 μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,12 μg/m3 u nejbližší obytné
zástavby (2001), resp. 0,20 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Obvyklé zastoupení těžkých kovů v odpadních plynech ze spalovny komunálního
odpadu je uvedeno v tabulce:

Kov
Arsen
Kobalt
Chrom
Měď
Mangan
Nikl
Olovo
Antimon
Vanad

průměr zastoupení ve spalovně
komunálního odpadu v %
2,3
4,3
47,9
13,2
7,0
19,1
4,7
0,9
0,6

Následně vypočtené průměrné roční příspěvky imisních koncentrací
kovů jsou uvedeny v tabulce:
kov

Arsen
Kobalt
Chrom
Měď
Mangan
Nikl
Olovo
Antimon
Vanad

jednotlivých

Průměrný roční příspěvek (ng/m3)
nejhorší bod body mimo výpočtovou
výpočtové
síť
sítě
2001
2002
0,085
0,053
0,046
0,159
0,099
0,086
1,772
1,102
0,958
0,488
0,304
0,264
0,259
0,161
0,140
0,707
0,439
0,382
0,174
0,108
0,094
0,033
0,021
0,018
0,022
0,014
0,012

Chrom

Imisní limit není stanoven. Přípustný expoziční limit v pracovním prostředí (PEL) pro
osmihodinovou pracovní dobu je v ČR dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., stanoven
pro sloučeniny šestimocného chrómu ve výši 0,05 mg/m3, nejvyšší přípustná
koncentrace v pracovním prostředí NPK-P je 0,1 mg/m3, pro ostatní sloučeniny
chrómu včetně chromanu olovnatého a zinečnatého je stanovena PEL 0,5 mg/m3 a
NPK-P 1,5 mg/m3.
Chrom není v okolí záměru monitorován s výjimkou měřící stanice ZÚ 537 Most průměrná koncentrace těžkých kovů (Cr) v suspendovaných částicích – 1,2 ng/m3.
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Navýšení koncentrace v hodnotách kolem 1 ng/m3 u předmětné škodliviny nelze
považovat z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší za významné i s ohledem na
skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než použité vstupu do rozptylové
studie a to i bez znalosti skutečného imisního pozadí.
Arsen

V ČR je pro arsen stanoven cílový imisní limit 6 ng/m3 vyhlášený pro ochranu zdraví
lidí s datem splnění 31.12.2012.
Monitorovací stanice v okolí záměru vykazují hodnoty 0,8 - 2,1 ng/m3. Průměrná
koncentrace těžkých kovů (As) v suspendovaných částicích podle měřících stanic
v okolí - 0,6 – 2,8 ng/m3. Z tohoto hlediska maximální příspěvek záměru nižší než 0,1
ng/m3 nelze považovat za významný.
Nikl

V ČR je pro nikl v ovzduší stanoven cílový imisní limit 0,02 µg/m3 pro ochranu zdraví
lidí s datem splnění 31.12.2012.
Monitorovací stanice v okolí záměru vykazují hodnoty 0,4 - 10,6 ng/m3. Průměrná
koncentrace těžkých kovů (Ni) v suspendovaných částicích podle měřících stanic
v okolí - 0,7 – 10,6 ng/m3. Z tohoto hlediska maximální příspěvek záměru nižší než 1
ng/m3 nelze považovat za významný i s ohledem na skutečnost, že očekávané emise
jsou 2,5 x nižší než na vstupu do rozptylové studie.
Kobalt

Imisní limit není stanoven, imisní pozadí není měřeno.
Maximální příspěvek záměru je nižší než 0,2 ng/m3, nelze jej považovat za významný
i s ohledem na skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než na vstupu do
rozptylové studie a to i bez znalosti skutečného imisního pozadí.
Měď

Imisní limit není stanoven. Průměrná roční koncentrace těžkých kovů (Cu) v
suspendovaných částicích podle měřících stanic v okolí je 0,5–10 ng/m3, s průměrem
4,6 ng/m3.
Z tohoto hlediska maximální příspěvek záměru nižší než 0,5 ng/m3 nelze považovat
za významný i s ohledem na skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než na
vstupu do rozptylové studie.
Mangan

Imisní limit není stanoven. Průměrná roční koncentrace těžkých kovů (Mn) v
suspendovaných částicích podle měřících stanic v okolí je 2,1–12,8 ng/m3,
s průměrem 5,4 ng/m3.
Z tohoto hlediska maximální příspěvek záměru nižší než 0,3 ng/m3 nelze považovat
za významný i s ohledem na skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než na
vstupu do rozptylové studie.
Olovo
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Imisní limit není stanoven. Měřící stanice v okolí záměru vykazují v posledních letech
hodnoty průměrné roční koncentrace v rozmezí 3,4-18,7 ng/m3, při průměru 4,6
ng/m3.
Z tohoto hlediska maximální příspěvek záměru nižší než 0,2 ng/m3 nelze považovat
za významný i s ohledem na skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než na
vstupu do rozptylové studie.
Antimon

Imisní limit není stanoven. Imisní pozadí není měřeno.
Maximální příspěvek záměru nižší než 0,05 ng/m3 nelze považovat za významný i
s ohledem na skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než na vstupu do
rozptylové studie a to i bez znalosti skutečného imisního pozadí.
Vanad

Imisní limit není stanoven. Měřící stanice v okolí záměru vykazují v posledních letech
hodnoty průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,9 - 1,2 ng/m3.
Z tohoto hlediska maximální příspěvek záměru nižší než 0,03 ng/m3 nelze považovat
za významný i s ohledem na skutečnost, že očekávané emise jsou 2,5 x nižší než na
vstupu do rozptylové studie.
Rtuť

Imisní limit pro Hg není stanoven. WHO stanovuje doporučenou hodnotu (guideline
value) na 1 μg/m3 jako roční průměrnou hodnotu.
Rtuť není v okolí záměru monitorována. Nejblíže záměru je monitorována v Ústí nad
Labem – jako plynná rtuť – měřící stanice ČHMÚ 1571 Ústí n.L.- město, zjištěná
hodnota v roce 2009 - 5,8 ng/m3, v roce 2008 – 6,2 ng/m3.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 0,37 ng/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,23 ng/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 0,20 ng/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Očekávané emise Hg jsou podle obdobných spaloven cca 5x nižší než byl použit
vstup do rozptylové studie. Z tohoto hlediska lze považovat vliv za akceptovatelný,
bez rizika překročení doporučené hodnoty WHO.
NH3

Pro NH3 není stanoven imisní limit. Nejnižší zjištěný čichový práh 28 µg/m3.
Na nejbližší měřící stanici ČHMÚ 1005 Most se koncentrace NH3 pohybuje v ročním
průměru 1,9 - 2,5 μg/m3, v hodinovém maximu 24,3 - 92 μg/m3.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 0,037
μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,023 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby
(2001), resp. 0,020 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Z hlediska hodinových maxim bylo dosaženo max. příspěvku zařízení EVO 3,92
μg/m3 v nejhorším bodě výpočtové sítě, 1,15 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby
(2001), resp. 2,03 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
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I když nelze v současnosti v širším zájmovém území zcela vyloučit překročení
čichového prahu amoniaku u citlivějších osob, vlastní příspěvek záměru nelze
považovat za významný.
PCDD/F

Pro PCDD/F není stávající platnou legislativou stanoven imisní limit.
Spolehlivé údaje o imisním pozadí PCDD/F v ČR nejsou v současné době
k dispozici. Monitoringem imisních koncentrací PCDD/F ve venkovním ovzduší,
prováděným na 35 místech v ČR v období 1996 – 2001 byly zjištěny průměrné roční
koncentrace do 0,39 pg TEQ/m3. WHO obecně uvádí v městském ovzduší
koncentraci vyjádřenou jako TEQ kolem 0,1 pg/m3 TEQ/m3.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku 0,00074 pg/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 0,00046 pg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 0,00039 pg/m3 ve výpočtovém bodě 2002. Tyto koncentrace (příspěvky) lze
považovat za nevýznamné.
Benzen

Imisní limit je 5 μg.m-3 (doba průměrování 1 kalendářní rok). Zájmové území lze
podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 charakterizovat úrovní koncentrace
benzenu ≤ 2,0 µg.m-3. Nejbližší monitorovací stanice vykazuje hodnoty 1,3 – 1,8
µg.m-3.
Příspěvky benzenu k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,016 µg.m-3, u nejbližších obytných objektů
maximálně 1,14 E-04 μg/m3 (bod 2001), resp. 5,00E-05 μg/m3 ve výpočtovém bodě
2002. Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni
0,01 % imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě.
TOC

Imisní limit není stanoven, imisní pozadí není měřeno.
Z hlediska ročního průměru bylo dosaženo max. příspěvku 0,940 μg/m3 v nejhorším
bodě výpočtové sítě, 0,052 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001), resp. 0,043
μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Z hlediska hodinových maxim bylo dosaženo max. příspěvku 13,03 μg/m3
v nejhorším bodě výpočtové sítě, 2,78 μg/m3 u nejbližší obytné zástavby (2001),
resp. 4,43 μg/m3 ve výpočtovém bodě 2002.
Očekávané emise TOC jsou podle obdobných spaloven cca 6 – 7 x nižší než byl
použit vstup do rozptylové studie.
Celkově lze záměr z hlediska vlivu na ovzduší považovat na úrovni současných
poznatků za akceptovatelný.
V rozptylové studii není zohledněno snížení emisí v provozu společnosti United
Energy a.s. vlivem dodávek energie ze zařízení EVO a následného snížení spotřeby
fosilních paliv ve výši 88 457 tun/rok.
Komentář k ovlivnění kvality ovzduší
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Při výše uvedeném hodnocení je nutno brát v úvahu, že jsou hodnoceny jen
příspěvky, resp. jejich vliv na kvalitu ovzduší z hlediska vlastního zařízení EVO dle
záměru. Není uvažováno snížení emisí v provozu společnosti United Energy a.s.
vlivem dodávky energie ze zařízení EVO a následné snížení spotřeby fosilních paliv.
Podle obdobných provozů lze uvažovat s celkovým snížením emisí škodlivin v území
v součtu zařízení EVO + energetický provoz United Energy a.s. na úrovni 100 - 200
t/rok. Výsledný efekt na imisní zátěž v území bude tedy v úhrnu pozitivní.
Stanovisko zpracovatele posudku

Vyhodnocení příspěvku záměru ke stávající imisní situaci bylo provedeno
standardním způsobem – programem SYMOS a následným porovnáním
vypočtených hodnot se stávající imisní situací zájmového území (pokud jsou pro
příslušnou znečišťující látku k dispozici). Vzhledem k tomu, že hmotnostní toky
jednotlivých znečišťujících látek emitovaných ze zařízení EVO byly zadány na úrovni
platných emisních limitů, jsou vypočtené příspěvky významně na straně bezpečnosti
výpočtu. Dle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodnější slovní komentář k vlivu
záměru na imisní situaci, vycházející z předpokládaných, nižších hmotnostních toků
znečišťujících látek, nahradit další výpočtovou variantou a to zejména u
znečišťujících látek, které mají stanoveny imisní limity a stávající imisní pozadí těchto
látek je vysoké.
K vlastní rozptylové studii není podstatných připomínek. Výpočet je proveden
programem SYMOS 97, verze 2006. Výsledky jsou kromě tabelárního přehledu
zobrazeny i v mapovém podkladu. Dle názoru zpracovatele posudku není nutné
uvádět v tabelárním přehledu vypočtenou minimální hodnotu ve výpočtové síti,
protože tento údaj nemá prakticky žádnou vypovídací schopnost.
V závěrečném porovnání měrných emisí jsou v jednotlivých tabulkách drobné
odchylky, které jsou zřejmě způsobeny tím, zda měrná emise je vztažena na
vyrobenou nebo dodanou MWh.
V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny následující údaje:
Sloupec 1 – roční hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek ze zařízení
EVO (tun/rok) za předpokladu, že zařízení bude plnit průměrné roční koncentrace na
úrovni BAT (tabulka č.22 na straně 55 dokumentace).
Sloupec 2 – průměrná měrná emise TKY (g/MWh) za období let 2006 – 2009
(tabulka č. 94 na straně 167 dokumentace).
Sloupec 3 – roční hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek ze zařízení
TKY (tun/rok), odpovídající výrobě energie na zařízení EVO ve výši 140 756
MWh/rok (tepelné + elektrické, po odpočtu vlastní spotřeby (tabulka č. 91 na straně
166 dokumentace).
Sloupec 4 – minimální a maximální roční hmotnostní toky emisí jednotlivých
znečišťujících látek ze zařízení TKY (tun/rok), (tabulka č. 94 na straně 167
dokumentace).
Sloupec 5 – hodnoty stanovených emisních stropů pro TKY.
Sloupec

1

2

3
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Škodlivina

EVO – emise
dle BAT
(tun/rok)

TZL
TOC
HCl
HF
SO2
NOx jako NO2
CO
Hg
PCDD/F

4,062
8,125
6,500
0,812
32,500
146,249
24,375
0,016
81,25 mg

TKY
průměrná
měrná
emise
(g/MWh)
35,5
41,5
20,006
1,502
1776,3
438,6
144,0
0,04044
0,0164 μg

Ekvivalentní
emise
TKY = EVO
(tun/rok)

TKY
min/max
emise
(tun/rok)

TKY
emisní
strop
(tun/rok)

4,997
5,841
2,816
0,211
250,025
61,736
20,269
0,006
2,308
mg

56/109
94/117
31,2/57,7
2,2/7,5
4109/4865
950/1190
331/384
0,004/0,135
23/78 mg

200

5 600
2 050

Jak je z tabulky zřejmé, zařízení EVO vyprodukuje v sumě cca 222 tun emisí/rok, ze
zařízení TKY by bylo při stejné výrobě energie emitováno cca 345 tun emisí/rok.
K nejvýraznějšímu poklesu dojde u oxidu siřičitého - cca o 217 tun/rok, naopak
k nejvyššímu navýšení dojde u oxidů dusíku – cca o 85 tun/rok. U ostatních
znečišťujících látek dojde rovněž k mírným nárůstům, kromě TZL, kde lze očekávat
nepatrný pokles. Porovnáme-li předpokládané roční hmotnostní toky jednotlivých
znečišťujících látek ze zařízení EVO s rozdíly, které vykazuje v ročních bilancích
zdroj TKY v letech 2006 – 2009 (při dodržování všech stanovených limitů), je zcela
evidentní, že tyto rozdíly jsou mnohonásobně vyšší, než je předpokládaný příspěvek
emisí ze zařízení EVO. Přitom emisní strop TKY pro TZL a NOx je téměř
dvojnásobný oproti dosahovaným emisím těchto látek a umožňuje teoreticky úměrně
zvýšit výrobu energie (za předpokladu odběru a dodávek uhlí), což by pochopitelně
znamenalo i odpovídající navýšení hmotnostních toků u všech znečišťujících látek a
obdobné porovnání by bylo ještě podstatně výraznější.
Pro kompenzaci nového záměru výstavby EVO dojde k odstavení stávající uhelné
kotelny Most - Chanov.
Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jak z hlediska velikosti, tak i významnosti
jako malé, málo významné až nevýznamné.
D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace

V rámci dokumentace byla zpracována akustická studie (příloha č. 4). Výsledky jsou
diskutovány v kapitole D.I.1.
Podle zpracované akustické studie dochází realizací záměru k teoretickému zvýšení
hlukové zátěže u posuzovaných obytných objektů v Podlesí do 0,1 dB v denní i
v noční době. Toto zvýšení akustické zátěže je měřením neprokazatelné a významně
neovlivňuje stávající stav. Vliv nevýznamný.
Nejsou známy jiné fyzikální a biologické charakteristiky záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku
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Dle výsledků akustické studie je příspěvek záměru u nejbližších objektů obytné
zástavby prakticky neměřitelný. Vzhledem k této skutečnosti a dále vzhledem k tomu,
že akustická studie slouží jako výchozí podklad pro hodnocení vlivů záměru na zdraví
obyvatelstva, lze postup zpracovatele dokumentace akceptovat. Vyhodnocení vlivů
záměru z hlediska akustické zátěže je komplexně provedeno v rámci vyhodnocení
vlivů na obyvatelstvo.
Vlivy záměru na akustickou situaci zájmového území lze hodnotit jako zcela
nevýznamné.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dokumentace
Povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Zájmové území záměru se nachází v povodí Hutního potoka. Realizací výstavby
záměru nedojde ke změně charakteru odvodnění zájmové oblasti a Hutní potok tak
zůstane i nadále hlavním recipientem atmosférických srážek z oblasti. V rámci
realizace výstavby dojde ke značnému nárůstu zastavěných a zpevněných ploch,
které činí 90 % z celkové zájmové plochy o rozloze 13 000 m2. Tato skutečnost by se
však neměla výrazněji projevit a ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území.
Záměr počítá s výstavbou retenční nádrže v areálu záměru, do níž budou dešťové
vody zachytávány a dále využívány ve fázi provozu záměru, odtok z nádrže bude
regulován.
V nejbližším okolí plánovaného záměru se nenacházejí žádné přirozené zdroje vody,
které by mohly být využívány či ovlivněny.
Změna hydrologických charakteristik
Nejbližší vodotečí je Hutní potok. Stejně jako celé širší zájmové území je i tato
vodoteč velmi silně antropogenně ovlivněna. Původní prameniště vodoteče zcela
zmizelo v povrchovém uhelném dolu. Současné prameniště se nachází v blízkosti
realizace záměru. Po většinu roku je koryto toku vlivem změněných hydrologických
poměrů suché téměř až po výpustní profil United Energy a.s. (0,5 km toku),
s výjimkou cca 15 l/s, které sem unikají vlivem netěsnosti potrubí do toku zaústěného
průmyslového přivaděče užitkové vody z nádrže Nechranice (čerpací stanice
Stranná) – provozovatel Povodí Ohře s.p. Přivaděč slouží výhradně k zásobení
zemědělských a průmyslových podniků v oblasti Chomutovska a Mostecka, do
vodního toku vypouští vodu v případě potřeby, některého z níže položených
podniků, maximálně 500 l/s.
Hydrologické charakteristiky zmíněné vodoteče jsou tedy značně proměnné.
Realizací záměru nedochází ke změnám v hydrologických charakteristikách. Celý
tok Hutního potoka slouží jako sběrný tok omezeného povodí vodoteče, - výpust
odpadních vod United Energy a.s. a příjemce vod přivaděče užitkové vody z nádrže
Nechranice.
Veškeré odpadní vody vznikající v rámci záměru EVO: vyčištěné technologické vody,
vyčištěné splaškové vody a odvod přebytku dešťových vod ošetřených lapáky písku
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a lapoly z pojízdných a zpevněných ploch areálu budou napojeny na kanalizaci
United Energy, a.s. (v blízkosti chladících věží v sousedství) a budou vypouštěny
stávajícím výpustným profilem United Energy, a.s. do Hutního potoka.
Bilance odpadních vod, jejich předpokládané znečištění a hodnocení na povrchovou
vodoteč je podrobně uvedeno v kapitole B.II.2 – Odpadní vody.
Podzemní vody

Záměr nemá vliv na podzemní vody. V blízkosti záměru není žádný zdroj podzemní
vody.
Celkově lze hodnotit vliv záměru na vody jako akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku

Bilance srážkových vod vznikajících v areálu zařízení EVO byla vyčíslena
v předchozích částech dokumentace, odtokové poměry do Hutního potoka budou
řízeny přes retenci, část srážkových vod z retence bude využívána v technologickém
procesu. Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze zcela vyloučit možné úniky
ropných látek, budou do retence napojeny přes odlučovače ropných látek.
Splaškové vody budou v rámci záměru čištěny na vlastní BČOV a voda z výstupu
BČOV bude zaústěna do stávající kanalizace United Energy.
Problematika technologických odpadních vod z čištění spalin, včetně případných
vlivů na povrchové vody je komplexně uvedena v předchozích částech posudku.
Odpadní vody z čištění spalin budou čištěny na samostatné ČOV. Tato čistírna musí
být navržena tak, aby odpadní voda na výstupu splňovala předepsané ukazatele
znečištění, stanovené platnou legislativou. Kvalitativní a kvantitativní bilance
technologických odpadních vod ze zařízení EVO bude upřesněna v projektové
dokumentaci pro stavební řízení a v rámci žádosti o vydání integrovaného povolení
pro zařízení EVO a změny žádosti stávajícího integrovaného povolení budou
navrženy emisní limity tak, aby při vypouštění odpadních vod ze společnosti United
Energy byly dodrženy po posouzení kombinovaným přístupem imisní standardy dle
nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
V rámci provozu hodnoceného záměru nedojde ke vzniku nových výpustních objektů
do vodoteče – Hutního potoka.
Vzhledem k charakteru záměru a při dodržování stanovených postupů pro nakládání
s látkami nebezpečnými vodám nelze předpokládat ohrožení kvality jak povrchových,
tak i podzemních vod.
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze označit z hlediska významnosti jako
středně významný, z hlediska velikosti jako malý až střední.
D.I.5 Vlivy na půdu
Dokumentace

Záměrem nedochází k záboru ZPF nebo PUPFL. V bezprostředním okolí záměru
nejsou pozemky zemědělsky obhospodařované.
Možnost znečištění půdy a geologického podloží je vzhledem k charakteru provozu
velmi omezená. Ke znečištění může dojít pouze při hrubé technologické nekázni
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nebo při porušení těsnosti podlah, jímek apod. Budou proto prováděny pravidelné
kontroly.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Jednotlivé druhy odpadů vznikající z činnosti zařízení EVO budou tříděny a ukládány
do vyznačených prostorů. Odpady kategorie „nebezpečný odpad“ budou ukládány
odděleně do skladu nebezpečného odpadu. Nakládání s nimi budou zajišťovat
oprávněné osoby. Bude vypracován provozní řád skladu. Před zahájením
zkušebního provozu požádá provozovatel příslušný úřad o vydání souhlasu k
nakládání s nebezpečnými odpady.
Realizace zařízení EVO významným způsobem sníží množství SKO ukládaného na
skládky.
Stanovisko zpracovatele posudku

Z dokumentace je zřejmé, že se záměrem není spojen žádný trvalý nebo dočasný
zábor ZPF respektive PUPFL. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu odstranění odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby,
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do
smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby
nelze objektivně určit.
K této kapitole není podstatných připomínek.
charakterizovat jako nevýznamné a nulové.

Vlivy

záměru

na

půdu

lze

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

K ovlivnění horninového prostředí dochází v důsledku realizace zastavěných a
zpevněných ploch relativně významného rozsahu. Jedná se však o realizaci záměru
na antropogenních navážkách s nepravděpodobným ovlivněním hladiny podzemní
vody. Vzhledem k tomu, že v okolí nejsou využívané (ani prognózní) zdroje vody lze
vliv záměru označit za nevýznamný. Záměr neovlivňuje přírodní zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není připomínek.Vlivy záměru na horninové prostředí a
přírodní zdroje lze jak z hlediska velikosti, tak i významnosti hodnotit jako malé a
nevýznamné.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Dokumentace

Vliv záměru na lokality NATURA byl vyloučen
Ústeckého kraje.
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V rámci dokumentace byl zpracován přírodovědný průzkum. Na základě
přírodovědného průzkumu lokality nelze přepokládat zásadní střet výstavby EVO
Komořany se zájmy ochrany přírody a krajiny. Při realizaci záměru dojde k
významnějšímu střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny v souvislosti s kácením
porostů.
Z provedeného průzkumu vyplývá:
§ V zájmovém území bylo identifikováno celkem 183 druhů rostlin, z toho 41
druhů dřevin.
§ Nebyl zaznamenán výskyt žádných chráněných druhů rostlin ve smyslu
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. zákona MŽP ČR č. 114/1992 Sb. Na
lokalitě byly zaznamenány 3 druhy uvedené v Černém a červeném seznamu
ohrožených druhů ČR – tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) zde byl záměrně
vysazen, bublinatka jižní (Utricularia australis) patří mezi druhy vyskytující se
běžně ve vodních plochách v této oblasti, výskyt zdravínku jarního (Odontites
vernus) je vázán na pastviny, travnaté okraje lesů a cest, v okolních oblastech
se tento druh vyskytuje v hojném množství.
§ V zájmovém území se nevyskytují ani na ně nikde bezprostředně nenavazují
přirozená nebo přírodě blízká společenstva. Na plochách s travino-bylinnými
společenstvy se vyskytuje mnoho ruderálních druhů.
§ Porosty dřevin jsou tvořeny převážně náletovými dřevinami různého stáří.
§ Co se týče druhového složení přítomných dřevin, většina druhů dřevin byla
záměrně vysazena v rámci rekultivačních prací.
§ V zájmovém území se nachází plochy s porostem invazní druhy křídlatka
japonská (Reynoutria japonica) a bolševníku velkolepého (Heracleum
mantegazzianum), významně je zde rozšířen akát (Robinia pseudoacacia).
§ V zájmovém území se nachází vzrostlé stromy a keře. Na lokalitě bylo
zdokumentováno celkem 55 stromů s obvodem větším než 80 cm (měřeno ve
výšce 1,3 m). Při realizaci záměru dojde ke střetu se zájmy ochrany přírody a
krajiny v souvislosti s kácením porostů.
§ Typologie biotopů odpovídá celkovému charakteru území. V zájmovém území
se vyskytují pouze stanovištní skupiny typu X Biotopy silně ovlivněné nebo
vytvořené člověkem.
§ V zájmovém území a jeho okolí byl indikován výskyt 30 druhů ptáků, 1 druhu
plaze, 6 druhů savců a 6 druhů vybraných skupin bezobratlých. Celkový počet
zaznamenaných ptáků je podpořen biotopem rozvolněných porostů dřevin.
§ Byl zaznamenán výskyt 4 chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhlášky
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. zákona MŽP ČR č. 114/1992 Sb. Krahujec obecný
(Accipiter nissus) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) patří mezi silně ohrožené,
slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio),
čmelák zemní (Bombus terrestris) a mravenci rodu Formica patří mezi
ohrožené. U krahujce obecného jde o volnou vazbu na lokalitu, byl
zaznamenán přelet nad zájmovým územím. Ostatní druhy mají vazbu na
lokalitu těsnější – tyto druhy jsou předmětem zákonné ochrany, přestože patří
v současné době mezi druhy relativně široce rozšířené, a to i v člověkem
pozměněném území. Tyto druhy jsou poměrně hojné i v okolním území.
Doporučení:
§

Při realizaci stavby zachovat maximální možné množství vzrostlé zeleně.
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§

Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les vychází z §§ 7, 8 a 9 zákona č.
114/1992 Sb.

§

U dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví právnických osob bude nutné
před realizací záměru zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

§

Za odstraněné jedince bude nutné provést vhodně navrženou náhradní
výsadbu za použití původních druhů.

§

Kácení je třeba provést v období vegetačního klidu.

§

Z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů je nutno žádat o výjimku
v souladu se zákonem MŽP ČR č. 114/1992 Sb.

§

Zásahy související s realizací stavby (zejména kácení porostů) je nutné
provádět mimo období reprodukce většiny živočichů. Při pomalém postupu
prací mimo toto období lze předpokládat jejich postupný přesun na okolní
stanoviště.

§

Před zahájením prací bude nutné zajistit záchranné přesuny hnízd mravenců
rodu Formica.

Stanovisko zpracovatele posudku

Hodnocení vlivů výstavby a provozu hodnoceného záměru na faunu a floru vychází
z celoročního botanického, zoologického a dendrologického průzkumu, který je
uveden jako samostatná příloha dokumentace. Zpracovatel posudku souhlasí se
závěry tohoto posudku a navrhovaná doporučení jsou zapracována do návrhu
stanoviska.
Z hlediska velikosti a významnosti vlivů se jedná o vliv málo významný a střední
(kácení dřevin).
D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Dokumentace

Uvažovaný záměr výstavby zařízení EVO Komořany je umístěn do krajiny, která je
zcela poznamenána činností člověka (hlavně těžbou uhlí, ale také průmyslem a
dopravou) s průměrnou až nízkou krajinářskou hodnotou.
Realizací záměru dochází k posílení stávajícího průmyslového komplexu. Jelikož
záměr bude realizován v blízkosti stávajícího areálu United Energy, a.s., nebude
působit v krajině jako zcela nový antropogenní prvek.
Zařízení EVO však nebude dominantním prvkem v území i vzhledem k výškovým
poměrům. Komín Teplárny Komořany 180 m versus komín zařízení EVO 75 m.
Vlastní objekt zařízení EVO do 42 m. Navržené umístění záměru je prakticky
v rovině s navazujícími stromovými porosty, převážně náletového charakteru, takže
poměrná výška staveb halových objektů bude částečně snížena a jejich uplatnění
v dálkových pohledech bude nevýznamné. Celkově se nepředpokládá významný vliv
na krajinu.
Stanovisko zpracovatele posudku

Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu
Dokumentace

Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky, ani hmotný majetek.
Provozem zařízení EVO dle záměru nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty.
Životní styl a tradice obyvatelstva žijících v širším okolí projektované stavby nebudou
realizací záměru významně ovlivněny. Realizací záměru nedojde ke zhoršení
estetické kvality území, která je v současné době nízká.
Z hlediska archeologických nálezů nelze zcela jednoznačně vyloučit jejich nález při
zemních pracích vzhledem blízkosti záměru k historické zástavbě obce Třebušice.
Vzhledem ke zcela antropicky změněnému prostředí však nálezy nelze reálně
předpokládat.
Stanovisko zpracovatele posudku

K této části dokumentace není připomínek.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska
jejich
velikosti
a
významnosti
a
možnosti
přeshraničních vlivů
Dokumentace

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy na životní prostředí podle jejich
významu a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně
významný.
Vliv na ovzduší

Vliv na ovzduší byl posouzen rozptylovou studii. V rozptylové studii nebylo
uvažováno snížení emisí v United Energy a.s. v důsledku úspory fosilních paliv
dodávkami energie ze zařízení EVO. I při tomto pojetí jsou příspěvky záměru
akceptovatelné a není předpoklad, že realizací záměru dojde k překračování
platných imisních limitů v okolí. Nejvyšší příspěvky záměru ve výpočtové síti byly
zjištěny mimo bytovou zástavbu.
Vliv na vody

Realizací záměru dojde ke vzniku odpadních technologických vod, především
z pračky odpadního plynu, které budou v areálu čištěny pro dosažení hodnot dle
Nařízení vlády 354/2002 Sb. Pro splaškové odpadní vody bude v areálu zřízena
ČOV. Dešťové vody z pojízdných a zpevněných ploch v areálu budou ošetřeny
lapáky písku a lapoly. Veškeré vody odváděné z areálu budou napojeny na
kanalizaci United Energy a.s., která má výpustný profil do Hutního potoka.
Vliv na veřejné zdraví

Hodnocení zdravotních rizik vlivem provozu zařízení EVO vychází z konzervativních
předpokladů, že emise ze zařízení EVO budou na úrovni platných emisních limitů.
Ve skutečnosti budou emise výrazně nižší.
Navíc není zohledněno snížení emisí v Teplárně Komořany vlivem dodávky energie
ze zařízení EVO (snížení spotřeby fosilních paliv v tomto zdroji). Konečným
výsledkem bude minimálně zachování celkové emisní vydatnosti zdrojů v zájmovém
území, v některých škodlivinách i snížení.
Zpracovaná studie nenaznačila prokazatelný vliv na zdraví obyvatel.
Vliv na odpady

Realizací záměru dojde k energetickému využívání komunálních odpadů z regionu.
Při vlastním procesu spalování dojde rovněž ke vzniku odpadů, se kterými bude
nakládáno v souladu s jejich vlastnostmi. Dojde k významnému snížení skládkování
v regionu.
Vliv na akustickou situaci

Záměr má být realizován v návaznosti na stávající průmyslový areál Teplárny
Komořany v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů - nejbližší obytný objekt ve
vzdálenosti 1,4 km. Ani z hlediska související dopravy nelze očekávat významný
nárůst hlukové zátěže. Zpracovaná akustická studie zjistila zvýšení akustické zátěže
do 0,1 dB u nejbližších obytných objektů, což je měřením neprokazatelné.
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Vliv na krajinu

Realizací záměru dochází k posílení stávajícího průmyslového komplexu. Zařízení
EVO však nebude dominantním prvkem v území i vzhledem k výškovým poměrům.
Komín Teplárny Komořany 180 m – komín zařízení EVO 75 m. Vlastní objekt
zařízení EVO do 42 m.
Vliv na faunu a floru

Realizace záměru si vyžádá úplnou likvidaci náletových dřevin na ploše několika set
metrů. Při provedeném přírodovědném průzkumu nebyly zjištěny překážky z hlediska
realizace záměru.
Vliv záměru na lokality NATURA byl vyloučen.
Vliv na půdu

Záměr nemá vliv na půdu. Záměrem nedochází k záboru PPF ani PUPFL.
V bezprostředním okolí záměru nejsou pozemky zemědělsky obhospodařované.
Vliv na horninové prostředí

K ovlivnění horninového prostředí dochází v důsledku realizace zastavěných a
zpevněných ploch relativně významného rozsahu. Jedná se však o realizaci záměru
na antropogenních navážkách s nepravděpodobným ovlivněním hladiny podzemní
vody. Záměr neovlivňuje přírodní zdroje.
Záměr nebude mít nepříznivé vlivy přesahující hranice státu.
Stanovisko zpracovatele posudku

Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v zóně určené pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí.
Podrobné hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví
obyvatelstva bylo provedeno v předchozích částech posudku.
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.
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D.III. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Dokumentace
Možnosti vzniku havárií

Aby bylo možno eliminovat riziko potenciálního vzniku havárií, bude věnována
mimořádná pozornost výběru a kvalifikaci obsluhujícího personálu, výběru vlastní
technologie a automatické regulaci a samostatnému, na řízení provozu nezávislému,
bezpečnostnímu systému. Z charakteru použité technologie a stavebního řešení
vlastních objektů zařízení EVO vyplývají následující rizika.
Vznik požáru v bunkru na skladování komunálního odpadu

Prostor bude trvale sledován obsluhou jeřábu. Dále jako účinné opatření se
nainstaluje spolehlivé zařízení pro zjišťování a likvidaci požárů (EPS).
Ze zkušeností je známo, že lokální vznícení v bunkru odpadů se dá včas a rychle
lokalizovat zařízením elektronické požární signalizace (EPS) a eliminovat okamžitým
zásahem integrovaného hasicího zařízení. Okolní obce, objekty cizích subjektů či
občanská zástavba leží naprosto mimo jakýkoliv dosah sálavých účinků z požáru
bunkru komunálního odpadu.
Havárie spalovacího zařízení

Tento typ havárie bude systémově eliminován standardními bezpečnostními prvky a
armaturami a spolehlivými čidly, které budou permanentně snímat maximálně
dovolené teploty a tlaky. V případě překročení limitních hodnot následuje regulované
odstavení kotle v řízeném automatickém programu.
Únik spalin vzniklý před úplným odstavením kotle nebude značný, lze očekávat
rychlou disipaci do atmosféry. Ohrožení blízkého nebo širšího okolí toxickými účinky
spalin z havarovaného zařízení nehrozí.
Nouzový stav v pračce spalin

Při překročení přípustné teploty nebo tlaku v kterémkoliv komponentu technologie
čištění spalin, bude aktivován nouzový systém odvádění spalin. Odstavení
technologického zařízení iniciuje i převedení provozu kotle do klidového stavu. Pro
zamezení rizika překročení limitů, budou komponenty mechanického čištěni spalin
koncipovány jako vícesekční, aby byl zajištěn permanentní provoz. Například
elektrofiltr bude sestávat ze tří sekcí. Pro snížení rizika imisní zátěže je napájení
technologického zařízení pro čištění spalin zálohováno ze dvou nezávislých vnějších
zdrojů elektrické energie a vlastním náhradním zdrojem elektrické energie. Zvýšení
imisní zátěže blízkého nebo širšího okolí vlivem havárie zařízení nehrozí.
Porucha úpravny odpadních vod

Tento stav není kritický pro provoz zařízení, protože vyrovnávací nádrže budou mít
rezervní kapacitu na minimálně 5 hodin provozu. K uvažovanému stavu může dojít
např. při nedostatečném přísunu chemikálií, ale kvalita vypouštěných odpadních vod
se průběžně sleduje a nedodržení parametrů je okamžitě signalizováno jako
porucha. Možnost znečištění povrchových nebo podzemních vod je tak eliminována.
Únik skladovaných chemikálií
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Veškerá překladiště chemikálií jsou izolována od okolí, opatřena účinným odsáváním
a podlahy jsou vyspádovány do nouzových záchytných jímek. Pro provoz zařízení
nejsou potřebná taková množství chemikálií, aby případná netěsnost systému
vyvolala havarijní stav. Případný únik skladovaných chemikálií neohrozí půdu,
ovzduší, vody ani obyvatelstvo v užším ani širším okolí.
Havárie plynu

Veškerá plynové spotřebiče a rozvod plynu bude podléhat pravidelným revizím a
kontrolám. Zařízení bude vybaveno signalizací úniku plynu a automatickým hlásícím
systémem poruch.
Požár v zařízení

Prostory s nebezpečím požáru - jako např. elektrické rozvodny apod. jsou odděleny
protipožárními příčkami a vybaveny zařízením elektrické požární signalizace (EPS),
které včas automaticky hlásí možné příznaky vzniku požáru (zvýšení teploty, výskyt
spalin apod.).
Dopady na okolí

Případné havárie zařízení EVO Komořany jsou lokálního rázu. V případě nouzového
odstavení technologického zařízení v režimu dojetí je třeba uvažovat emisi
nevyčištěných nebo jen částečně vyčištěných kouřových plynů do atmosféry po
nezbytnou dobu k odstávce zařízení (cca 2 hodiny).
Všechny objekty budou vybaveny protipožárním zabezpečením, které podléhá
pravidelnému státnímu dohledu. Podrobný popis opatření bude předmětem dalších
stupňů projektové dokumentace.
Zákon č.59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) stanoví systém prevence
závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná
chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném nebo větším, než je
množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V zařízení EVO Komořany se
žádná látka uvedená v této příloze nebude vyskytovat, z tohoto důvodu odpadá
nutnost vyhodnocovat synergické efekty ve vazbě na okolní stavby. V dalších
stupních dokumentace budou respektovány všechny požadavky § 3 až 5 zákona č.
157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.
Součástí provozních předpisů bude interní předpis pro prevenci, organizační a
technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit
podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a
havarijní připravenosti.
Při respektování všech legislativních podmínek nebude EVO Komořany tvořit riziko
pro provoz Teplárny Komořany. Podrobný popis opatření bude předmětem dalších
stupňů projektové dokumentace.
Preventivní opatření

Zařízení EVO Komořany bude vybaveno dostatečným aktivním bezpečnostním
zařízením.
Kvalita spalin bude s rezervou splňovat jak požadavky české legislativy, tak
příslušné směrnice EU. Emise vycházející ze zařízení EVO Komořany budou podle
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požadavků předpisů pro ochranu ovzduší kontinuálně měřeny a vyhodnocovány,
měřidla budou pravidelně ověřovány autorizovanou osobou.
Další analýzy (např. měření koncentrace těžkých kovů v odpadech a odpadních
vodách z procesů čištění kouřových plynů, vyluhovatelnost zbytkových materiálů
atd.) se budou provádět periodicky během provozu, dle podmínek provozního řádu.
Obsluhující personál bude vysoce kvalifikovaný a periodicky školený pro obsluhu
zařízení za normálního i výjimečného stavu. Všechny důležité a rizikové prostory
budou sledovány kamerovým systémem.
Pro provoz zařízení bude zpracován provozní řád.
Následná opatření

Během výstavby EVO Komořany budou integrována dílčí bezpečnostní opatření
podle požadavků příslušných orgánů.
Stanovisko zpracovatele posudku

Tato část dokumentace je zpracována velmi podrobně a z hlediska charakteristiky
environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech lze
s obsahem uvedené kapitoly souhlasit.
Dle názoru zpracovatele posudku představuje největší riziko požáru bunkr odpadu,
ve kterém může docházet k samovznícení a následnému požáru. Jak je
z dokumentace zřejmé, bude tento objekt vybaven nejen EPS a SHZ ale bude dále
průběžně sledován kamerovým systémem a obsluhou drapáku. Navržené
protipožární zabezpečení bunkru odpadu lze pokládat za dostačující a to jak z
hlediska včasné identifikace vzniku požáru, tak i následné likvidace již v prvopočátku.
Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude požární zpráva, ve které
bude provedeno požární hodnocení jednotlivých objektů a v souladu s příslušnou
legislativou budou navrženy odpovídající protipožární opatření (rozdělení stavby na
požární úseky, odstupové vzdálenosti, únikové cesty, počty a rozmístění hydrantů a
ručních hasících přístrojů, požadavky na zabezpečení potřebného množství požární
vody,systém EPS a jeho napojení na integrovaný záchranný systém atd.). Navržený
systém protipožárního zabezpečení bude upřesňován v dalších stupních projektové
dokumentace ve vazbě na navrhované technologické a stavební řešení.
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace

Z hlediska lokalizace lze záměr považovat za jednovariantní. Záměrem
oznamovatele je umístit zařízení v blízkosti stávající teplárny Komořany. Pro toto
umístění byla oznamovatelem nalezena vhodná lokalita v návaznosti na stávající
areál Teplárny Komořany, v blízkosti chladicích věží. Toto umístění umožňuje
napojení na stávající technické sítě oznamovatele a to včetně vyvedení energie ze
zařízení EVO. Lokalita není v území chráněných částí přírody, není v záplavovém
území ani v chráněném ložiskovém území. Vzdálenost nejbližších obytných objektů
je cca 1,4 km. Dopravní napojení je vcelku jednoduché.
Z hlediska kapacity je předkládaná dokumentace hodnocena pro 150 000 tun
komunálního odpadu ročně. Jiné kapacitní varianty byly řešeny v předchozích fázích
přípravy záměru.
Z tohoto pohledu jsou také v dokumentaci hodnoceny vlivy na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku

Předložená dokumentace je jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska
kapacitního a technologického navržena jako jednovariantní. Umístění záměru
v těsné blízkosti stávajícího areálu Teplárny Komořany vyplývá z uváděných vazeb
mezi zařízením EVO a teplárny. Dle sdělení oznamovatele bylo variantní řešení
kapacity zařízení provedeno v rámci zpracované studie proveditelnosti a pro
probíhající proces posuzování byla oznamovatelem navržena jediná kapacita –
150000 tun komunálních odpadů ročně. Z hlediska technologického řešení se jedná
rovněž o jednovariantní řešení, spočívající v energetickém využití zbytkového SKO
s určitým podílem ostatních KO.
Dikce zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje striktně předložení záměru ve variantách
a proto je předkládanou dokumentací hodnocena varianta předložená
oznamovatelem.
Oznamovatel požádal Krajský úřad Ústeckého kraje o vyjádření k souladu záměru
s POH Ústeckého kraje. Dle vyjádření KÚ(viz příloha posudku) není předložený
záměr po věcné stránce v rozporu s POH Ústeckého kraje a zakládá reálné
předpoklady pro naplnění cílů stanovených v POH pro oblast komunálních odpadů a
snížení biologicky rozložitelné složky ukládané na skládky.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
Dokumentace

Záměr nebude mít nepříznivé vlivy přesahující hranice státu.
Stanovisko zpracovatele posudku

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Realizací hodnoceného záměru dojde k energetickému využití 150 000 tun/rok
komunálních odpadů vznikajících v širším zájmovém území. Podíl SKO (katalogové
číslo 200301) bude minimálně 120 000 tun/rok. V rámci Ústeckého kraje tak dojde
k významnému poklesu odpadů ukládaných na skládky. Dle vyjádření KÚ Ústeckého
kraje je záměr v souladu s POH Ústeckého kraje.
Komunální odpady budou do zařízení dováženy silniční dopravou. V okruhu do 35
km se předpokládá přímý dovoz směsného komunálního odpadu ve svozových
popelářských vozech, svoz směsného komunálního odpadu ze vzdáleností od 35 do
70 km je uvažován systémem překladišť a autosouprav.
Vyrobené teplo a elektrická energie budou vyvedeny přes stávající zařízení Teplárny
Komořany. Proces spalování komunálního odpadu a následné vyvedení energií je
navrženo tak, aby byla min.dodržena hodnota energetické účinnosti dle přílohy č.12
zákona č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Spaliny z kotle budou vedeny přes elektroodlučovač do zařízení na čištění spalin,
který bude navržen tak, aby roční průměrné hmotnostní koncentrace jednotlivých
znečišťujících látek na výstupu do ovzduší splňovaly hodnoty uváděné pro BAT. Tyto
hodnoty jsou pro řadu sledovaných látek nižší, než jsou emisní limity stanovené
platnou legislativou – Nařízením vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění.
Odpadní vody z čištění spalin budou čištěny na samostatné čistírně odpadních vod.
Technologické zařízení a technologický proces čištění těchto odpadních vod budou
navrženy tak, aby byly splněny limitní hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro
vody vypouštěné ze zařízení na čištění odpadních plynů.
Veškeré srážkové a vyčištěné splaškové a technologické odpadní vody budou
vypouštěny ze zařízení EVO do kanalizačního systému Teplárny Komořany a
společně vypouštěny do vodoteče – Hutního potoka, který následně ústí do Bíliny.
Ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod a stupeň znečištění těchto vod
budou upřesněny v rámci žádosti o změnu stávajícího integrovaného povolení United
Energy. Dle vyjádření správce vodoteče – Povodí Ohře s.p. je nutné aby při
vypouštění odpadních vod do vodoteče byly dodrženy po posouzení kombinovaným
přístupem imisní standardy dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění.
Struska ze spodní části spalovacího kotle bude po ochlazení shromažďována ve
vyhrazeném prostoru v bunkru škváry. Následně z tohoto odpadu budou separovány
železné a neželezné materiály. Ve vyhrazeném prostoru v bunkru škváry bude
shromažďován i popílek zachycený v elektroodlučovači a kotli. Ve fázi zkušebního
provozu budou oba tyto odpady klasifikovány jako „nebezpečný odpad“. Při jejich
případné následné rekategorizaci do kategorie „ostatní odpad“ a vzájemném mísení
musí být postupováno v souladu s platnou legislativou (Osvědčení o vyloučení
nebezpečných vlastností a souhlas příslušného orgánu státní správy).
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Pevný odpad z čištění spalin, zachycený na filtru čištění spalin a filtrační koláč
z čištění odpadních vod budou přímo z technologického zařízení plněny do
standardních uzavřených přepravních obalů a předávány oprávněným osobám
k dalšímu využití nebo odstranění.

IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací
schopností a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení
procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb.
v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci s výjimkou těch, které zpracovatel posudku
nepokládá z věcných nebo administrativních důvodů za účelné,
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku,
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku.
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření:
Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nejsou navrhována.
Opatření pro fázi přípravy záměru
1.

V projektové dokumentace pro územní řízení bude upřesněna celková plocha záboru
pozemků pro realizaci záměru, včetně rozsahu záboru jednotlivých dotčených pozemků.

2.

V projektové dokumentaci
pro stavební řízení zpřesnit technické
v technologických uzlech, které nejsou zatím jednoznačně stanoveny.

3.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude zařízení EVO navrženo tak, aby při
vyhodnocení zkušebního provozu bylo prokázáno dosažení následujících maximálních
průměrných ročních hmotnostních koncentrací na úrovni BAT:
TZL – 5 mg/m3
TOC (celkový organický uhlík) – 10 mg/m3
3
HCl – 8 mg/m
HF – 1 mg/m3
3
SO2 – 40 mg/m
NOx jako NO2 – 180 mg/m3
3
Cd + Tl – 0,05 mg/m
Hg a její sloučeniny – 0,02 mg/m3
Ostatní těžké kovy (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, MN, Ni, V) – 0,5 mg/m3
CO – 30 mg/m3
PCDD/F – 0,1 ng/m3

4.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení zpřesnit
technologických vod včetně výstupních dat po vyčištění.
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5.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení posoudit možnost
přebytečných srážkových vod nevyužitých pro technologické účely.

6.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení a v žádosti o změnu integrovaného
povolení bude dokladováno, že při vypouštění odpadních vod z United Energy, a.s.
budou dodrženy po posouzení kombinovaným přístupem imisní standardy dle nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod.

7.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení, při návrhu konečného dispozičního
řešení, ponechat prostorovou rezervu pro případné osazení adsorpce na záchyt emisí
Hg ze spalin.

8.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení, při návrhu konečného dispozičního
řešení, respektovat v maximální možné míře zachování stávajících vzrostlých dřevin a
keřových porostů. Zachované jedince zakomponovat do projektu sadových úprav
areálu. Za odstraněné jedince navrhnout náhradní výsadbu za použití původních druhů.

9.

Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bude projekt ozelenění a
sadových úprav areálu EVO. Do projektu budou zakomponovány stávající zachované
dřeviny. Součástí projektu bude i plán údržby zeleně. Projekt bude v rozpracovanosti
konzultován s OŽP Magistrátu města Most.

10.

V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.

11.

V dalších stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek závadných vodám (včetně
průběžně shromažďovaných množství) vznikajících v průběhu výstavby a provozu
záměru; nakládání s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu jakosti
povrchových a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění.

12.

Předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o integrované povolení pro provoz
zařízení EVO. Součástí žádosti o integrované povolení bude mimo jiné:
- odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění
- provozní řád dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, který bude mimo jiné
obsahovat opatření při poruchách a haváriích z hlediska ochrany ovzduší
- provozní řád zařízení EVO, který bude mimo jiné obsahovat přejímku odpadů včetně
analytické kontroly, sestavování spalovacích plánů, nakládání s jednotlivými druhy
odpadů v technologickém procesu (včetně výstupů), způsob softwarového řízení a
sledování technologického procesu zahrnující archivaci dat (včetně doby chodu
zařízení, náběh a ukončení provozu zařízení), způsob monitoringu včetně archivace dat,
atd.
- havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
- návrh monitoringu ovzduší a vod – rozsah a četnost
- analýzu a hodnocení rizik závažné havárie dle zákona 59/2006 Sb.
- vnitřní havarijní plán dle zákona 59/2006 Sb. (pokud bude vyžadován).
- konkrétní seznam odpadů skupiny 20, které bude možné přijímat do zařízení EVO

13.

Předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o změnu stávajícího integrovaného
povolení společnosti United Energy, zejména pak z hlediska množství a kvality
vypouštěných odpadních vod. Návrh parametrů konzultovat se správcem vodoteče –
Povodí Ohře s.p.

14.

Odvětrání bunkru odpadu bude řešeno tak, aby v době odstavení kotle nebo celého
zařízení EVO byl odsávaný vzduch z bunkru veden přes účinný filtrační systém
(minimalizace zápachu).

15.

Bezpečnostní koncepce zařízení EVO bude podporována elektrickým napájením z
dieselagregátu, tak aby ve všech provozních stavech mohla všechna strojní zařízení
bezpečně dokončit provozní operace a následně být bezpečně odstavena. Řídicí systém
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bude zálohován zdrojem UPS. Dimenze zdroje bude navržena tak, aby zařízení mohlo
být při úplném výpadku elektrické energie bezpečně odstaveno.
16.

Bude instalován takový software, který umožní bezpečnou a proti manipulaci chráněnou
archivaci všech elektronicky měřených a snímaných hodnot (nejen kontinuální měření,
ale i údaje o nastavení jednotlivých prvků regulace) po dobu nejméně půl roku.

17.

Oznamovatel bude průběžně informovat dotčené obce o průběhu přípravy záměru.
Formu dohodne oznamovatel s příslušnými obcemi.

Opatření pro fázi výstavby záměru
1.

Před realizací záměru požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

2.

Před realizací záměru požádat o výjimku v souladu se zákonem MŽP ČR č. 114/1992 Sb.
z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů.

3.

Před zahájením zemních prací zajistit záchranné přesuny hnízd mravenců rodu Formica.

4.

V předstihu oznámit příslušnému archeologickému pracovišti termín zahájení terénních
prací.

5.

Kácení dřevin a křovin provést v nezbytně nutném rozsahu a výhradně mimo vegetační
období.

6.

Zajistit ochranu dřevin nacházejících se v blízkosti stavby před možným poškozením
jejich nadzemní a podzemní části ve smyslu ČSN 839061 - Technologie vegetačních
úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

7.

Pokud při terénních pracích bude sejmuta kulturní vrstva, která bude použita
k ozelenění areálu. S případnými přebytky bude nakládáno podle pokynů příslušného
orgánu ochrany půdy.

8.

Bude provedena analýza výkopových zemin a následné nakládání s touto zeminou bude
prováděno v souladu s platnou legislativou.

9.

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.

10.

Hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou
čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru.

11.

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány, za nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno jejich
skrápění.

12.

V případě úniku ropných, nebo jiných závadných látek bude veškerá kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

13.

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v areálu, musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

14.

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnou legislativou. O
vznikajících odpadech v průběhu stavby a o způsobu jejich využití či odstranění bude
vedena odpovídající evidence.

15.

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

16.

Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich využití nebo odstranění.

17.

Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti nově budovaných
jímek a kanalizace.
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Opatření pro fázi zkušebního provozu
1.

Dodržovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.

2.

Při zahájení zkušebního provozu budou odpady popel a struska z kotle a popílek
z elektroodlučovače a kotle vedeny v kategorii „nebezpečný odpad“ – katalogové číslo
190111 a 190113 a budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněné osobě.
Případnou rekategorizaci těchto odpadů do kategorie „ostatní odpad“ katalogová čísla
190112, 190114 lze provést až po vydání Osvědčení (vyloučení nebezpečných vlastností)
a souhlasu příslušného orgánu státní správy.

3.

Při souběhu Teplárny Komořany a zařízení EVO Komořany budou dodrženy stávající
hodnoty emisních stropů stanovené pro provoz uhelných kotlů Teplárny Komořany:
TZL = 200 tun/rok, SO2 = 5600 tun/rok, NOx = 2050 tun/rok.

4.

Provádět jednorázová autorizovaná měření emisí v rozsahu dle integrovaného
rozhodnutí a to minimálně 4 x během zkušebního provozu (předpoklad trvání
zkušebního provozu 1 rok).

5.

Provádět kontrolu vypouštěných vyčištěných vod v rozsahu a s četností podle
integrovaného povolení.

6.

Provádět
analýzy
produkovaných
z elektroodlučovače).

7.

Provést měření hluku a chemických škodlivin v pracovním prostředí; rozsah a četnost
měření stanoví Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí n/L v integrovaném povolení.

8.

Provozovatel zabezpečí pro personál zařízení EVO pravidelné kursy bezpečnosti týkající
se zacházení s nebezpečnými látkami. Provozovatel zabezpečí pravidelná školení na
simulované provozní poruchy, při nichž bude kontrolována provozuschopnost
bezpečnostních technických opatření.

9.

Zapojit veřejnost a to prostřednictvím příslušných obecních úřadů
- formu zapojení veřejnosti dohodne oznamovatel s příslušnými obcemi
- realizace dnů „otevřených dveří“.

10.

Po ukončení zkušebního provozu provést komplexní vyhodnocení zkušebního provozu.
Případné změny promítnout do:
- žádosti o změnu integrovaného povolení
- provozních předpisů a pracovních instrukcí atd.

11.

Zpracovat konečné verze provozních předpisů - provozní řády, havarijní plán atd.
Materiály, podléhající schválení předložit ke schválení.

odpadů

(zejména

strusky

a

popílku

Opatření pro fázi trvalého provozu
1.

Dodržovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
Při jakýchkoliv změnách kontaktovat Krajský úřad Ústeckého kraje a požádat o
promítnutí změn do integrovaného povolení.

2.

Veškeré změny v průběhu užívání zařízení EVO promítat do provozních předpisů a
schvalovaných předpisů, a to včetně změn legislativních předpisů a odpovídajících
opatření.

3.

Provozovatel bude pokračovat v zabezpečení pro personál zařízení EVO pravidelných
kurzů bezpečnosti týkající se zacházení s nebezpečnými látkami. Provozovatel nadále
bude zabezpečovat pravidelná školení na simulované provozní poruchy, při nichž bude
kontrolována provozuschopnost bezpečnostních technických opatření.

4.

Provozovatel zajistí pravidelné kontroly integrity procesních a skladovacích zařízení
(kotle s dohořívací komorou, parního kotle, čištění spalin, zásobníků kondenzátu,
rozvaděčů páry apod.) a potrubních tras.

5.

Pokračovat v zapojení veřejnosti, a to prostřednictvím příslušných obecních úřadů.
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Kompenzační opatření
1.

Stávající uhelná kotelna Most - Chanov bude po uvedení zařízení EVO do trvalého
provozu odstavena a zrušena.

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Krajského úřadu Ústeckého
kraje k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů,
dotčených územních samosprávných celků, občanských sdružení a veřejnosti.
Dotčené správní úřady:
1. Magistrát města Mostu - odbor životního prostředí a mimořádných událostí
Č.j. MmM/175763/2010/OŽPaMU/VF ze dne 30.11.2010
Podstata vyjádření

Z hlediska všech složek životního prostředí k této dokumentaci nemáme žádné
připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku

K dokumentaci nejsou připomínky.
2. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Č.j. 609/ZPZ/2010/627-dok. ze dne 14.12.2010
Podstata vyjádření
Ochrana vod

Vzniká 42 000 m3/rok průmyslových odpadních vod, recipient neuveden (Hutní
potok), množství RAS 693 750 kg/rok (v tab. 28 nejsou jednotky uvedeny). V tomto
ohledu není zřejmé, jaký vztah má tab. 28 k tab. 30 na straně 61, kde je uvedena
hodnota 1260 tu/rok, což odpovídá koncentraci RAS 30 000 mg/l ve vypouštěných
vodách (jedná se tedy o vody silně zasolené, odpovídající mineralizací zhruba
mořské vodě). Je opravdu otázkou, zda je možné takový emisní limit v IP akceptovat
(dle současného IP je limit „m“ 3 000 mg/l). Množství vypouštěného znečištění
z teplárny v ukazateli RAS stoupne podle dokumentace z cca 430 tun na cca 1690
tun.
Podle tab. 45 má koncentrace RAS v Bílině v profilu Most stoupnout minimálně o
14,9 mg., není však jasné, z jakých vstupních hodnot tento výpočet vychází. Jsou
zde uvedeny hodnoty 22,5 mg (dle limitu 354/2002 Sb. – tato vyhláška ovšem limit
pro RAS nezavádí, a kromě toho nezavádí ani limity pro znečištění odpadních vod,
limity uvedené v její příloze č.4 se vztahují na surové prací vody, nikoliv na vody
odpadní, těch se týká nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), nebo 14,9 mg (BREF). Je však
zřejmé, že ovlivnění Bíliny je třeba vypočítat pro maximální povolené znečištění
odpadních vod, a zda se požaduje oněch 30 000 mg/l.
Ochrana ovzduší
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K dokumentaci nemáme připomínky. Do stanoviska požadujeme zahrnout tyto
podmínky:
Provozem zařízení EVO Komořany budou dodržovány koncentrace znečišťujících
látek v odpadním plynu na úrovni BAT, tj. TZL = 5 mg/m3, TOC = 10 mg/m3, HCl = 8
mg/m3, HF = 1 mg/m3, SO2 = 40 mg/m3, NOx = 180 mg/m3, Cd + Tl = 0,05 mg/m3, Hg
= 0,02 mg/m3, ostatní těžké kovy (suma Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) = 0,5
mg/m3, CO = 30 mg/m3, PCDD/F = 0,1 ng/m3.
Realizovat navržená kompenzační opatření, tj. tepelný výkon spalovny odpadů bude
vyveden do stávajícího rozvodu CZT Teplárny Komořany, čímž dojde k úspoře paliva
na tomto zdroji ve výši min. 88 000 tun/rok uhlí a stávající uhelná kotelna Most –
Chanov bude odstavena z provozu.
S ohledem na kvalitu ovzduší v dané lokalitě budou dodržovány celkové roční emise
TZL, NOx a SO2 při souběhu stávajících uhelných kotlů K1 – K10 a zařízení EVO ve
výši TZL = 200 tun/rok, SO2 = 5600 tun/rok, NOx = 2050 tun/rok. V případě uvedení
nového spalovacího zdroje (kotel K11) v areálu Teplárny Komořany do trvalého
provozu, budou celkové roční emise sníženy o hodnoty celkových ročních emisí
TZL, SO2 a NOx (vyjádřených jako NO2) produkovaných novým zdrojem (kotlem K11)
při standardním výkonu.
Ochrana přírody

Požadované posouzení ovlivnění Bíliny pod vyústěním Hutního potoka v ukazateli
RAS nebylo v dokumentaci provedeno dostatečně průkazně, protože není jasné, zda
byly pro výpočet použity správné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod.
Pro tento účel je jednoznačně nutné použít maximální přípustnou koncentraci RAS
v odpadních vodách, kterou bude oznamovatel požadovat v žádosti o změnu IP, a té
by dle dokumentace měla odpovídat koncentrace 30 000 mg/l. Zároveň je třeba
uvést staničení hodnoceného profilu Bíliny, který by měl být co nejblíže pod
vyústěním Hutního potoka.
Požadujeme, aby zpracovatel dokumentace nebo posudku ještě ověřil vstupní
hodnoty tohoto výpočtu, uvedl je, a potvrdil správnost výpočtu pro jednoznačně
definovaný profil Bíliny. Zároveň upozorňujeme, že je třeba uvést na pravou míru
odkazy na emisní limity dle nařízení vlády č. 354/2002 Sb., které jsou v dokumentaci
nesprávně užívány ve vztahu k odpadním vodám vypouštěným do vod povrchových.
Z hlediska působnosti ochrany ŽP je solnost odpadních vod jediným problémem,
který je nutné v rámci EIA vyjasnit.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ochrana ovzduší

Zpracovatel posudku s uvedenými podmínkami v zásadě souhlasí. Zařízení EVO
Komořany bude
v další fázi projektové dokumentace navrženo tak, aby při
vyhodnocení zkušebního provozu bylo prokázáno u vyjmenovaných znečišťujících
látek dosažení uváděné maximální průměrné roční hmotnostní koncentrace na
úrovni BAT, a to jak jednorázovým tak i kontinuálním měřením. Tato podmínka je
zapracována do návrhu stanoviska.
Vyvedení energií ze zařízení EVO do stávajících rozvodů Teplárny Komořany je
zcela zřejmé z uvedeného technického řešení záměru a dle názoru zpracovatele
85

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany

posudku není nutné tuto podmínku formulovat jako opatření v návrhu stanoviska.
Odstavení a zrušení stávající uhelné kotelny v lokalitě Most - Chanov je uvedeno
v návrhu stanoviska jako kompenzační opatření.
Požadavek na dodržení stávajících emisních stropů TZL, SO2 a NOx i při souběhu
stávajících uhelných kotlů Teplárny Komořany a zařízení EVO je rovněž zapracován
do návrhu stanoviska.

Ochrana vod a ochrana přírody

Vzhledem k tomu, že jak vyjádření orgánu ochrany vod tak i vyjádření orgánu
ochrany přírody KÚ je zaměřeno k problematice odpadních vod, je stanovisko
zpracovatele posudku k této problematice uvedeno souhrnně pro obě vyjádření.
Vyčištěné odpadní vody z čištění spalin budou vypouštěny do kanalizace United
Energy, a.s. a stávajícím výpustným profilem do Hutního potoka – strana 64
dokumentace. Numerické hodnoty v tabulce č. 28 na straně 60 dokumentace jsou
vyjádřeny jako kg/rok. Dle sdělení zpracovatele dokumentace jsou v dokumentaci
uváděny tři technické odhady o množství vypouštěných RAS – minimální množství =
693,75 tun/rok, předpokládané množství = 1050 tun/rok a maximální množství =
1260 tun/rok. Limitní hodnota koncentrace RAS pro vody vypouštěné ze zařízení na
čištění odpadních plynů ze spaloven není nařízením vlády č. 354/2002 Sb. v platném
znění stanovena. Stávající hodnota emisního limitu RAS uváděná v integrovaném
povolení ze dne 19.4.2008 („p“ = 1500 mg/l) by byla při souběhu stávajícího provozu
Teplárny Komořany a zařízení EVO (ve výši 1260 tun/rok) překročena (cca 1745
mg/l), stanovená hodnota vypouštěného znečištění ve výši 2500 tun/rok by byla
dodržena. Upřesňující výpočty budou provedeny v projektové dokumentaci pro
stavební řízení a nově navrhované emisní limity na odtoku vod ze společnosti United
Energy do Hutního potoka budou uvedeny v žádosti o změnu stávajícího
integrovaného povolení. Dle názoru zpracovatele posudku rozhodujícím faktorem pro
množství RAS v odpadních vodách na výstupu ze zařízení EVO je obsah chloru a
síry ve spalovaných odpadech, tj. faktor provozovatelem těžko ovlivnitelný.
Jak je ze zpětného výpočtu zřejmé, hodnoty RAS uvedené v tabulce č.45 na straně
69 dokumentace jsou vztaženy k hodnotám RAS ve výši 1050 tun/rok, resp. 693,75
tun/rok. Pokud bychom uvažovali předpokládané maximální znečištění ve výši
30 000 mg/l = 1260 tun/rok bude vypouštěné znečištění v ukazateli RAS = 39,954
g/s, resp. 27 mg/l.
Oznamovatel projednal dne 13.1.2011 se správcem toku Bílina – Povodí Ohře s.p.
provoz hodnoceného záměru z hlediska předpokládaného vypouštění odpadních vod
do vod povrchových, dle hodnot uvedených v dokumentaci EIA (zápis z jednání je
uveden v příloze posudku). Povodí Ohře s.p. souhlasí s hodnoceným záměrem za
předpokladu, že při vypouštění odpadních vod budou dodrženy po posouzení
kombinovaným přístupem imisní standardy dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Dle názoru zpracovatele posudku lze splnění požadavku správce povodí dokladovat
po upřesnění potřebných údajů – ve fázi zpracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a zpracování žádosti o integrované povolení. Požadavek správce
povodí je zapracován do návrhu stanoviska.
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3. ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Č.j. ČIŽP/44/IPP/10093697.002/10/UPT ze dne 29.12.2010
Podstata vyjádření
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství

Z procesu spalování bude vznikat mimo jiné odpad kategorie „ostatní“ 19 0112 –
„jiný popel a struska neuvedené pod č. 190111“. Zařazení tohoto odpadu do
kategorie „ostatní“ je možné až po vyloučení nebezpečných vlastností, které musí
být provedeno formou Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastnostech odpadu
pověřenou osobou až po uvedení zařízení do provozu. V předložené dokumentaci je
proto nutno místo odpadu 190112 uvádět odpad 190111.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší

ČIŽP je toho názoru, že se zpracovatel dokumentace měl podrobněji zabývat
technologií čištění spalin z hlediska minimalizace emisí NOx a minimalizace těžkých
kovů (především Hg) a měl tedy alespoň uvést reference na podporu jím navrženého
řešení (kombinace selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku se speciálním
katalytickým textilním filtrem pro redukci obsahu dioxinů a dibenzofuranů a užití
činidla TMT 15) místo pouhého konstatování, že jde o běžnou a zvládnutou metodu
a to i v jiných odvětvích.
ČIŽP pokládá katalytickou redukci oxidů dusíku za výhodnější z hlediska dosahování
nízkých emisí NOx a zabránění vysoké zbytkové koncentraci NH3 ve spalinách a
dále z hlediska spolehlivosti a v případě využití činidla TMT 15 pro zachycení emisí
rtuti ČIŽP upozorňuje, že by bylo vhodné již v této fázi uvažovat s případnou
instalací adsorpce na aktivní uhlí a to pro případ neplnění emisního limitu.
Vyjádření z hlediska ochrany vod

ČIŽP nemá k předložené dokumentaci žádné zásadní připomínky. Pouze upozorňuje
na platnost vyhlášky č. 501/2006 Sb. V souladu s touto vyhláškou požadujeme, aby
v dalším stupni projektové dokumentace byla posouzena možnost vsakování
přebytečných srážkových vod nevyužitých pro technologické účely.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny

Nezbytné kácení dřevin je nutné provádět v mimohnízdním období, tj. v období
vegetačního klidu. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba požádat příslušný
orgán ochrany přírody o vydání povolení, aby nedošlo ke střetu s příslušným
stanovením zákona.
Vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočichů v uvedené lokalitě je nutné
požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky ze zákazů zvláště
chráněných živočichů dle ustanovení §56 zákona. Rozhodnutí podle ustanovení §56
zákona bylo jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
ČIŽP požaduje při realizaci záměru zachování co největšího počtu vzrostlých dřevin
a keřových porostů, zejména pak v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů
ptactva.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství
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Jak je zřejmé z předchozích částí posudku, zpracovatel posudku s uvedenu
připomínkou zcela souhlasí a požadavek je zapracován do návrhu stanoviska.
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší

Zpracovatel posudku s uvedenou připomínkou v zásadě souhlasí. Dle sdělení
oznamovatele bylo variantní řešení za použití katalytické redukce oxidů dusíku
zvažováno v přípravných fázích záměru. Metoda SNCR je používána v řadě
spaloven komunálního odpadu obdobného výkonu jak v ČR, tak i v zemích EU. Tato
metoda je tudíž provozně plně odzkoušena a zajišťuje plnění zpřísněného emisního
limitu pro NOx na úrovni BAT – 180 mg/m3. Dalším významným faktorem je výše
investičních a provozních nákladů. Dle dostupných informací jsou investiční náklady
na technologii SCR cca o řád vyšší a provozní náklady jsou cca trojnásobné.
Dle údajů z projektové dokumentace pro územní řízení bude v technologii SNCR
používána 25% čpavková voda.
Zpracovatel posudku souhlasí se závěrečným upozorněním ČIŽP a do návrhu
stanoviska je zapracováno doporučení, aby v projektové dokumentaci pro stavební
řízení, při návrhu konečného dispozičního řešení, byla ponechána prostorová
rezerva pro případné osazení adsorpce na záchyt emisí Hg ze spalin.
Vyjádření z hlediska ochrany vod

Zpracovatel posudku s uvedeným požadavkem souhlasí a zapracoval jej do návrhu
stanoviska.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny

První dva body vyjádření upozorňují na povinnosti vyplývající z dikce platné
legislativy a oznamovatel je povinen je plnit bez ohledu na to, zda záměr podléhá
nebo nepodléhá procesu EIA. Zpracovatel posudku uvedená upozornění pro
přehlednost zapracoval do návrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku s uvedeným požadavkem plně souhlasí a je rovněž uveden
v návrhu stanoviska.
4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Č.j. KHSUL 40669/2010 ze dne 4.1.2011
Podstata vyjádření

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku

K dokumentaci nejsou připomínky.
Dotčené územně samosprávné celky
5. Krajský úřad Ústeckého kraje – rada Ústeckého kraje
Usnesení č. 25/65R/2010 ze 65. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne
8.12.2010
Podstata vyjádření
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Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se
v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění
všech vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na
životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví. V případě návrhu souhlasného
stanoviska pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a
pro obce přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a
popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Stanovisko zpracovatele posudku

Jak je z předkládaného posudku a zejména pak z kapitoly V a z návrhu
stanoviska zřejmé, zpracovatel posudku vypořádal veškerá došlá vyjádření a
oprávněné požadavky zapracoval do návrhu stanoviska.
Zpracovaný posudek, včetně návrhu stanoviska, ve kterém bude uveden soubor
opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů
na životní prostředí bude v souladu s dikcí zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění,
zaslán příslušným orgánům státní správy a dotčeným územně samosprávným
celkům k vyjádření.
6. Statutární město Most – odbor rozvoje a územního plánu
Č.j. MmM/188424/2010/Oralo/MH ze dne 20.12.2010
Podstata vyjádření

V zastoupení statutárního města Mostu nemáme k záměru námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku

K dokumentaci nejsou připomínky.

Občanská sdružení
7. ARNIKA – program Toxické látky a odpady
ze dne 23.12.2010
Podstata vyjádření

S navrženou výstavbou zařízení EVO, tedy spalovny nesouhlasíme. K předložené
dokumentaci a jejím přílohám máme několik zásadních připomínek a výhrad:
7.1. Dokumentace není zpracována ve variantách. Nebere v úvahu doporučený
postup při řešení nakládání s odpady podle Směrnice pro nejlepší dostupné techniky
a nejlepší praxi s ohledem na ŽP Stockholmské úmluvy, která doporučuje v části
věnované odpadům nejdříve zvážit materiálové zpracování odpadů a jejich
spalování, byť s energetickým využitím patří k druhé nejhorší variantě, stejně jako
v hierarchii nakládání s odpady v legislativě EU. Podle dokumentace je cílem
záměru zvýšit využívání odpadů a snížit množství odpadů ukládané na skládky –
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naplnění programového indikátoru POH ČR a POH ÚK a snížit množství biologicky
rozložitelné složky na skládce stanovené směrnicí EU pro rok 2010. To lze ovšem i
cestou zvýšené podpory třídění odpadu a sběru biologicky rozložitelného odpadu.
7.2. Dokumentace uvádí, že občané budou zásobováni energií z odpadu jako
z obnovitelného zdroje. Ovšem dle Akčního plánu Evropské komise pro obnovitelnou
energii není považováno za vhodné zařadit spalování městského odpadu do
programu obnovitelných zdrojů energie pro velký objem plastů a ostatních
neobnovitelných materiálů, které by přitom byly páleny. Spalování odpadů může být
přijatelné tam, kde mezi jinými podmínkami: odpady nejsou smíšené (jsou tříděné),
spalování nemá škodlivé dopady na životní prostředí, respektuje prioritní význam
omezování odpadů, jejich znovuvyužití a recyklace až od bodu, ke kterému materiál
už dále nemůže být recyklován.
7.3. Bilance odpadů sice dokládá, kolik je v uvažované svozové oblasti produkováno
spalitelných odpadů, ale již se nezabývá, jaké jsou současné kapacity k jejich využití
kromě skládkování.
7.4. Chybí bilance POPs v pevné složce odpadů na výstupu. Za zcela nepřijatelné
považujeme, aby spalovna nakládala s popelem, struskou a popílkem stejným
způsobem jako liberecká spalovna. Navržený způsob míchání popele/strusky
s popílkem, byť propraným, odporuje nejlepším dostupným technikám popsaným
v dokumentu BREF pro spalovny odpadů. Míchání těchto dvou výstupů vytváří
podmínky pro vznik dioxinů.
7.5. Dokumentace neřeší uspokojivě příspěvek k zátěži povrchových vod dioxiny.
Neuvádí, o jakou koncentraci se zvýší v důsledku vypouštění předčištěných
odpadních vod do vod povrchových. Voda v Bílině je silně znečištěna a proto
nesouhlasíme s jejím dalším zatěžováním výpustí odpadní vody do Hutního potoka
(přítoku Bíliny).
7.6. Analýza zdravotních rizik bere v potaz pouze jednu cestu expozice látkám, a to
ovzduším. V okolních obcích ovšem lidé chovají domácí zvířata, jejichž konzumací
dochází k další expozici.
7.7. Popis havarijních stavů je neúplný, není uvažována varianta nejhorší možné
havárie a jejích důsledků, byť je reálná, což dokazují případy z ČR.
7.8. Chybí informace o likvidaci polybromových sloučenin typu bromovaných
zpomalovačů hoření a vzniku polybromovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů a
rovněž informace o obsahu dioxinům podobných polychlorovaných bifenylů
v emisích ze spalovny. Ke vzniku polybromovaných dioxinů bude docházet
především, pokud spalovna bude likvidovat také velkoobjemný odpad obsahující
mimo jiné nábytek, čalounění či koberce.
7.9. Spalovny patří vedle skládek k významným přispěvatelům k produkci
skleníkových plynů na rozdíl od jejich recyklace. Autoři dokumentace se s tímto
problémem vypořádali pouze několika řádky.
7.10. Ve vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší chybí zhodnocení příspěvku
polyaromatických uhlovodíků a možnosti fugitivních emisí škodlivin z bunkru pro
shromažďování popele/strusky a popílku.
K dokumentaci máme další připomínky:
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7.11. Dokumentace nepopisuje zabezpečení vyčleněných kontejnerů pro případný
nebezpečný odpad, ani prostor, kde má být skladován.
7.12. Dokumentace EIA zcela tendenčně srovnává limity pro malé a střední zdroje
znečišťování s limity pro spalovny odpadů (strana 54) tedy velký zdroj znečišťování
ovzduší.
7.13. Ve výčtu plošných zdrojů znečišťování chybí bunkr na shromažďování
popele/strusky a popílku, který je sice uvnitř budovy, ale je většinou odkrytý – viz
praxe v Liberci. Vzhledem k tomu, že smícháním horkého popele/strusky
s propraným popílkem vznikají ideální podmínky pro tvorbu dioxinů, nelze tento zdroj
podceňovat. Změřit skutečné úniky škodlivin (nejen dioxinů) z tohoto plošného
zdroje by mělo být možné právě v liberecké spalovně. Žádáme tedy o doplnění
informace o množství škodlivin vypouštěných z tohoto zdroje.
7.14. Chybí vyhodnocení emisí polyaromatických uhlovodíků a jejich příspěvek
k celkové zátěži území.
7.15. V hodnocení ovzduší v pracovním prostředí chybí vyhodnocení vlivů PAH,
především dioxinů, ale i dalších látek, které byly prokázány ve zvýšených
koncentracích u pracovníků spaloven některými studiemi. Stejně tak by měla být
věnována pozornost hladinám těžkých kovů, především rtuti, jejichž koncentrace
mohou být v pracovním prostředí spalovny zvýšené.
7.16. Na straně 169 dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde ke snížení
emisí TZL v širším okolí, ale už nespecifikuje jak k němu dojde. Zda je myšlen
snížený výkon sousední teplárny, kterému lze ovšem těžko uvěřit, či jiná opatření.
Spalovna odpadů bude každopádně novým zdrojem prachových částic PM10, i když
v daném území ne dominantním.
7.17. Ve výčtu možných havárií se neuvažuje scénář rozsáhlého požáru spalovny –
viz snímek požáru v košické spalovně. Jedná se sice o krajní situaci, ale neměla by
být ve výčtu možných havárií opomenuta. Rozsah takového požáru již nemá pouze
lokální dopady.
7.18. Dokumentace se nevěnuje problematice rizik plynoucích z realizace záměru na
území ovlivněném důlní činností.
7.19. V doporučních se sice konstatuje, že ohrožené druhy živočichů hnízdící
v dotčeném území se samy přesunou do okolí, ovšem dokumentace nehodnotí, zda
se v okolí nacházejí lokality, kde mohou tyto druhy hnízdit a zda jejich ekologická
kapacita již není naplněna. Lze spíše předpokládat, že dojde k oslabení populací
příslušných ohrožených druhů živočichů.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ad 7.1. Dikce zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění nevyžaduje striktně
předložení variant a hodnocena je proto varianta předložená oznamovatelem. Dle
názoru zpracovatele posudku realizace hodnoceného záměru v žádném případě
nevylučuje cestu zvýšené podpory třídění odpadu a sběru biologicky rozložitelného
odpadu, protože tyto činnosti musí probíhat u původců odpadů a původce musí tyto
odpady vytřídit ze směsného komunálního odpadu. Do zařízení EVO bude svážena
vždy pouze zbývající část – směsný komunální odpad.
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Ad. 7.2. Jak je z dokumentace a z dalších materiálů zřejmé, složení SKO není na
území ČR konstantní a bude se i v dalším období měnit. Jedním z faktorů, které
složení SKO ovlivní bude i množství vytříděných složek ze SKO. Dle názoru
zpracovatele posudku je naopak posláním spalovny energeticky využít zbytkový
směsný odpad, který byl předem vytříděn. Vytříděné složky by měly být jednoznačně
využívány mimo spalovnu (pokud jsou v provozu potřebné kapacity). Vyhodnocení
vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva je předmětem prováděného
hodnocení. Jak již bylo uvedeno v předchozí části, provoz zařízení EVO v žádném
případě neomezuje uvedené priority jako je omezování odpadů, jejich znovuvyužití a
recyklace.
Ad 7.3. Jak je z dokumentace zřejmé, je v regionu a v navrhované svozové oblasti
do 70 km produkce SKO a dalších energeticky využitelných odpadů ze skupiny 20
podstatně vyšší než je navrhovaná kapacita zařízení EVO. Dle názoru zpracovatele
posudku není nutné podrobněji dokladovat současný stav nakládání s odpady.
Každý původce odpadu, který produkuje tyto druhy odpadů se bude zcela svobodně
a nezávisle na prezentovaných doporučeních rozhodovat o tom, komu tyto odpady
bude předávat.
Ad 7.4. Bilance POPs v pevné složce odpadů na výstupu ze zařízení EVO
v dokumentaci není uvedena a v zásadě ani nemůže být uvedena. Obsah POPs ve
strusce a popílku je závislý na celé řadě faktorů (detailní řešení spalovacího kotle,
teplotní režim, složení odpadů atd.). Proto ani případně převzaté údaje z obdobných
zařízení v ČR nemusí dávat reálnou představu o množství těchto látek ve
zmiňovaných odpadech. Skutečné množství POPs lze stanovit až v průběhu
zkušebního provozu.
Zpracovatel posudku souhlasí s druhou částí vyjádření, týkající se míchání strusky
s popílkem. Podrobné stanovisko zpracovatele posudku je uvedeno v příslušné části
posudku. Veškeré tuhé odpady ze spalování, čištění spalin a čištění odpadních vod
budou při zahájení zkušebního provozu zařazeny do kategorie „nebezpečný odpad“
(kromě vytříděných železných a neželezných materiálů) a budou shromažďovány a
dále předávány oprávněným osobám odděleně. Případná rekategorizace a mísení
těchto odpadů v dalších fázích provozu zařízení EVO musí být prováděna v souladu
s platnou legislativou.
Ad 7.5. Dle názoru zpracovatele posudku jsou údaje o příspěvku obsahu dioxinů v
povrchových vodách v dokumentaci uvedeny. Emisní limit pro dioxiny v odpadních
vodách dle platné legislativy a dle BREF ve výši 0,3 ng/l, resp. 0,05 ng/l je uveden
v tabulce č.27 na straně 59 dokumentace. Při předpokládaném objemu odpadních
vod ve výši 42 000 m3/rok bude roční hmotnostní tok dioxinů ve výši 12,6 mg/rok,
resp. 2,1 mg/rok. (tabulka č. 28 na straně 60 dokumentace – v této tabulce je chybně
uvedena jednotka – g/rok, správně má být mg/rok). Uvedeným ročním hmotnostním
tokům odpovídají vteřinová množství uvedená v tabulce č. 45 na straně 69
dokumentace – 0,3995 ng/s, resp. 0,0666. Při uváděném průtoku ve vodoteči Bílina
v profilu Most ve výši 1,48 m3/s je pak koncentrační přírůstek znečištění dioxiny ve
vodoteči Bílina opět uveden v tabulce 45 na straně 69 dokumentace – 0,00027 ng/l,
resp. 4,5 .10-5 ng/l.. Reálný příspěvek dioxinů ve vodoteči Bílina lze tak očekávat
v rozmezí výše uvedených hodnot, které byly odvozeny z emisních limitů a hodnoty
dle BREF. Údaj o stávající koncentraci dioxinů ve vodoteči Bílina se nepodařilo zjistit.
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Dne 13.1.2011 seznámil oznamovatel správce vodoteče s hodnoceným záměrem a
předpokládanými vlivy záměru na Hutní potok a Bílinu. Zápis z tohoto jednání je
uveden v příloze posudku. Dle vyjádření zástupců Povodí Ohře s.p. lze se záměrem
souhlasit za předpokladu, že při vypouštění odpadních vod budou dodrženy po
posouzení kombinovaným přístupem imisní standardy dle nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod.
Ad 7.6. Prvním krokem při posuzování vlivů na veřejné zdraví provozem záměru je
volba správného expozičního scénáře. Po zvážení fyzikálně chemických vlastností
kontaminantů, zvážení případné karcinogenity atd., po určení intenzity působení byly
zváženy expoziční cesty působení hodnocených škodlivin. Jako expoziční cesta
vstupu chemických škodlivin do exponovaného organismu byla zvolena inhalace
plynných škodlivin jakožto jediná expoziční cesta, na které lze dosáhnout
hodnotitelných expozičních dávek. Expoziční cesty peronální či dermální jsou
zanedbatelné.
Ad 7.7. Dle názoru zpracovatele posudku je hlavním možným zdrojem požáru bunkr
odpadů. Jak je v dokumentaci uvedeno na straně 23 – prostor bunkru bude vybaven
čidly pro sledování koncentrace metanu, elektronickou požární signalizací, požárním
zabezpečovacím systémem a průmyslovou kamerou. Dále bude prostor bunkru
téměř nepřetržitě sledován obsluhou jeřábu, která bude drapákem překládat odpad
z bunkru do násypky.
V rámci projektové dokumentace pro územní řízení bude vypracována požární
zpráva. V rámci této zprávy budou v souladu s platnou legislativou navržena
příslušná protipožární opatření pro celý areál zařízení EVO. Bez znalostí konkrétních
údajů o protipožárním zabezpečení nelze objektivně hodnotit možné dopady požáru,
protože vliv požáru na širší okolí může být navrženými opatřeními různým způsobem
minimalizován.
Oznamovateli ani zpracovateli posudku není znám žádný případ rozsáhlého požáru
spalovny komunálního odpadu v ČR, který by měl významný dopad na okolí a zdraví
obyvatelstva.
Ad 7.8. Dle názoru zpracovatele posudku se problematika polybromovaných
sloučenin týká spíše spaloven průmyslového odpadu. Jak je v dokumentaci
uvedeno, zařízení EVO bude využívat minimálně 80% SKO, množství
velkoobjemného odpadu nelze přesně specifikovat, krátkodobě se může vyskytovat
v řádu jednotek %. Pro tuto skupinu látek není stanoven emisní limit, skutečný obsah
lze stanovit v průběhu zkušebního provozu. V krajním případě lze tyto odpady
(nábytek, čalounění, koberce) vyloučit ze seznamu přijímaných odpadů.
Ad 7.9. Při průměrném obsahu organického uhlíku ve SKO okolo 30 % vzniká při
dokonalém spalování cca 1,1 tuny CO2 na 1 tunu spalovaného odpadu. Přibližně této
hodnoty dosahuje dlouhodobě např. spalovna SAKO Brno. Průměrná měrná emise
CO2 z TKY je 0,383 tun/MWh, celková průměrná roční emise CO2 ze zařízení TKY je
915 000 tun CO2, přičemž tato hodnota kolísala v letech 2006 – 2009 v rozmezí od
862 000 tun/rok do 1 082 000 tun/rok. Jak je z uvedených hodnot zřejmé, je nový
příspěvek emisí CO2 nižší, než jsou roční rozdíly ze stávajícího zařízení TKY.
Dodávkami energie ze zařízení EVO do zařízení TKY dojde k úspoře fosilních paliv
na zdroji TKY o cca 88 000 tun/rok a tudíž i k úměrnému snížení emisí CO2. Nárůst
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emisí CO2 je vzhledem ke stávající produkci CO2 ze zdroje TKY relativně malý a ve
vztahu k imisní situaci této látky v širším zájmovém území a emisím CO2 ze zdrojů
ČEZ zcela nevýznamný.
Ad 7.10. Jak je zřejmé z dikce zákona, spalovny komunálního odpadu nemají
stanoven emisní limit pro PAU, rovněž tak není stanoven ani imisní limit. V případě
požadavku příslušných orgánů státní správy lze provést stanovení hmotnostních
koncentrací PAU v průběhu zkušebního provozu.
Dle sdělení oznamovatele bude bunkr škváry, stejně jak bunkr odpadu zcela
uzavřený a nebude produkovat fugitivní emise. Struska i popílek v něm budou
shromažďovány odděleně a ve vlhkém stavu (po promytí vodou).
Ad 7.11. Podmínky pro nakládání s nebezpečnými odpady jsou striktně definovány
v legislativě odpadového hospodářství a původce odpadů je povinen s těmito odpady
nakládat v souladu s platnými předpisy, bez ohledu na to, zda záměr prochází nebo
neprochází procesem EIA. Dle sdělení oznamovatele se předpokládá použití
typových kontejnerů, které jsou schváleny pro skladování a přepravu nebezpečných
odpadů´(kovové uzavřené kontejnery s dvojitou podlahou). Definitivní umístění
kontejnerů bude řešeno v rámci projektové dokumentace pro stavební řízení.
Ad 7.12. Souhrnné stanovisko zpracovatele posudku k tabulce č. 20 na straně 54
dokumentace bylo již uvedeno ve vyjádření ke kapitole B.III.1 dokumentace. Pro
účely porovnání emisních limitů zařízení EVO s konkrétními hodnotami emisních
limitů zvláště velkých, velkých a středních spalovacích zdrojů v členění na druhu
paliva je nutné vycházet z nařízení vlády č. 146/2007 Sb., které nahradilo dnes již
neplatné nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Ad 7.13. Jak je zřejmé z rozpracované dokumentace pro územní řízení bunkr škváry
bude součástí SO 203 – hlavní výrobní blok. Bunkr škváry je navržen jako uzavřený
s nuceným větráním. Jak již bylo uvedeno v předchozích částech posudku, nebude
se v bunkru škváry provádět mísení strusky s popílkem, oba odpady budou
shromažďovány odděleně a ve vlhkém stavu. Nejedná se o plošný zdroj
znečišťování ovzduší. Případné měření emisí na výstupu vzduchotechniky může být
provedeno v rámci zkušebního provozu.
Ad 7.14. Jedná se o shodnou připomínku, která byla uvedena pod bodem 10 – viz
stanovisko zpracovatele posudku k bodu 7.10.
Ad 7.15. Bližší hodnocení pracovního prostředí lze provést až v dalších stupních
projektové přípravy, kdy bude upřesněno dispoziční řešení jednotlivých zařízení, typy
jednotlivých aparátů a parametry technologického procesu. Dle dosud dostupných
informací nebude žádné zařízení EVO vyžadovat trvalou přítomnost obsluhy.
Oznamovatel předloží KHS před zahájením provozu kategorizaci jednotlivých
pracovišť a ve spolupráci s KHS bude stanoveno a provedeno měření jednotlivých
parametrů pracovního prostředí.
Ad 7.16. Deklarované snížení emisí vychází z porovnání měrných emisí stávajícího
zdroje TKY a zařízení EVO a následného porovnání ekvivalentních ročních emisí
z těchto zdrojů – viz stanovisko zpracovatele posudku a tabulka ke kapitole D.I.2.
Absolutní hodnota poklesu emisí je prakticky dána poklesem emisí oxidu siřičitého.
Jak je z tabulky dále zřejmé, rozdíl v hmotnostním toku emisí TZL je zcela
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nevýznamný (předpokládaný pokles o cca 1 tuna/rok). K dalšímu nevýznamnému
snížení emisí dojde odstavením uhelné kotelny Most - Chanov.
Ad 7.17. Jedná se prakticky o shodnou připomínku, která byla uvedena pod bodem
7 – viz stanovisko zpracovatele posudku k bodu 7.7.
Ad 7.18. V rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byl v dubnu
2010 vypracován Báňský znalecký posudek. Dle tohoto posudku se plocha určená
pro výstavbu EVO na pozemku č.p. 188/38 nachází nad sedimentaci hnědouhelné
sloje mělce uložené pod povrchem. Pod hodnocenou plochou nebyla prováděna
hornická činnost hlubinným způsobem. Jednalo se o ochranný pilíř stanovený pro
obec Třebušice a místní vodoteč a komunikaci.
Hornické práce probíhaly po obvodě parcely komorováním v plné mocnosti na zával
částečně komorováním v podjezdu.
Pouze severozápad parcely se nachází nad závalovým polem po komorování v plné
mocnosti. V této ploše se pravděpodobně nachází nezavalená komora č. 513.
Na základě zjištěných skutečností, ve smyslu ČSN 73 0039 „Stavby na
poddolovaném území“ se staveniště zařazuje do skupiny staveniště V, tzn. že
staveniště nevyžaduje dalšího zajištění a stavbu možno realizovat na základě
únosnosti základových půd. Ty jsou tvořeny průmyslově přetvořeným územím
demolicí obce Třebušice. Plocha nad komorou č. 513 je zařazena do skupiny
staveniště I, tzn. že v uvedeném místě může vzniknout bodová propadlina
s destrukčními účinky do doby zvětrání.
Dle sdělení oznamovatele bude realizace záměru situována mimo plochu nad
komorou č. 513.
Ad 7.19. Jak je zřejmé z fotodokumentace, která je součástí hodnocené
dokumentace, tak i z osobního průzkumu zpracovatele posudku v zájmovém území,
deklarované kácení dřevin a zábor pozemků nebude znamenat významné snížení
prostorů pro hnízdění a omezení potravní niky jmenovaných druhů živočichů.
V širším zájmovém území se nachází dostatečná kapacita a k jejímu posílení povede
i realizace navrhovaných sadových úprav a ozelenění areálu. .
8. Centrum pro životní prostředí a zdraví Plzeň
ze dne 23.12.2010
Podstata vyjádření

K dokumentaci podáváme následující připomínky:
8.1. Kapacita zařízení by měla minimalizovat dovoz odpadů mimo města Mostu a
nejbližšího okolí.
8.2. Kromě navržené technologie existují i další technologie nakládání s komunálním
odpadem (plazmová, pyrolýzní), ale také mechanicko biologická úprava odpadů a
zejména materiálové recyklace komunálních odpadů + kompostování biologicky
rozložitelné složky.
Dle dostupných informací je technologie MBÚ flexibilnější, jak z hlediska kapacity
zařízení, tak z hlediska jeho lokalizace. Posuzování by mělo respektovat platnou
hierarchii nakládání s odpady, která preferuje prevenci, znovuvyužití a materiálovou
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recyklaci odpadů před jejich skládkováním nebo spalováním. V rámci tohoto
posouzení je nutné také zahrnout širší ekologické dopady srovnávaných technologií.
8.3. Umístění záměru: měly by být posouzeny možné rozdílné dopady (rozptyl
škodlivin, doprava atd.).
Nutno brát v potaz, že velká část Ústeckého kraje, včetně města Mostu a jeho okolí
má dlouhodobě problémy s významným znečištěním ovzduší, které překračuje
platné limity. Za této situace se jeví jako nepřípustné zhoršovat stávající
neudržitelnou situaci budováním dalšího nového zdroje znečištění ovzduší, který by
navíc generoval intenzivní těžkou nákladní automobilovou dopravu.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ad 8.1. Jak je zřejmé z tabulky č. 11 na straně 42 dokumentace, vzniká ročně
v okruhu do 35 od navrženého místa výstavby zařízení EVO cca 107 000 tun SKO a
169 000 tun KO, což je produkce, která by téměř naplnila navrhovanou kapacitu
zařízení. Protože však nelze předpokládat, že všichni původci SKO v této oblasti
uzavřou smlouvy s provozovatelem zařízení EVO, řeší oznamovatel možnost dovozu
dalších odpadů z okruhu do vzdálenosti 70 km a dovoz odpadů z této oblasti je
uvažován pomocí nákladních souprav a překladišť. Dle názoru zpracovatele posudku
je navrhované řešení akceptovatelné a přibližně koresponduje se stávajícím stavem
dovozu těchto odpadů na skládky.
Ad 8.2. Předložený záměr je oznamovatelem navržen jako jednovariantní. Navržená
technologie a umístění záměru bezprostředně souvisí se stávající činností a
umístěním areálu společnosti United Energy a.s. Dikce zákona č. 100 /2001 Sb.
striktně nevyžaduje předložení variant. Je proto v souladu se zákonem vyhodnocen
vliv předložené varianty na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
Případná realizace záměru v žádném případě nebude omezovat prevenci vzniku
odpadů a další rozvoj třídění odpadů u původců odpadů, včetně dalšího znovuvyužití
a materiálového využití vytříděných složek odpadů.
Z prezentovaných údajů o množství KO produkovaných v Ústeckém kraji je zřejmé,
že realizace záměru EVO s navrženou kapacitou nevylučuje možnost výstavby
dalších zařízení, ve kterých by byly použity uváděné technologie nakládání
s komunálními odpady.
Ad 8.3. Problematika umístění záměru je v dokumentaci řešena jednovariantně a
navrhované umístění umožňuje využít úzkých vazeb mezi hodnoceným areálem
zařízení EVO a stávajícím areálem United Energy a.s. (společné vyvedení tepla a
elektrické energie, společný výústní objekt pro vypouštění odpadních vod, kapacita
stávajících chladících věží atd.)
Dle názoru zpracovatele posudku je vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší
v dokumentaci provedeno dostatečným a korektním způsobem. Stávající imisní
situace je dokladována výsledky všech dostupných monitorovacích stanic
v zájmovém území. Z těchto údajů je zřejmé, že roční imisní limit pro PM10 byl na
všech stanicích s rezervou splněn, kromě stanice 1005 Lom kde v roce 2006 byl
mírně překročen. V dalších letech je však i na této stanici dodržován. Na většině
stanic však dochází k překračování denního limitu pro PM10. Údaje o imisní situaci na
území stavebního úřadu Most jsou dokladovány v tabulce č. 98 na straně 169

96

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany

dokumentace. Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší se v roce 2008 vyskytovala
pouze na 0,4 % území a to z hlediska denního limitu.
Jak je z dokumentace zřejmé, jsou příspěvky záměru EVO nízké a ve vztahu k imisní
situaci jsou jak z hlediska zdraví tak ochrany ovzduší hodnoceny jako
akceptovatelné. Dle názoru zpracovatele posudku je imisní situace v širším
zájmovém území ovlivňována především zvláště velkými spalovacími zdroji ČEZ a
dalších provozovatelů. Roční rozdíly hmotnostních toků jednotlivých znečišťujících
látek z těchto zdrojů (vlivem rozdílné výše vyrobeného tepla a elektrické energie
v jednotlivých letech – byť v souladu s emisními stropy stanovenými pro tyto zdroje)
mnohonásobně převyšují prezentované emise ze zařízení EVO.
Bilance intenzity nákladní dopravy se v širším zájmovém území podstatným
způsobem nezmění. SKO a další druhy uvažovaných odpadů v této lokalitě vznikají i
v současnosti a jsou od původců odpadů odváženy na skládky nebo k jinému
způsobu odstranění nebo využití. Realizací hodnoceného záměru tak dojde pouze
k přesměrování těchto dopravních tras. Objektivní porovnání a posouzení délky tras
nákladní dopravy lze provést až v dalších fázích předprojektové přípravy, kdy bude
provozovatel uzavírat smlouvy s konkrétními původci odpadů.
9. Občanské sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZu
Ze dne 23.12.2010
Podstata vyjádření

Připomínky:
9.1. Nesouhlasí s plánem odpadového hospodářství.
V POH se v bodě 6.2. zakazuje podpora nových spaloven KO ze státních prostředků
a navíc opatření 8.2.X upřednostňuje jiné možnosti nakládání s odpadem (hlavně
třídění, MBÚ, výroba alternativních paliv).
Legislativní hierarchie nakládání s odpady sice preferuje spalování odpadu před
skládkováním, ale zároveň před skládkováním upřednostňuje recyklaci. Z toho
důvodu upozorňujeme, že je nutné upřednostňovat recyklaci, nebo nejlépe prevenci
vzniku odpadu před spalováním či skládkováním. Recyklace odpadu také umožňuje
vznik nových pracovních míst.
Domníváme se, že podpora spaloven povede ke zpomalení recyklační politiky,
protože bude činěn tlak na přísun nového a nového odpadu pro energetické využití.
9.2. Nedostatečně řešené výstupy.
Dokumentace neřeší negativní vliv nakládání s toxickým odpadem ze spalovny na
životní prostředí.
Chybí také informace o tom, na kterou skládku budou tyto nebezpečné odpady
odváženy, jaký vliv bude mít jejich přeprava a jak budou zajištěny proti negativním
vlivům na životní prostředí.
V části B.I.4 vychází ze starého zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
V dokumentaci postrádáme výpočet energetické účinnosti spalovny a důkaz, že
půjde o zařízení pro energetické využití.
9.3. Neúplná dokumentace
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V informačním systému EIA není úplná dokumentace záměru. Nemáme možnost ji
prostudovat v celém rozsahu. Chybí potřebné studie. Také chybí zdůvodnění pro
výběr právě této varianty. Proto žádáme o dodatečné zveřejnění těchto dokumentů a
tudíž i o prodloužení termínu pro připomínkování dokumentace EIA, aby veřejnost
měla čas a příležitost se se záměrem kompletně seznámit.
9.4. Žádáme, aby byly vyřešeny i vlivy na tyto aspekty:
- změna klimatu (spálením 1 tuny odpadů vznikne cca 1 tuna CO2)
- spotřeba ropy a zemního plynu
- zátěž životního prostředí spojená s výrobou a spotřebou materiálů k výstavbě a
provozu potřebných zařízení
- spalovna by měla pálit komunální odpady, které jsou z 80% recyklovatelnými
surovinami, ale procesem spálení budou nenávratně zničeny. Nové suroviny se tedy
budou muset vytěžit, převést a zpracovat. Poškození životního prostředí při těžbě,
převozu a zpracování ve spalovně zničených surovin je třeba přičíst ke znečištění
životního prostředí prostým provozem plánované megaspalovny. Požadujeme, aby
zpracovatel dokumentace započítal i tyto se spalovnou přímo související vlivy.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ad 9.1. V nařízení vlády č. 197/2003 Sb. ve kterém je prezentována závazná část
POH ČR je v bodě 3.4. zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení
k nakládání s odpady pod bodem i) uvedeno: „nepodporovat výstavbu nových
spaloven KO ze státních prostředků“. Nařízením vlády č. 473/2009 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb. je kromě jiného, výše uvedený bod i) vypuštěn.
Oznamovatel požádal OŽPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyjádření k souladu
hodnoceného záměru s POH Ústeckého kraje. Toto vyjádření ze dne 24.1.2011 je
uvedeno v příloze posudku. KÚ v tomto vyjádření konstatuje, že hodnocený záměr
není po věcné stránce v rozporu s POH Ústeckého kraje a zakládá reálné
předpoklady pro naplnění cílů stanovených v POH pro oblast komunálních odpadů a
snížení biologicky rozložitelné složky ukládané na skládky.
Dle názoru zpracovatele posudku provoz zařízení EVO žádným způsobem
neomezuje prevenci vzniku odpadu, jeho třídění a následnou recyklaci nebo další
využití. Do zařízení EVO bude dovážen od původců odpadu zbytkový KO, který
zůstává po vytřídění.
Provozem zařízení EVO bude rovněž vytvořeno 48 nových pracovních míst.
Dle názoru zpracovatele posudku nemůže provozovatel zařízení EVO vytvářet
zmiňovaný tlak na přísun nového odpadu do zařízení EVO. V regionu dochází
k určité konkrétní produkci KO a je plně v kompetenci každého původce KO s kterým
subjektem, zabývajícím se odstraňováním KO uzavře smluvní vztah a komu bude
produkovaný odpad předávat.
Ad 9.2. Provozovatel zařízení jako původce odpadu je povinen nakládat s odpady
v souladu s platnou legislativou. Jak je v dokumentaci uvedeno, provozovatel
zařízení bude vznikající odpady kategorie „nebezpečný odpad“ předávat na základě
smluvního vztahu oprávněným osobám k jejich dalšímu využití nebo odstranění.
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Způsob nakládání s odpady u oprávněné osoby, která odpad převzala je mimo
rámec probíhajícího procesu EIA.
Jak je v posudku dále uvedeno, u odpadů které dle Katalogu odpadů umožňují
zařazení jak do kategorie „ostatní odpad“ tak do kategorie „nebezpečný odpad“ musí
být do doby vydání Osvědčení, které prokáže vyloučení nebezpečných vlastností
odpadu, nakládáno jako s odpadem v kategorii „nebezpečný odpad“.
Ve fázi zpracování dokumentace EIA nelze stanovit konkrétní skládku pro ukládání
odpadu. Před zahájením zkušebního provozu uzavře provozovatel zařízení EVO
s příslušnou oprávněnou osobou, která má oprávnění nakládat s příslušným druhem
odpadu, smluvní vztah o předávání odpadu. Již z dikce zákona vyplývá, že odpady
musí být převáženy tak, aby během přepravy neznečišťovaly životní prostředí.
Například sypké odpady musí být převáženy v uzavřených obalech, cisternách nebo
zaplachtovaných vozech. Podrobný postup pro nakládání se vznikajícími odpady
bude zpracován v dalších stupních předprojektové přípravy.
Definice energetického využívání odpadů dle § 23 odstavce 1) zákona č. 185/2001
Sb. v platném znění, uvedená na straně 13 dokumentace je dnes již neplatná.
Odstavec 1) § 23 zákona byl změněn vydáním zákona č. 154/2010 Sb. a zní:
„Spalování odpadů ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého
stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným
pod kódem R1 v příloze č.3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické
účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu.“.
Vzorec pro výpočet energetické účinnosti, uvedený v příloze č.12 je:
(Ep – (Ef + Ei)/(0,97 x (Ew + Ef)
Kde:
Ep – roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak,
že se energie ve formě elektřiny vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené pro
komerční využití hodnotou 1,1 (GJ/rok)
Ef – roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry (GJ/rok)
Ew – roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech, vypočítané za
použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok)
Ei – roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok)
0,97 – činitel energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování
Dle sdělení oznamovatele (na základě údajů prezentovaných v projektové
dokumentaci pro územní řízení), bude navrhované zařízení EVO dosahovat
následujících hodnot: Ep = 1 007 000 GJ/rok, Ef = 1 700 GJ/rok, Ew = 1 500 000
GJ/rok, Ei = 58 000 GJ/rok.
Dosazením těchto hodnot do výše uvedeného vzorce pro výpočet energetické
účinnosti, je vypočtená hodnota energetické účinnosti 0,65,, což odpovídá
požadované výši energetické účinnosti dle přílohy č.12 a zařízení EVO se považuje
za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č.3 zákona –
využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě
energie.
Ad 9.3. S uvedenou připomínkou zpracovatel posudku zásadně nesouhlasí. Dle §8
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je příslušný úřad (v tomto případě Krajský
úřad Ústeckého kraje) povinen rozeslat dokumentaci k vyjádření dotčeným správním
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úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, zajistit zveřejnění informace o
dokumentaci podle §16 a na internetu zveřejnit vždy alespoň textovou část
dokumentace. V souladu se zákonem byla informace o dokumentaci zveřejněna na
úřední desce statutárního města Most. V rámci této informace bylo rovněž uvedeno,
kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet. Statutární město Most obdrželo
kompletní paré dokumentace v tištěné podobě, včetně příloh. Studie proveditelnosti
není povinnou přílohou dokumentace EIA.
Předložená dokumentace byla zpracována bez variant – dikce zákona striktně
nevyžaduje zpracování variant.
Ad 9.4. Při průměrném obsahu organického uhlíku ve SKO okolo 30 % vzniká při
dokonalém spalování cca 1,1 tuny CO2 na 1 tunu spalovaného odpadu. Přibližně této
hodnoty dosahuje dlouhodobě např. spalovna SAKO Brno. Průměrná měrná emise
CO2 z TKY je 0,383 tun/MWh, celková průměrná roční emise CO2 ze zařízení TKY je
915 000 tun CO2, přičemž tato hodnota kolísala v letech 2006 – 2009 v rozmezí od
862 000 tun/rok do 1 082 000 tun/rok. Jak je z uvedených hodnot zřejmé, je nový
příspěvek emisí CO2 nižší, než jsou roční rozdíly ze stávajícího zařízení TKY.
Dodávkami energie ze zařízení EVO do zařízení TKY dojde k úspoře fosilních paliv
na zdroji TKY o cca 88 000 tun/rok a tudíž i k úměrnému snížení emisí CO2. Nárůst
emisí CO2 je vzhledem ke stávající produkci CO2 ze zdroje TKY relativně malý a ve
vztahu k imisní situaci v širším zájmovém území a emisím CO2 ze zdrojů ČEZ zcela
nevýznamný.
Spotřeba zemního plynu ve výši 160 000 m3/rok jako podpůrného paliva v případě
nízké výhřevnosti odpadu a paliva pro najíždění zařízení je uvedena v tabulce č. 2
dokumentace – 160 000 m3/rok. Provoz hodnoceného záměru nevyžaduje přímou
potřebu ropy. Vyhodnocení emisí z liniových a plošných zdrojů (spotřeba motorové
nafty pro pohyb motorových vozidel) bylo v dokumentaci provedeno.
Hodnocení zátěže životního prostředí spojené s výrobou a spotřebou materiálů
k výstavbě a provozu potřebných zařízení nesouvisí s posuzovaným záměrem.
Dle názoru zpracovatele posudku by SKO dovážený do spalovny neměl obsahovat
žádné nebo pouze minimální množství recyklovatelných surovin. Vytřídění
recyklovatelných surovin ze SKO je plně v kompetenci původce odpadu. Požadavek
na vyhodnocení zátěže životního prostředí spojený s těžbou, dopravou a
zpracováním takto „zničených surovin“ nesouvisí s posuzovaným záměrem.
10. Hnutí DUHA – prosinec 2010
Podstata vyjádření

10.1. Neúplná dokumentace
V informačním systému EIA není úplná dokumentace záměru a znemožňuje nám
prostudovat všechny potřebné podklady. V dokumentaci nejsou přiloženy zásadní
přílohy jako RS, AS a další a Studie proveditelnosti. Vzhledem k tomuto pochybení
žádáme o zveřejnění těchto studií způsobem umožňujícím dálkový přístup a o
prodloužení termínu pro připomínkování dokumentace EIA s takovou časovou
prodlevou, která umožní veřejnosti prostudování těchto studií.
10.2. Rozpor záměru s POH kraje
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Záměr je v rozporu s platným POH Ústeckého kraje. V něm se v bodě 6.2. zakazuje
podpora nových spaloven KO ze státních prostředků: Naopak opatření 8.2.X dávají
podporu jiným způsobům nakládání s odpady (třídění sběr, přeměna stávajících
skládek na centra komplexního nakládání s odpady, MBÚ, výroba alternativních
paliv atd.).
Pokud by záměr spalovny byl případně dotován z prostředků OPŽP byla by tato
podpora na úkor podpory projektům pro prevenci, opakované použití, třídění, sběr a
recyklaci.
10.3. Prevence vzniku odpadů nahradí kapacitu megaspalovny
Průměrná produkce komunálního odpadu v ČR je 356 kg/obyvatele, v Ústeckém
kraji pak 547 kg/obyvatele. Prevence vzniku odpadů má v Ústeckém kraji obrovský
potenciál. Pokud by se průměrná produkce podařila snížit na hodnotu pro ČR , pak
by v kraji zmizelo 150 000 tun KO ročně, což je kapacita spalovny.
10.4. Prevence lepší spalování
V části B.I.5 dokumentace je třeba zopakovat důvody pro stanovenou a legislativně
závaznou hierarchii nakládání s odpady, která sice před skládkování upřednostňuje
energetické využití, ale ze zcela stejných důvodů staví před energetické využití
odpadů jejich recyklaci. Před recyklací preferuje opětovné použití a před opakované
použití preferuje předcházení vzniku odpadů.
Je tedy relevantní uvádět, že spalovna bude mít oproti současnému stavu –
skládkování řadu výhod. Avšak několika násobně výhodnější je odpady recyklovat,
opakovaně využívat nebo jim předcházet.
10.5. Recyklace lepší spalování
Také recyklace (materiálové využití) povede ke zvýšení využívání KO. Spalovny
vyluxují odpady a na recyklaci už zbývá je málo.
Také indikátor množství sládkovaných BRKO lze mnohem efektivněji naplnit
levnějšími a modulárnějšími technologiemi.
10.6. Chybí variantní řešení
Vybudovat megaspalovnu v Mostě není v žádném případě jedinou možností řešení
problematiky nakládání s KO v Ústeckém kraji. Požadujeme zpracovat záměr
variantně a to minimálně v následujících variantách:
- nynější záměr roštové spalovny KO
- vybudování zařízení na MBÚ se stejnou kapacitou
- kraj zajistí do roku 2020 zvýšení materiálového využití KO na 50% a snížení
produkce KO na úroveň průměrné produkce v ČR.
10.7. rozsah posouzení
Hnutí DUHA považuje dokumentaci za nedostačující a navrhuje aby byly posouzeny
v případě všech výše uvedených variant řešení i tyto aspekty:
- vliv na změnu klimatu (spálením 1 tuny odpadu vznikne cca 1 tuna CO2)
- spotřeba ropy a zemního plynu
- zátěž životního prostředí spojená s výrobou a spotřebou materiálu k výstavbě a
provozu potřebných zařízení (např. ocel, beton, voda, chemikálie, nafta)
- množství energie ušetřené domácnostmi zamezením vzniku KO
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-

-

množství energie ušetřené recyklací, kompostováním a využitím v bioplynové
stanici KO
množství energie vyprodukované spálením KO
vliv těžby, zpracování a dopravy primárních surovin nutných dovézt do ČR
z důvodů zničení druhotných surovin spálením ve spalovně.
Reprezentativní průzkum nynějších koncentrací dioxinů a POPs v krvi a
podkožním tuku u obyvatel žijících v okolí plánovaného záměru a z toho
odvozeny maximální přípustné emise dioxinů
Megaspalovna by měla pálit KO, které jsou z 80% recyklovatelnými surovinami,
ale procesem spálení budou nenávratně zničeny. Nové suroviny se tudy budou
muset vytěžit, převézt a zpracovat. Poškození ŽP při těžbě, převozu a
zpracování ve spalovně zničených surovin je třeba přičíst ke znečištění ŽP.

10.8. Nedostatečně řešené vstupy
Není známo a nebylo analyzováno složení KO v dané svozové oblasti. Použité údaje
nejsou založeny na reálných měřeních, ale na předpokladu splnění norem bez
ohledu na skutečné složení KO. Složení KO má vliv na předpokládané emise do
ovzduší, vody a na složení tuhých zbytků po spálení.
Složení odpadů v Ústeckém kraji bude odlišné od zbytku ČR, neboť i produkce KO je
odlišná.
Stejně tak dokumentace nepočítá se změnou SKO zbylého po třídění. Složení KO se
bude měnit v závislosti na zvyšující se účinnosti třídění a recyklace. Všechny tyto
změny ovlivní množství, složení a výhřevnost SKO a tudíž i emisí a složení strusky a
popílku.
10.9. Výhřevnost komunálních odpadů
Dokumentace je postavena na předpokládané výhřevnosti odpadů ve výši 10 MJ/kg
a naznačuje, že spalovna je univerzální zařízení, kterému nevadí rozptyl ve
výhřevnosti. Opak je pravdou. Rostoucí výhřevnost odpadu působí potíže (Malešice,
Brno). Je zcela evidentní, že komponenty spalovacího zařízení budou pracovat
v nějakém rozsahu výhřevnosti spalovaného odpadu a vyšší výhřevnost povede
k vyšším nákladům na kvalitnější komponenty.
10.10. Doplnit předtřídění nebezpečných odpadů
Na vstupu spalovny by mělo být instalováno zařízení, které bude vytřiďovat toxické
odpady. Nebezpečné odpady jsou součástí SKO a neměly by být páleny ve
spalovně, která k jejich bezpečnému spálení není dimenzována. Vytříděním
nebezpečných odpadů se sníží toxické emise spalovny. Pokud by toxické odpady
nebyly tříděny je nutné požadovat pro zařízení stejný režim jako pro spalovnu
nebezpečných odpadů, tedy 1200 0C a tomu odpovídající zdržení.
10.11. Nedostatečně řešené výstupy
Dokumentace by měla řešit naprosto konkrétní způsob nakládání s toxickým
popílkem a škvárou. Měl by být popsán konkrétní způsob solidifikace popílků a
smluvně zajištěno uložení všech výstupů ze spalovny. Tím bude vyloučen možný
negativní vliv nakládání s toxickými výstupy ze spalovny na ŽP.
10.12. Doprava
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Hnutí DUHA se domnívá, že aby se maximálně omezil vliv dopravy odpadů do
spalovny, měla by být přivedena k areálu spalovny železniční vlečka a odpady
dopravovány po železnici.
10.13. Zastaralé údaje
V části B.I.4 je uveden zastaralý odkaz na zákon č. 185/2001 Sb. Tato část byla
aktualizována přílohou č.12 k zákonu č. 154/2010.
V dokumentaci postrádáme výpočet energetické účinnosti spalovny a důkaz, že
půjde o zařízení k energetickému využití.
Stanovisko zpracovatele posudku

Ad 10.1. S uvedenou připomínkou zpracovatel posudku zásadně nesouhlasí. Dle §8
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je příslušný úřad (v tomto případě Krajský
úřad Ústeckého kraje) povinen rozeslat dokumentaci k vyjádření dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům, zajistit zveřejnění informace o
dokumentaci podle §16 a na internetu zveřejnit vždy alespoň textovou část
dokumentace. V souladu se zákonem byla informace o dokumentaci zveřejněna na
úřední desce statutárního města Most. V rámci této informace bylo rovněž uvedeno,
kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet. Statutární město Most obdrželo
kompletní paré dokumentace v tištěné podobě, včetně příloh. Studie proveditelnosti
není povinnou přílohou dokumentace EIA. Postup Krajského úřadu Ústeckého kraje
lze proto hodnotit jako standardní, v souladu s dikcí zákona, nikoliv jako pochybení.
Ad 10.2. V nařízení vlády č. 197/2003 Sb. ve kterém je prezentována závazná část
POH ČR je v bodě 3.4. zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení
k nakládání s odpady pod bodem i) uvedeno: „nepodporovat výstavbu nových
spaloven KO odpadů ze státních prostředků“. Nařízením vlády č. 473/2009 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb. je kromě jiného, výše uvedený bod i)
vypuštěn.
Oznamovatel požádal OŽPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyjádření k souladu
hodnoceného záměru s POH Ústeckého kraje. Toto vyjádření ze dne 24.1.2011 je
uvedeno v příloze posudku. KÚ v tomto vyjádření konstatuje, že hodnocený záměr
není po věcné stránce v rozporu s POH Ústeckého kraje a zakládá reálné
předpoklady pro naplnění cílů stanovených v POH pro oblast komunálních odpadů a
snížení biologicky rozložitelné složky ukládané na skládky.
Náplní procesu posuzování vlivů není řešení dotací a jejich rozdělování.
Ad 10.3. Zpracovatel posudku souhlasí s uvedenou připomínkou v části
prezentovaných čísel. Zásadně však nesouhlasí s tvrzením, že snížení odpadů
vlivem preventivních opatření ke vzniku odpadů nahradí spalovnu. Prevence vzniku
odpadů je předřazena vzniku KO a provoz spalovny tento trend snižování odpadů
v žádném případě neomezuje. Dle názoru zpracovatele posudku není uvedené číslo
o snížení produkce KO o 150 000 tun/rok z titulu prevence reálné. I kdyby bylo
splněno, bude v Ústeckým kraji i nadále zůstávat produkce KO na úrovni 356
kg/obyvatele, což je podstatně více, než je kapacita spalovny.
Ad 10.4. Dokumentace uvádí vývoj produkce a stávající stav KO v Ústeckém kraji a
způsob nakládání s tímto odpadem. Jak je z těchto údajů zřejmé, drtivá většina
těchto odpadů končí na skládkách.
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Provoz zařízení EVO žádným způsobem nebrání dalšímu rozvoji výše uvedených
činností – prevence, opakované použití, recyklace, třídění apod. Tyto činnosti musí
být realizovány u původců odpadů a do zařízení EVO bude dovážen zbytkový podíl –
SKO, resp. nerecyklovatelné a dále nevyužitelné složky KO.
K přiloženému grafu lze pouze podotknout, že uvedené odpady – noviny,
kancelářský papír, lepenka by měly být jednoznačně vytříděny u původců a vlastní
spalovna nepředpokládá spalování vytříděného odpadu.
Ad 10.5. Zpracovatel posudku nesouhlasí s názorem, že spalovny omezují recyklaci
odpadů, podkopávají recyklační programy a „vyluxují“ odpady z celého okolí, ale
zcela naopak. Původce odpadu by měl „vyluxovat“ veškeré dále využitelné složky ze
SKO a do kontejneru na SKO by měl ukládat pouze zbytkové, nevyužitelné podíly.
Rovněž tak je plně v kompetenci původce odpadu, které oprávněné osobě vzniklý
KO bude předávat. Vzhledem k prezentovanému množství a složení KO v regionu,
nevylučuje realizace zařízení EVO výstavbu dalších zařízení a technologií
k odstraňování KO.
Ad 10.6. V rámci předložené dokumentace je hodnocena varianta předložená
oznamovatelem. Dikce zákona o posuzování vlivů striktně nevyžaduje zpracování
variant. Zpracovatel posudku souhlasí s tvrzením, že zařízení EVO není jedinou
možností řešení problematiky nakládání s komunálními odpady na území Ústeckého
kraje. V době hodnocení předkládaného záměru pro realizaci uváděných variant
chybí investor, který by tyto varianty realizoval a poskytl relevantní podklady pro
porovnání. Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, současná produkce KO
v regionu je dostatečná pro výstavbu dalších zařízení a technologií k odstraňování
KO.
Ad 10.7. Stanovisko zpracovatele posudku k variantám bylo uvedeno v předchozím
bodě. Ve vztahu k uvedenému záměru lze uvést:
Při průměrném obsahu organického uhlíku ve SKO okolo 30 % vzniká při dokonalém
spalování cca 1,1 tuny CO2 na 1 tunu spalovaného odpadu. Přibližně této hodnoty
dosahuje dlouhodobě např. spalovna SAKO Brno. Průměrná měrná emise CO2
z TKY je 0,383 tun/MWh, celková průměrná roční emise CO2 ze zařízení TKY je
915 000 tun CO2, přičemž tato hodnota kolísala v letech 2006 – 2009 v rozmezí od
862 000 tun/rok do 1 082 000 tun/rok. Jak je z uvedených hodnot zřejmé, je nový
příspěvek emisí CO2 nižší, než jsou roční rozdíly ze stávajícího zařízení TKY.
Dodávkami energie ze zařízení EVO do zařízení TKY dojde k úspoře fosilních paliv
na zdroji TKY o cca 88 000 tun/rok a tudíž i k úměrnému snížení emisí CO2. Nárůst
emisí CO2 je vzhledem ke stávající produkci CO2 ze zdroje TKY relativně malý a ve
vztahu k imisní situaci v širším zájmovém území a emisím CO2 ze zdrojů ČEZ zcela
nevýznamný.
Spotřeba zemního plynu ve výši 160 000 m3/rok jako podpůrného paliva v případě
nízké výhřevnosti odpadu a paliva pro najíždění zařízení je uvedena v tabulce č. 2
dokumentace – 160 000 m3/rok. Provoz hodnoceného záměru nevyžaduje přímou
potřebu ropy. Vyhodnocení emisí z liniových a plošných zdrojů (spotřeba motorové
nafty pro pohyb motorových vozidel) bylo v dokumentaci provedeno.
Další připomínky uvedené v tomto bodě vyjádření nesouvisí s hodnoceným
záměrem.
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Ad 10.8. Jak je v úvodu dokumentace uvedeno, zařízení EVO bude zpracovávat
minimálně 80 % SKO a maximálně 20% ostatních KO skupiny 20 Katalogu odpadů.
Již z tohoto rozdělení a prováděné homogenizaci dovezených odpadů v bunkru
odpadů je zřejmé, ze složení KO nemůže mít významný vliv na proces spalování a
následného čištění spalin. V krajním případě lze konkrétní druh KO vyřadit a do
zařízení nedovážet.
Orientační složení SKO je v dokumentaci uvedeno. Toto složení je v určitých mezích
proměnné a závisí na celé řadě faktorů (místo vzniku, roční období, stupeň třídění,
odpad od obyvatel nebo firem atd.) Rozdíly ve složení SKO se budou vyskytovat i
v dalším období. Spalovny SKO však nejsou konstruovány na konkrétní, přesně
definované složení odpadů. Celé zařízení spalovny musí být navrženo tak, aby i při
proměnném složení vstupního odpadu byly na výstupech (ovzduší, odpadní vody,
pevné odpady) plněny stanovené limitní hodnoty, které jsou buď kontinuálně nebo ve
stanovených intervalech kontrolovány. Na tento systém navazuje automatizovaný
systém řízení technologického procesu spalování a čištění, který na indikovanou
odchylku automaticky reaguje, včetně varianty případného odstavení zařízení.
Na území ČR jsou dlouhodobě provozovány tři spalovny SKO (Praha, Liberec, Brno)
a zpracovateli posudku ani oznamovateli nejsou známy úpravy strojního zařízení
těchto spaloven, které by byly jednoznačně způsobeny změnou složení SKO.
Ad. 10.9. Dokumentace uvádí rozsah výhřevnosti směsného komunálního odpadu
v rozmezí 10 – 13 MJ/kg. Dle názoru zpracovatele posudku technické řešení
problému výhřevnosti odpadu existuje a konstrukční a materiálové provedení
zařízení EVO je plně v kompetenci oznamovatele a projektanta. Z hlediska procesu
posuzování vlivů je nutné vyžadovat, aby při provozu zařízení byly plněny limity
stanovené platnou legislativou, resp. limity stanovené v integrovaném povolení této
stavby.
Ad 10.10. Směsný komunální odpad obsahuje a bude i nadále obsahovat určité
množství odpadů zařazených do kategorie „nebezpečný odpad“. Množství
nebezpečných odpadů, stejně tak jako složení SKO kolísá. Obvykle se uvádí
hodnota do 1%. Dle názoru zpracovatele posudku neexistuje zařízení, které by bylo
schopné kvantitativně vytřídit ze SKO širokou škálu nebezpečných odpadů,
prezentovaných v Katalogu odpadů. Jedinou cestou ke snižování množství
nebezpečných odpadů ve SKO je jejich důsledná separace u původců, tj. v místě
jejich vzniku.
Tato skutečnost je všeobecně známa. Dle Katalogu odpadů je směsný komunální
odpad – katalogové číslo 200301 veden v kategorii „ostatní odpad“. Pro spalování
směsného komunálního odpadu jsou platnou legislativou stanoveny konkrétní
podmínky (kromě jiného minim. teplota spalování 850 0C a minim. doba zdržení 2s).
Nelze tudíž požadovat aby pro navrhované zařízení, ve kterém bude spalován SKO a
některé další KO v kategorii „ostatní odpad“, byl vyžadován stejný režim jako pro
spalovny nebezpečných odpadů.
Ad 10.11. Komplexní stanovisko zpracovatele posudku k problematice odpadů
vznikajících při provozu zařízení EVO, včetně upřesňující bilance, bylo uvedeno
v předchozích částech posudku a hlavní zásady pro nakládání s těmito odpady jsou
zapracovány i do návrhu stanoviska.
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Předpokládané množství popele a strusky (190111) odváděného z kotle bude cca
45000 tun/rok. Tento odpad bude po ochlazení dopravován dopravníkem do
vyhrazeného prostoru v bunkru škváry. V této fázi obsahuje i odpady 190102 a
190199. Tyto odpady z něj budou vytříděny při následné frakcionaci. Při zahájení
zkušebního provozu je nutné s popelem a struskou nakládat jako s odpadem
v kategorii „nebezpečný odpad“. Případnou rekategorizaci na odpad 190112 lze
provést až po vydání Osvědčení (vyloučení nebezpečných vlastností) a souhlasu
příslušného orgánu státní správy.
Popílek z kotle a elektroodlučovače bude nejprve shromažďován v sile a následně
bude promýván. Po odvodnění bude tento vlhký popílek dopravován do
vyhrazeného prostoru v bunkru škváry. Při zahájení zkušebního provozu je nutné
s popílkem nakládat jako s odpadem v kategorii „nebezpečný odpad“. Popílek bude
předáván oprávněné osobě odděleně, bez mísení s odpadem 190111. Případnou
rekategorizaci na odpad 190114 lze provést až po vydání Osvědčení (vyloučení
nebezpečných vlastností) a souhlasu příslušného orgánu státní správy. Pro případné
mísení strusky s popílkem je nutný rovněž souhlas příslušného orgánu státní správy.
Pevné odpady z čištění odpadních plynů (190107) zachycené na katalytickém filtru
budou přímo z technologického zařízení plněny do přepravních obalů (big-bagů) a
předávány oprávněné osobě. Dle údajů z projektové dokumentace pro územní řízení
bude množství tohoto odpadu cca 3,75 kg/hod, tj. 30 tun/rok.
Filtrační koláč z čištění odpadních plynů (190105) vzniká při čištění odpadních vod
z technologie čištění spalin. Také tento odpad bude přímo z technologického zařízení
plněn do přepravních obalů (uzavřené kontejnery) a předáván oprávněné osobě.
Solidifikace odpadů nebude v areálu EVO prováděna. Při případném využití těchto
odpadů jako materiálu je nezbytné postupovat v souladu s platnou legislativou –
certifikace.
Přeprava nebezpečných odpadů musí být prováděna v souladu s platnými předpisy.
Dle sdělení oznamovatele bude tuto přepravu zajišťovat buď oprávněný přepravce,
nebo osoba oprávněná k převzetí těchto odpadů. Tito přepravci zodpovídají za
vyhovující způsob přepravy. Výběr oprávněné osoby pro předávání nebezpečných
odpadů a uzavření smluvního vztahu bude provedeno v dalších stupních
předprojektové přípravy. Za další nakládání s převzatým odpadem je plně
zodpovědná oprávněná osoba, která odpad převzala.
Ad 10.12. Z hlediska řešení dopravy zpracovatel posudku souhlasí se závěry
uvedenými v dokumentaci, tj. silniční doprava.
Zpracovatel posudku konzultoval problematiku železniční dopravy s pracovníky
SAKO Brno. Dle jejich informací je železniční doprava vhodná při dovozové
vzdálenosti nad 130 km a se železniční dopravou se uvažuje pouze při dovozu
odpadů z lokalit na území Vysočiny a Olomouckého kraje. Doprava z ostatních
oblastí bude zajišťována silniční dopravou.
Dojezdové vzdálenosti v rámci hodnoceného záměru budou podstatně kratší, jsou
uvažovány dvě svozové oblasti do okruhu 35 a 70 km. Podíl odpadů z těchto oblastí
bude upřesněn v dalších stupních předprojektové přípravy.
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Varianta železniční dopravy by vyžadovala, kromě již uváděných problémů v letních
a zimních měsících, i vybudování potřebného počtu překladišť a jejich zabezpečení
pro nakládání se SKO.
Dle názoru zpracovatele posudku nezpůsobí dopravní obslužnost provozu záměru
významné navýšení dopravy na území Ústeckého kraje, protože stejné množství
odpadů, které bude dováženo do zařízení EVO, se dnes odváží na skládky nebo
k jinému způsobu využití či odstranění. Bližší porovnání lze provést až ve fázi
zkušebního provozu, kdy budou známi konkrétní původci odpadů pro zařízení EVO.
Ad 10.13. Definice energetického využívání odpadů dle § 23 odstavce 1) zákona č.
185/2001 Sb. v platném znění, uvedená na straně 13 dokumentace je dnes již
neplatná. Odstavec 1) § 23 zákona byl změněn vydáním zákona č. 154/2010 Sb. a
zní: „Spalování odpadů ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého
stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným
pod kódem R1 v příloze č.3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické
účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu.“.Vzorec
pro výpočet energetické účinnosti, uvedený v příloze č.12 je:
(Ep – (Ef + Ei)/(0,97 x (Ew + Ef)
Kde:
Ep – roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny. Vypočítá se tak,
že se energie ve formě elektřiny vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené pro
komerční využití hodnotou 1,1 (GJ/rok)
Ef – roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry (GJ/rok)
Ew – roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech, vypočítané za
použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok)
Ei – roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok)
0,97 – činitel energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování
Dle sdělení oznamovatele (na základě údajů prezentovaných v projektové
dokumentaci pro územní řízení), bude navrhované zařízení EVO dosahovat
následujících hodnot: Ep = 1 007 000 GJ/rok, Ef = 1 700 GJ/rok, Ew = 1 500 000
GJ/rok, Ei = 58 000 GJ/rok.
Dosazením těchto hodnot do výše uvedeného vzorce pro výpočet energetické
účinnosti, je vypočtená hodnota energetické účinnosti 0,65,, což odpovídá
požadované výši energetické účinnosti dle přílohy č.12 a zařízení EVO se považuje
za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č.3 zákona –
využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě
energie.

11. pan Miroslav Šuta, Chomutov, 23.12.2010
Podstata vyjádření

Podávám tyto písemné připomínky:
Žádám, aby dokumentace posoudila rozdílné vlivy na životní prostředí různých
alternativ nakládání s odpady, a to jak z hlediska dostupných technologií pro
zpracování odpadů, tak z hlediska umístění záměru v území, ale i z hlediska
plánované kapacity zařízení, která v návrhu vysoce překračuje množství odpadů
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produkovaných v nejbližším okolí (Most, Litvínov a přilehlé obce) plánovaného
zařízení a proto by zbytečně indukovala intenzivní nákladní dopravu.
Konkrétně žádám doplnění dokumentace o:
- srovnání nejméně dvou variant vhodného umístění záměru, aby byly posouzeny
možné rozdílné dopady, např. z hlediska rozptylu škodlivin v ovzduší, vyvolané
dopravy
- srovnání několika (nejméně
tří) variant kapacity zařízení tak, aby se
minimalizovala nutnost dovozu odpadů ze vzdálenějších lokalit, případně
z Německa.
- srovnání všech základních technologických variant nakládání s odpady (roštová
spalovna, MBÚ s výrobou derivovaného paliva, pyrolýzní spalovna, plazmová
spalovna, zvýšení materiálové recyklace a kompostování biologicky
rozložitelných odpadů atd).
Stanovisko zpracovatele posudku

Dikce zákona nevyžaduje striktně předložení variant a proto je v rámci dokumentace
hodnocena varianta předložená oznamovatelem záměru. Navržená lokalita záměru
umožňuje úzké propojení zařízení EVO se stávajícím zařízením teplárny Komořany,
zejména pak v oblasti v oblasti vyvedení tepla a elektrické energie.
Kapacita záměru ve výši 150 000 komunálních odpadů je kromě jiného odvozena od
stávající produkce těchto odpadů v regionu. Dovozové vzdálenosti jsou v převážné
míře přibližně shodné se stávajícími dovozovými vzdálenostmi na skládky
komunálního odpadu. Četnost dovozu odpadů ze vzdáleností nad 35 km bude
redukována překladišti a dovozem odpadu v autosoupravách (hmotnost
přepravovaného odpadu cca 30 tun/vozidlo). Základní posouzení vyvolané dopravy
bylo v dokumentaci provedeno, bližší vyhodnocení lze provést až ve fázi, kdy budou
známi konkrétní původci odpadů, kteří budou zapojeni do svozového plánu. Z údajů
uvedených v dokumentaci lze předpokládat, že dopravní obslužnost záměru bude
přibližně na stejné úrovni jako je stávající dopravní obslužnost při odvozu těchto
odpadů na skládky.
V rámci předkládané dokumentace je vyhodnocen vliv předkládaného záměru na
jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Oznamovatel nehodlá
realizovat jinou variantu.
V době hodnocení předkládaného záměru není znám investor, který by navrhované
technologické varianty v zájmovém území realizoval a poskytl relevantní podklady
pro porovnání. Jak již bylo uvedeno v předchozích částech posudku, současná
produkce KO v regionu je dostatečná pro výstavbu dalších zařízení a technologií
k odstraňování KO.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K posouzení byla předložena dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č.4
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, záměru

Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
Oznamovatel

United Energy , a.s. Most - Komořany
Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla oprávněná
osoba Ing. Josef Tomášek, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.
69/14/OPV/93, platnost prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
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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.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších vyžádaných podkladech a
při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze
konstatovat, že
záměr

Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
je akceptovatelný
ve variantě navržené oznamovatelem
za předpokladu, že ve fázi přípravy, výstavby a následného provozu budou
respektována opatření, která jsou souhrnně uvedena v návrhu stanoviska.
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska orgánu státní správy lze učinit závěr, že negativní vlivy záměru
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.

Přílohy:
Vyjádření k dokumentaci
§

Magistrát města Mostu - odbor životního prostředí a mimořádných událostí č.j.
MmM/175763/2010/OŽPaMU/VF ze dne 30.11.2010

§

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j. 609/ZPZ/2010/627-dok. ze dne 14.12.2010

§

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
č.j. ČIŽP/44/IPP/10093697.002/10/UPT ze dne 29.12.2010

§

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
č.j. KHSUL 40669/2010 ze dne 4.1.2011

§

Krajský úřad Ústeckého kraje – rada Ústeckého kraje
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Usnesení č. 25/65R/2010 ze 65. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne
8.12.2010
§

Statutární město Most – odbor rozvoje a územního plánu
č.j. MmM/188424/2010/Oralo/MH ze dne 20.12.2010

§

ARNIKA – program Toxické látky a odpady ze dne 23.12.2010

§

Centrum pro životní prostředí a zdraví Plzeň ze dne 23.12.2010

§

Občanské sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZu ze dne 23.12.2010

§

Hnutí DUHA – prosinec 2010

§

pan Miroslav Šuta, Chomutov, 23.12.2010

Vyjádření KÚ Ústeckého kraje k souladu záměru s POH Ústeckého kraje
Zápis z jednání mezi zástupci Povodí Ohře s.p. Chomutov a United Energy, a.s.
Komořany ze dne 13.1.2011.

Datum zpracování posudku
24.02.2011
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku
Ing. Zdeněk Obršál
Tuněchody 114
537 01 Chrudim 1
telefon: 469 632 568, 603 256 471
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mail: zdenek.obrsal@seznam.cz
Podpis zpracovatele posudku

Autorizace ke zpracování posudku
Osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 6890/218/OPV/93 ze dne 22.04.1993 vydalo
Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví České republiky podle paragrafu 6 odstavec 3 a paragrafu 9 odstavec
2 zákona ČNR číslo 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku vydalo
Ministerstvo životního prostředí pod č.j. 45652/ENV/06 dne 4.7.2006.

VII. NÁVRH STANOVISKA
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
___________________________________________________________________
V Ústí n/L 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
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I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
I.2. Kapacita záměru:
Kapacita zařízení je 150 000 tun komunálního odpadu za rok; 1 zpracovací linka.
Z hlediska kapacity a typu využívaného odpadu se jedná o zařízení, které bude plnit
následující kritéria:
§

Vstupním materiálem do energetického zařízení bude komunální odpad
zařazený ve skupině 20 (specifikovat) Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění), tj. komunální odpady
(odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů) vyjma nebezpečných odpadů z této skupiny.

§

Zařízení bude zpracovávat minimálně 80 % směsného komunálního odpadu
zařazeného v podskupině 20 03 01 Katalogu odpadů z celkového množství
odpadů vstupujících do zařízení.

§

Zdrojem komunálních odpadů budou primárně obce na území Ústeckého kraje
(sekundárně z jiných regionů ČR). Spádová oblast z hlediska dodávek odpadu
představuje rádius do 70 km od zařízení. Není uvažováno o využívání odpadů ze
zahraničí.

§

Roční kapacita zařízení nepřesáhne polovinu produkce komunálního odpadu,
(zařazeného ve skupině 20 Katalogu odpadů) z regionu zahrnujícím katastrální
území obcí, z nichž bude komunální odpad odebírán.

I.3. Umístění:
kraj:

Ústecký

obec: Most
KÚ:

Třebušice

I.4. Obchodní firma oznamovatele:
United Energy, a.s.
I.5. IČO oznamovatele:
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27 30 99 59
I.6. Sídlo oznamovatele:
Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu dle přílohy č.4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění podle
§ 6 bylo vypracováno v únoru 2010 oprávněnou osobou Ing. Josefem Tomáškem,
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93, platnost
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu dle přílohy č.4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění
podle § 6 byla vypracována v listopadu 2010 oprávněnou osobou Ing. Josefem
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Tomáškem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93,
platnost prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval Ing. Zdeňek Obršál, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke
zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., č.j.
6890/218/OPV/93. Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku na dobu pěti let vydalo MŽP pod č.j. 45652/ENV/06 dne
4.7.2006.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen 24.02.2011.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
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.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
1.3.2010 předložil oznamovatel na KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovatelem oznámení byla firma CITYPLAN
spol. s r.o. Praha, oprávněná osoba Ing. Josef Tomášek CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93, platnost prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
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4.3.2010 KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zahájil
zjišťovací řízení a rozeslal příslušným orgánům státní správy a dotčeným územním
samosprávným celkům oznámení k vyjádření a zveřejnění.
1.4.2010 vydal KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závěr
zjišťovacího řízení. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný
úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění. V dokumentaci dle přílohy č.4 k citovanému zákonu je nutné zohlednit a
vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou
uvedeny v došlých vyjádřeních a v závěru zjišťovacího řízení. V dokumentaci je
nutné řešit zejména:
§ Předpokládané množství a znečištění technologických odpadních vod a
ovlivnění povrchových vod jejich vypouštěním. Toto ovlivnění vztahovat k Bílině
pod vyústěním Hutního potoka a při hodnocení brát v úvahu, průtoky v Bílině i v
samotném Hutním potoce, které jsou do značné míry řízeny manipulacemi na
PVN a v soustavě NOD, a též kumulaci s ostatními zdroji odpadních vod či
záměry v povodí. Za důležitý ukazatel je třeba považovat RAS.
§ Předpokládané vlastnosti odpadů vznikajících při spalování a konkrétní způsob
jejich odstranění nebo využití vzhledem k disponibilním zařízením k nakládání s
odpady.
§ Konkretizace odpadu vstupující do zařízení a zdroje tohoto odpadu.
§ Zakotvení požadavků na zařízení k využívání odpadů (§ 4 vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a povinnosti provozovatele zařízení
při přejímce odpadů (příloha č. 2 stejné vyhlášky).
§ Zajištění povinnosti ověřit, resp. vyloučit nebezpečných
produkovaných odpadů (zejména „popele a strusky“).

vlastností

§ Posouzení zařízení z hlediska energetické účinnosti ve smyslu přílohy č. 2
směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, o odpadech a o
zrušení některých směrnic.
§ Zpracování inventarizačního přírodovědného průzkumu v rozsahu minimálně
jednoho celého vegetačního období.
§ Zpracování hlukové studie a podrobného hodnocení zdravotních rizik znečištění
ovzduší vlivem provozu spalovny.
§ Hodnocení, zda alternativa stavby dvou linek o celkovém výkonu 150 000 t/rok
není nevýhodná z hlediska ochrany životního prostředí s přihlédnutím k tomu, že
obě spalovací linky mají mít společné čištění spalin (průtoky, teploty apod.)
§ Posouzení systému plánovaného čištění spalin selektivní nekatalytickou redukcí
oxidů dusíku a jeho náhradu za katalytickou redukci oxidů dusíku, vzhledem k
možným komplikacím se zbytkovými činidly (amoniak, popř. močovina) a také
vzhledem k tomu, že při kombinaci selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku
se speciálním katalytickým textilním filtrem pro redukci obsahu dioxinů a
dibenzofuranů (PCDD/F) je velká pravděpodobnost zanášení tohoto filtru.
§ Posouzení, zda teplota 60 0C na výstupu z pračky do komína je dostatečná a
nedojde k překročení rosného bodu.
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§ Posouzení použití činidla TMT 15 pro zachycení emisí rtuti.
§ Posouzení dopravního zatížení komunikací z dodávek odpadů do zařízení
z hlediska vlivů na ŽP.
16.11.2010 předložil oznamovatel na KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.4
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovatelem dokumentace byla firma
CITYPLAN spol. s r.o. Praha, oprávněná osoba Ing. Josef Tomášek CSc., který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93, platnost prodloužena
rozhodnutím MŽP č.j. 45139/ENV/06.
24.11.2010 KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozeslal
příslušným orgánům státní správy a dotčeným územním samosprávným celkům
dokumentaci k vyjádření a zveřejnění.

17.12.2010 zadal příslušný úřad zpracování posudku a předal zpracovateli posudku
dokumentaci záměru v tištěné a elektronické podobě, závěr zjišťovacího řízení a
vyjádření dotčených správních úřadů a samosprávných celků k hodnocené
dokumentaci, které obdržel. Poslední vyjádření bylo zpracovateli posudku zasláno
12.1.2011.
Posudek byl vypracován v období prosinec 2010 – únor 2011 a dne 24.02.2011 byl
předán na KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1.
Magistrát města Mostu - odbor životního prostředí a mimořádných událostí
č.j. MmM/175763/2010/OŽPaMU/VF ze dne 30.11.2010
2.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j. 609/ZPZ/2010/627-dok. ze dne 14.12.2010
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3.

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
č.j. ČIŽP/44/IPP/10093697.002/10/UPT ze dne 29.12.2010

4.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
č.j. KHSUL 40669/2010 ze dne 4.1.2011

5.

Krajský úřad Ústeckého kraje – rada Ústeckého kraje
Usnesení č. 25/65R/2010 ze 65. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne
8.12.2010

6.

Statutární město Most – odbor rozvoje a územního plánu
č.j. MmM/188424/2010/Oralo/MH ze dne 20.12.2010

7.

ARNIKA – program Toxické látky a odpady ze dne 23.12.2010

8.

Centrum pro životní prostředí a zdraví Plzeň ze dne 23.12.2010

9.

Občanské sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZu ze dne 23.12.2010

10. Hnutí DUHA – prosinec 2010
11. pan Miroslav Šuta, Chomutov, 23.12.2010
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vliv na ovzduší

Vliv hodnoceného záměru na imisní situaci v širším zájmovém území byl posouzen
rozptylovou studií – výpočtovým programem SYMOS. Hmotnostní toky emisí
jednotlivých znečišťujících látek byly do výpočty zadány na úrovni emisních limitů dle
nařízení vlády č. 354/2002 Sb. v platném znění. Jedním z navrhovaných opatření
uvedených v návrhu stanoviska je doporučení, aby v dalším stupni projektové
přípravy byla technologie zařízení EVO navržena tak, aby byly plněny průměrné
roční koncentrace na úrovni BAT. Dále v rozptylové studii nebylo uvažováno snížení
emisí v United Energy a.s. v důsledku úspory fosilních paliv (cca 88 000 tun/rok)
dodávkami energie ze zařízení EVO a odstavení stávající uhelné kotelny Most Chanov. Výpočet v rozptylové studii a tím i následné hodnocení vlivů na zdraví
obyvatelstva jsou tak na straně bezpečnosti výpočtu. I při tomto pojetí jsou příspěvky
záměru akceptovatelné a není předpoklad, že realizací záměru dojde k překračování
platných imisních limitů v okolí. Nejvyšší příspěvky záměru ve výpočtové síti byly
zjištěny mimo bytovou zástavbu. Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jak
z hlediska velikosti, tak i významnosti jako malé, málo významné až nevýznamné.
Vliv na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru dojde ke vzniku odpadních technologických vod, především
z čištění spalin. Tyto odpadní vody budou v rámci zařízení EVO čištěny tak, aby na
výstupu z čistírny byly plněny limitní hodnoty dle Nařízení vlády 354/2002 Sb.
Splaškové odpadní vody bude v rovněž v areálu EVO vedeny přes novu ČOV.
Dešťové vody z pojízdných a zpevněných ploch v areálu budou ošetřeny lapáky
písku a odlučovači ropných látek. Veškeré výše uvedené odpadní vody odváděné
z areálu budou napojeny na kanalizaci United Energy a.s., která má výpustný profil
do Hutního potoka.
Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení bude navrženo
technologické zařízení čistírny odpadních vod z čištění spalin a bude upřesněna,
kromě jiného, i bilance RAS v těchto vodách (hodnota RAS není nařízením vlády č.
354/2002 Sb. stanovena). Následně budou navrženy a zapracovány do žádostí o
integrované povolení zařízení EVO a do žádosti o změnu stávajícího integrovaného
povolení jednotlivé ukazatele znečištění a přípustná míra znečištění při vypouštění
do vod povrchových. Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze označit
z hlediska významnosti jako středně významný, z hlediska velikosti jako malý až
střední.
Vliv na veřejné zdraví

Posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno oprávněnou osobou a v souladu
s platnou metodikou. Hodnocení zdravotních rizik vlivem provozu zařízení EVO
vychází z konzervativních předpokladů, že emise ze zařízení EVO budou na úrovni
platných emisních limitů. Ve skutečnosti budou emise výrazně nižší.
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Z hlediska vlivu záměru na akustickou situaci byl akustickou studií v nejbližším
venkovním chráněném prostoru staveb zjištěn nárůst o 0,1 dB, což je nárůst
neměřitelný a z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva neprokazatelný. Zpracovaná
studie nenaznačila prokazatelný vliv záměru na zdraví obyvatel.
Vliv na odpady

Realizací záměru dojde k energetickému využívání 150 000 tun/rok komunálních
odpadů z regionu. Tyto odpady jsou v současné době v převážné míře ukládány na
skládky. Při vlastním procesu spalování dojde rovněž ke vzniku odpadů, se kterými
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Dojde k významnému snížení
skládkování v regionu. Vliv lze označit jako pozitivní, dojde k významnému snížení
odpadů ukládaných na skládky.
Vliv na akustickou situaci

Záměr má být realizován v návaznosti na stávající průmyslový areál Teplárny
Komořany v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů - nejbližší obytný objekt je
ve vzdálenosti 1,4 km. Ani z hlediska související dopravy nelze očekávat významný
nárůst hlukové zátěže. Zpracovaná akustická studie zjistila zvýšení akustické zátěže
do 0,1 dB u nejbližších obytných objektů, což je měřením neprokazatelné. Vliv
záměru na akustickou situaci zájmového území lze hodnotit jako zcela nevýznamný.
Vliv na půdu

Záměr nemá vliv na půdu. Záměrem nedochází k záboru ZPF ani PUPFL. Vliv
záměru na půdu lze hodnotit jako nulový.
Vliv na krajinu

Realizací záměru dochází k posílení stávajícího průmyslového komplexu. Zařízení
EVO však nebude dominantním prvkem v území i vzhledem k výškovým poměrům.
Komín Teplárny Komořany 180 m – komín zařízení EVO 75 m. Vlastní objekt
zařízení EVO do 42 m. Vliv záměru lze hodnotit jako malý a málo významný.
Vliv na faunu a floru

Hodnocení vlivů výstavby a provozu hodnoceného záměru na faunu a floru vychází
z celoročního botanického, zoologického a dendrologického průzkumu, který je
uveden jako samostatná příloha dokumentace. Navrhovaná doporučení z těchto
průzkumů jsou zapracována do návrhu stanoviska. Vliv záměru na lokality NATURA
byl vyloučen. Z hlediska velikosti a významnosti vlivů se jedná o vliv málo významný
a střední (kácení dřevin).
Vliv na horninové prostředí

K ovlivnění horninového prostředí dochází v důsledku realizace zastavěných a
zpevněných ploch středního rozsahu. Jedná se však o realizaci záměru na
antropogenních navážkách s nepravděpodobným ovlivněním hladiny podzemní
vody. Záměr neovlivňuje přírodní zdroje.
Vlivy záměru lze označit jako malé, nevýznamné až nulové.
Pro minimalizaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí jsou
v návrhu stanoviska formulována jednotlivá doporučení.
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III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Realizací hodnoceného záměru dojde k energetickému využití 150 000 tun/rok
komunálních odpadů vznikajících v širším zájmovém území záměru. Podíl směsného
komunálního odpadu (katalogové číslo 200301) bude minimálně 120 000 tun/rok.
V rámci Ústeckého kraje tak dojde k významnému poklesu odpadů ukládaných na
skládky. Dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje je záměr v souladu s POH
Ústeckého kraje.
Komunální odpady budou do zařízení dováženy silniční dopravou. V okruhu do 35
km se předpokládá přímý dovoz směsného komunálního odpadu ve svozových
popelářských vozech, svoz směsného komunálního odpadu ze vzdáleností od 35 do
70 km je uvažován systémem překladišť a autosouprav.
Vyrobené teplo a elektrická energie budou k odběratelům vyvedeny přes stávající
zařízení Teplárny Komořany. Proces spalování komunálního odpadu a následné
vyvedení energií je navrženo tak, aby byla minimálně dodržena hodnota energetické
účinnosti dle přílohy č.12 zákona č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č.
185/2001 Sb. o odpadech.
Spaliny z kotle budou vedeny přes elektroodlučovač do zařízení na čištění spalin,
který bude navržen tak, aby roční průměrné hmotnostní koncentrace jednotlivých
znečišťujících látek na výstupu do ovzduší splňovaly hodnoty uváděné pro BAT. Tyto
hodnoty jsou pro řadu sledovaných látek nižší, než jsou emisní limity stanovené
platnou legislativou – Nařízením vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění.
Odpadní vody z čištění spalin budou čištěny na samostatné čistírně odpadních vod.
Technologické zařízení a technologický proces čištění těchto odpadních vod budou
navrženy tak, aby byly splněny limitní hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro
vody vypouštěné ze zařízení na čištění odpadních plynů.
Veškeré srážkové a vyčištěné splaškové a technologické odpadní vody budou
vypouštěny ze zařízení EVO do kanalizačního systému Teplárny Komořany a
společně vypouštěny do vodoteče – Hutního potoka, který následně ústí do Bíliny.
Ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod a stupeň znečištění těchto vod
budou upřesněny v rámci žádosti o změnu stávajícího integrovaného povolení
United Energy. Dle vyjádření správce vodoteče – Povodí Ohře s.p. je nutné aby při
vypouštění odpadních vod do vodoteče byly dodrženy po posouzení kombinovaným
přístupem imisní standardy dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění.
Struska ze spodní části spalovacího kotle bude po ochlazení shromažďována ve
vyhrazeném prostoru v bunkru škváry. Následně z tohoto odpadu budou separovány
železné a neželezné materiály. Ve vyhrazeném prostoru v bunkru škváry bude
shromažďován i popílek zachycený v elektroodlučovači a kotli. Ve fázi zkušebního
provozu budou oba tyto odpady klasifikovány jako „nebezpečný odpad“. Při jejich
případné následné rekategorizaci do kategorie „ostatní odpad“ a vzájemném mísení
musí být postupováno v souladu s platnou legislativou (Osvědčení o vyloučení
nebezpečných vlastností a souhlas příslušného orgánu státní správy).
Pevný odpad z čištění spalin, zachycený na filtru čištění spalin a filtrační koláč
z čištění odpadních vod budou přímo z technologického zařízení plněny do
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standardních uzavřených přepravních obalů a předávány oprávněným osobám
k dalšímu využití nebo odstranění.
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 vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
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.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Předložená dokumentace je jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska
kapacitního a technologického navržena jako jednovariantní. Umístění záměru
v těsné blízkosti stávajícího areálu Teplárny Komořany vyplývá z uváděných vazeb
mezi zařízením EVO a teplárny. Dle sdělení oznamovatele bylo variantní řešení
kapacity zařízení provedeno v rámci zpracované studie proveditelnosti a pro
probíhající proces posuzování byla oznamovatelem navržena jediná kapacita –
150000 tun komunálních odpadů ročně. Z hlediska technologického řešení se jedná
rovněž o jednovariantní řešení, spočívající v energetickém využití zbytkového SKO
s určitým podílem ostatních KO.
Dikce zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje striktně předložení záměru ve variantách
a proto je předkládanou dokumentací hodnocena varianta předložená
oznamovatelem.
Oznamovatel požádal Krajský úřad Ústeckého kraje o vyjádření k souladu záměru
s POH Ústeckého kraje. Dle vyjádření KÚ(viz příloha posudku) není předložený
záměr po věcné stránce v rozporu s POH Ústeckého kraje a zakládá reálné
předpoklady pro naplnění cílů stanovených v POH pro oblast komunálních odpadů a
snížení biologicky rozložitelné složky ukládané na skládky.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 11
vyjádření dotčených orgánů státní správy, územně samosprávných celků,
občanských sdružení a občanů, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto
stanoviska.
Stanovisko zpracovatele posudku k těmto vyjádřením jsou uvedeny v kapitole
V posudku.
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 Ústeckého 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), v platném znění zákona, vyjádření
dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů, občanských
sdružení a veřejnosti, doplňujících informací oznamovatele, zpracovaného posudku
a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru stavby
Energetické využívání komunálních odpadů Most, Komořany
za předpokladu, 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
Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nejsou navrhována.
Opatření pro fázi přípravy záměru
1.

V projektové dokumentace pro územní řízení bude upřesněna celková plocha záboru
pozemků pro realizaci záměru, včetně rozsahu záboru jednotlivých dotčených pozemků.

2.

V projektové dokumentaci
pro stavební řízení zpřesnit technické
v technologických uzlech, které nejsou zatím jednoznačně stanoveny.

3.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude zařízení EVO navrženo tak, aby při
vyhodnocení zkušebního provozu bylo prokázáno dosažení následujících maximálních
průměrných ročních hmotnostních koncentrací na úrovni BAT:
3
3
TZL – 5 mg/m
TOC (celkový organický uhlík) – 10 mg/m
3
3
HCl – 8 mg/m
HF – 1 mg/m
3
3
SO2 – 40 mg/m
NOx jako NO2 – 180 mg/m
3
3
Cd + Tl – 0,05 mg/m
Hg a její sloučeniny – 0,02 mg/m
3
Ostatní těžké kovy (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, MN, Ni, V) – 0,5 mg/m
3
3
CO – 30 mg/m
PCDD/F – 0,1 ng/m

4.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení zpřesnit
technologických vod včetně výstupních dat po vyčištění.

5.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení posoudit možnost
přebytečných srážkových vod nevyužitých pro technologické účely.

6.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení a v žádosti o změnu integrovaného
povolení bude dokladováno, že při vypouštění odpadních vod z United Energy, a.s.
budou dodrženy po posouzení kombinovaným přístupem imisní standardy dle nařízení
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vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod.
7.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení, při návrhu konečného dispozičního
řešení, ponechat prostorovou rezervu pro případné osazení adsorpce na záchyt emisí
Hg ze spalin.

8.

V projektové dokumentaci pro stavební řízení, při návrhu konečného dispozičního
řešení, respektovat v maximální možné míře zachování stávajících vzrostlých dřevin a
keřových porostů. Zachované jedince zakomponovat do projektu sadových úprav
areálu. Za odstraněné jedince navrhnout náhradní výsadbu za použití původních druhů.

9.

Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bude projekt ozelenění a
sadových úprav areálu EVO. Do projektu budou zakomponovány stávající zachované
dřeviny. Součástí projektu bude i plán údržby zeleně. Projekt bude v rozpracovanosti
konzultován s OŽP Magistrátu města Most.

10.

V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.

11.

V dalších stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek závadných vodám (včetně
průběžně shromažďovaných množství) vznikajících v průběhu výstavby a provozu
záměru; nakládání s látkami závadnými vodám musí respektovat ochranu jakosti
povrchových a podzemních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění.

12.

Předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o integrované povolení pro provoz
zařízení EVO. Součástí žádosti o integrované povolení bude mimo jiné:
- odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění
- provozní řád dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, který bude mimo jiné
obsahovat opatření při poruchách a haváriích z hlediska ochrany ovzduší
- provozní řád zařízení EVO, který bude mimo jiné obsahovat přejímku odpadů včetně
analytické kontroly, sestavování spalovacích plánů, nakládání s jednotlivými druhy
odpadů v technologickém procesu (včetně výstupů), způsob softwarového řízení a
sledování technologického procesu zahrnující archivaci dat (včetně doby chodu
zařízení, náběh a ukončení provozu zařízení), způsob monitoringu včetně archivace dat,
atd.
- havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
- návrh monitoringu ovzduší a vod – rozsah a četnost
- analýzu a hodnocení rizik závažné havárie dle zákona 59/2006 Sb.
- vnitřní havarijní plán dle zákona 59/2006 Sb. (pokud bude vyžadován).
- konkrétní seznam odpadů skupiny 20, které bude možné přijímat do zařízení EVO

13.

Předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o změnu stávajícího integrovaného
povolení společnosti United Energy, zejména pak z hlediska množství a kvality
vypouštěných odpadních vod. Návrh parametrů konzultovat se správcem vodoteče –
Povodí Ohře s.p.

14.

Odvětrání bunkru odpadu bude řešeno tak, aby v době odstavení kotle nebo celého
zařízení EVO byl odsávaný vzduch z bunkru veden přes účinný filtrační systém
(minimalizace zápachu).

15.

Bezpečnostní koncepce zařízení EVO bude podporována elektrickým napájením z
dieselagregátu, tak aby ve všech provozních stavech mohla všechna strojní zařízení
bezpečně dokončit provozní operace a následně být bezpečně odstavena. Řídicí systém
bude zálohován zdrojem UPS. Dimenze zdroje bude navržena tak, aby zařízení mohlo
být při úplném výpadku elektrické energie bezpečně odstaveno.

16.

Bude instalován takový software, který umožní bezpečnou a proti manipulaci chráněnou
archivaci všech elektronicky měřených a snímaných hodnot (nejen kontinuální měření,
ale i údaje o nastavení jednotlivých prvků regulace) po dobu nejméně půl roku.
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17.

Oznamovatel bude průběžně informovat dotčené obce o průběhu přípravy záměru.
Formu dohodne oznamovatel s příslušnými obcemi.

Opatření pro fázi výstavby záměru
1.

Před realizací záměru požádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

2.

Před realizací záměru požádat o výjimku v souladu se zákonem MŽP ČR č. 114/1992 Sb.
z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů.

3.

Před zahájením zemních prací zajistit záchranné přesuny hnízd mravenců rodu Formica.

4.

V předstihu oznámit příslušnému archeologickému pracovišti termín zahájení terénních
prací.

5.

Kácení dřevin a křovin provést v nezbytně nutném rozsahu a výhradně mimo vegetační
období.

6.

Zajistit ochranu dřevin nacházejících se v blízkosti stavby před možným poškozením
jejich nadzemní a podzemní části ve smyslu ČSN 839061 - Technologie vegetačních
úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

7.

Pokud při terénních pracích bude sejmuta kulturní vrstva, která bude použita
k ozelenění areálu. S případnými přebytky bude nakládáno podle pokynů příslušného
orgánu ochrany půdy.

8.

Bude provedena analýza výkopových zemin a následné nakládání s touto zeminou bude
prováděno v souladu s platnou legislativou.

9.

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.

10.

Hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou
čistotu na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru.

11.

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány, za nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno jejich
skrápění.

12.

V případě úniku ropných, nebo jiných závadných látek bude veškerá kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

13.

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v areálu, musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

14.

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnou legislativou. O
vznikajících odpadech v průběhu stavby a o způsobu jejich využití či odstranění bude
vedena odpovídající evidence.

15.

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

16.

Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich využití nebo odstranění.

17.

Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti nově budovaných
jímek a kanalizace.

Opatření pro fázi zkušebního provozu
1.

Dodržovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.

2.

Při zahájení zkušebního provozu budou odpady popel a struska z kotle a popílek
z elektroodlučovače a kotle vedeny v kategorii „nebezpečný odpad“ – katalogové číslo
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190111 a 190113 a budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněné osobě.
Případnou rekategorizaci těchto odpadů do kategorie „ostatní odpad“ katalogová čísla
190112, 190114 lze provést až po vydání Osvědčení (vyloučení nebezpečných vlastností)
a souhlasu příslušného orgánu státní správy.
3.

Při souběhu Teplárny Komořany a zařízení EVO Komořany budou dodrženy stávající
hodnoty emisních stropů stanovené pro provoz uhelných kotlů Teplárny Komořany:
TZL = 200 tun/rok, SO2 = 5600 tun/rok, NOx = 2050 tun/rok.

4.

Provádět jednorázová autorizovaná měření emisí v rozsahu dle integrovaného
rozhodnutí a to minimálně 4 x během zkušebního provozu (předpoklad trvání
zkušebního provozu 1 rok).

5.

Provádět kontrolu vypouštěných vyčištěných vod v rozsahu a s četností podle
integrovaného povolení.

6.

Provádět
analýzy
produkovaných
z elektroodlučovače).

7.

Provést měření hluku a chemických škodlivin v pracovním prostředí; rozsah a četnost
měření stanoví Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí n/L v integrovaném povolení.

8.

Provozovatel zabezpečí pro personál zařízení EVO pravidelné kursy bezpečnosti týkající
se zacházení s nebezpečnými látkami. Provozovatel zabezpečí pravidelná školení na
simulované provozní poruchy, při nichž bude kontrolována provozuschopnost
bezpečnostních technických opatření.

9.

Zapojit veřejnost a to prostřednictvím příslušných obecních úřadů
- formu zapojení veřejnosti dohodne oznamovatel s příslušnými obcemi
- realizace dnů „otevřených dveří“.

10.

Po ukončení zkušebního provozu provést komplexní vyhodnocení zkušebního provozu.
Případné změny promítnout do:
- žádosti o změnu integrovaného povolení
- provozních předpisů a pracovních instrukcí atd.

11.

Zpracovat konečné verze provozních předpisů - provozní řády, havarijní plán atd.
Materiály, podléhající schválení předložit ke schválení.

odpadů

(zejména

strusky

a

popílku

Opatření pro fázi trvalého provozu
1.

Dodržovat podmínky integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění.
Při jakýchkoliv změnách kontaktovat Krajský úřad Ústeckého kraje a požádat o
promítnutí změn do integrovaného povolení.

2.

Veškeré změny v průběhu užívání zařízení EVO promítat do provozních předpisů a
schvalovaných předpisů, a to včetně změn legislativních předpisů a odpovídajících
opatření.

3.

Provozovatel bude pokračovat v zabezpečení pro personál zařízení EVO pravidelných
kurzů bezpečnosti týkající se zacházení s nebezpečnými látkami. Provozovatel nadále
bude zabezpečovat pravidelná školení na simulované provozní poruchy, při nichž bude
kontrolována provozuschopnost bezpečnostních technických opatření.

4.

Provozovatel zajistí pravidelné kontroly integrity procesních a skladovacích zařízení
(kotle s dohořívací komorou, parního kotle, čištění spalin, zásobníků kondenzátu,
rozvaděčů páry apod.) a potrubních tras.

5.

Pokračovat v zapojení veřejnosti, a to prostřednictvím příslušných obecních úřadů.

Kompenzační opatření
1.

Stávající uhelná kotelna Most - Chanov bude po uvedení zařízení EVO do trvalého
provozu odstavena a zrušena.
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Přílohy
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Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a
zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Chomutov, 23. prosince 2010
Věc: Vyjádření k dokumentaci EIA záměru „Energetické využití komunálních odpadu
Most, Komořany“
Na základě předložené dokumentace EIA záměru „Energetické využití
komunálních odpadu Most, Komořany“ podávám tyto písemné připomínky:
Žádám, aby dokumentace posoudila rozdílné vlivy na životní prostředí různých
alternativ nakládání s odpady, a to jak hlediska dostupných technologií pro
zpracování odpadů, tak z hlediska umístnění záměru v území, ale i z hlediska
plánované kapacity zařízení, která v návrhu vysoce překračuje množství odpadů
produkovaných v nejbližším okolí (Most, Litvínov a přilehlé obce) plánovaného
zařízení, a proto by zbytečně indukovala intenzivní nákladní dopravu.
Konkrétné žádám o doplnění dokumentace o:
§

srovnání NEJMÉNĚ DVOU variant vhodného umístnění záměru, aby bylo
posouzeny možné rozdílné dopady, např. z hlediska rozptylu škodlivin v ovzduší,
vyvolané dopravy odpadů do spalovny a z ní atd.

§

srovnání několika (NEJMÉNĚ TŘÍ) variant kapacity zařízení (např. 30, 60, 100 a
150 tisíc tun/rok) tak, aby se minimalizovala nutnost dovozu odpadů ze
vzdálenějších lokalit v České republice (mimo měst Mostu, Litvínova a okolních
obcí), případně ze sousední Spolkové republiky Německo.

§

srovnání VŠECH ZÁKLADNÍCH technologických variant nakládání s odpady
(roštová spalovna, technologie pro mechanicko-biologickou úpravu s výroba
derivovaného paliva v MBU, pyrolyzní spalovna, plazmová spalovna, zvýšení
materiálové recyklace a kompostování biologicky rozložitelných odpadů atd.).

S pozdravem a přáním pěkného dne
Miroslav Šuta

Miroslav Šuta
nám. dr. Beneše 3813
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