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Posudek jsem zpracoval jako držitel osv ení o odborné zp sobilosti .j. 707/140/OPV/93,
vydaného  dne 6.4. 1993 Ministerstvem životního prost edí eské republiky podle paragrafu 6
odst. 3 a paragrafu 9 odst. 2 zákona NR . 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní
prost edí s prodloužením autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona
.100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis  rozhodnutím MŽP R .j. 13047/ENV/06 ze

dne 10.4.2006.

Datum: 28.11.2007

Ing. Václav Hammer
- držitel osv ení MŽP R o odborné zp sobilosti ke zpracování dokumentace a posudku

o hodnocení  vlivu stavby, innosti nebo technologie na životní prost edí
- len KAIT – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodá ství a krajinného

inženýrství
- len Asociace istírenských expert R
adresa: EKOSYSTEM s.r.o.
            Podková ská 6, 190 00 Praha 9
            tel. 266035016

Podpis:

Osoby podílející se na zpracování posudku formou konzultací:

Ing. Vlastimil Bílek – problematika ochrany ovzduší, rozptylová studie
držitel osv ení o autorizaci k vydávání odborných posudk  a k vypracování rozptylových
studií podle § 17 odst. 5 zák. . 86/2002 Sb.v platném zn ní
adresa: Údolní 1174/102, 142 00 Praha 4 – Braník
            tel. 241723937

Ing. Kamila Pokorná – problematika odpad
osoba pov ená k hodnocení nebezpe ných vlastností odpad  podle zákona . 185/2001 Sb.
v platném zn ní
adresa: EKOSYSTEM s.r.o.
            Podková ská 6, 190 00 Praha 9
            tel. 266036032

edm tem posouzení je dokumentace a její dopln ní v rozsahu p ílohy .4 zákona .
100/2001 Sb.  a ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákona) zám ru
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VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE A DRUHOTNÝCH SUROVIN
I VÝROB  PAPÍRU V PR MYSLOVÉ ZÓN  V ZÁB EHU

ešící výrobu materiál  na výrobu vlnité lepenky o kapacit  250 000 t za rok obchodního
produktu
Dále budou v textu používány zkrácen  pouze výrazy dokumentace (zahrnující p vodní
dokumentaci a její dopln ní), zám r a PZ jako pr myslová zóna.

Zpracovatelem výše uvedené dokumentace zám ru je Mgr. Josef Ambrož jako odpov dný
ešitel a oprávn ná osoba ve smyslu § 19 odst. 1 zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní

(držitel osv ení o odborné zp sobilosti dle vyhlášky MŽP R . 499/1992 Sb., .j.
17 144/4672/OEP/92 a držitel rozhodnutí MŽP R ze dne 26.4.2006 pod .j. 28248/ENV/06
o prodloužení výše uvedeného osv ení),  a autorský kolektiv zpracování odborných p íloh.

Zpracování dokumentace p edcházelo zpracování a p edložení oznámení o zám ru s obsahem
a v rozsahu p ílohy . 4 a podle § 6 zákona.

íslušným ú adem ve smyslu zákona je Ministerstvo životního prost edí, Odbor výkonu
státní správy VIII, Kosmonaut  10, Olomouc. Nadále bude v dokumentaci používán
zkrácený výraz MŽP.

Podle Záv ru zjiš ovacího ízení vydaného MŽP dne 17.1.2007 pod .j. 570/3161/06/Ku
dosp l p íslušný ú ad k záv ru, že p edložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a
dokumentaci vliv  zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 výše citovaného zákona je
nutno dopracovat.
Dále jsou ve  výše uvedeném Záv ru zjiš ovacího ízení p íslušného ú adu uvedeny oblasti a
zásadní požadavky, kterých se dopracování týká s tím, že dopracovaná dokumentace musí
rovn ž zohlednit a vypo ádat veškeré ostatní oprávn né a v cné p ipomínky uvedené
v došlých vyjád eních.
Na základ  vyhodnocení dosavadních podklad  získaných v procesu EIA v . vyjád ení a
stanovisek ú astník  procesu a na základ  doporu ení zpracovatele posudku byla
dokumentace p íslušným ú adem vrácena dopisem zn. 570/542/I/07/Ku ze dne 29.5.2007
oznamovateli k dopln ní. Dále je ve  výše uvedeném dokumentu p íslušného ú adu uvedeno,
že dopracovaná (resp. dopln ná) dokumentace musí zohlednit a vypo ádat veškeré požadavky
uvedené v záv ru zjiš ovacího ízení a ve vyjád eních k dokumentaci EIA, a zejména se musí
zam it na uvedeným dopisem specifikované požadavky v p íslušných oblastech posouzení
zám ru.

Na základ  výše uvedeného požadavku p íslušného ú adu bylo oznamovatelem p edloženo
dopln ní dokumentace v samostatném zpracování zohled ující požadavky a p ipomínky
uvedené v rozhodnutí MŽP o vrácení dokumentace k jejímu dopln ní.
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Dokumentace a její dopln ní jsou posouzeny spole , a to podle p ílohy . 5 zákona .
100/2001 Sb., zahrnující tyto náležitosti resp. obsah posudku:

                . stránky
I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 7

     1. Název zám ru 7
     2. Kapacita (rozsah) zám ru 7
     3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území) 8
     4. Obchodní firma oznamovatele 8
     5. I  oznamovatele 8
     6. Sídlo (bydlišt ) oznamovatele 8

II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE             8

     1. Úplnost dokumentace             8
     2. Správnost  údaj  uvedených v dokumentaci v etn
         použitých metod hodnocení                                                                                   11
     3. Po adí variant (pokud byly p edloženy) z hlediska vliv  na
        životní prost edí                                                                                                          19
     4. Hodnocení  významných  vliv   zám ru  na životní prost edí
         p esahujících státní hranice                                                                                        20

III. POSOUZENÍ  TECHNICKÉHO EŠENÍ  ZÁM RU S  OHLEDEM NA
      DOSAŽENÝ  STUPE  POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNE IŠ OVÁNÍ
      ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ                                                                                   20

IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ,
       SNÍŽENÍ,  POP ÍPAD  KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV
       NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 47

V.   VYPO ÁDÁNÍ   VŠECH   OBDRŽENÝCH   VYJÁD ENÍ
       K   DOKUMENTACI  A JEJÍMU DOPLN NÍ 85

VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ  AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM RU Z
       HLEDISKA VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ            129

VII. NÁVRH STANOVISKA P ÍSLUŠNÉHO Ú ADU             144
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ÍLOHY

ÍLOHA . 1
Záv r zjiš ovacího ízení – dopis MŽP, odbor výkonu státní správy VIII,
.j. 570/3161/06/Ku, ze dne 17.1.2007.

ÍLOHA . 2
Zadání zpracování posudku podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní

ÍLOHA . 3
Sd lení M stského ú adu Záb eh, stavebního ú adu, k Územnímu plánu obce Leština.

ÍLOHA . 4
Stanovisko eských drah, a.s., ŽST Záb eh na Morav  ke stavb  „Využití obnovitelných
zdroj  a druhotných surovin v pr myslové zón  Záb eh“.

ÍLOHA . 5
Stanovisko editelství silnic a dálnic R k DÚ  stavby vodovodu a kanalizace jako sou ásti
stavby „Využití obnovitelných zdroj  a druhotných surovin v pr myslové zón  Záb eh“.

ÍLOHA . 6
Vyjád ení KAIT k problematice autorizace „Dopravní studie“ zpracované v rámci dopln ní
dokumentace EIA p edm tného zám ru.

ÍLOHA . 7
Vyjád ení hydrogeologa ke stavb : Záb eh- OV-bývalá laguna kal .

ÍLOHA . 8
Vyjád ení RNDr. M. Holzera k p ipomínkám k biologickým hodnocením.

ÍLOHA . 9
Informa ní dokument spole nosti Abess o Biofiltra ních jednotkách ALPHA.

ÍLOHA . 10
Vyjád ení dot ených subjekt  k posuzované  dokumentaci.

ÍLOHA . 11
Kvalifika ní doklady vztahující se ke zpracování posudku.

Další náležitosti uvád né v posudku
Seznam použitých symbol  a zkratek – uveden p ed kapitolou I. posudku
Datum zpracování posudku
Jméno, p íjmení,  adresa a telefon zpracovatele  posudku
Podpis zpracovatele posudku
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL  A ZKRATEK

Názvy
AS automatický systém ízení
BAT nejlepší dostupná technika (Best Available Technique)

OV biologická istírna odpadních vod
HMÚ eský hydrometeorologický ústav
OV istírna odpadních vod
SN eská státní norma

DÚ dokumentace pro územní ízení
EIA hodnocení vlivu stavby na životní prost edí (Environment Impact

Assessment)
EZ energetický zdroj
FPD fond provozní doby
CHÚV chemická úprava vody
CHH chemické hospodá ství
IPPC integrovaná prevence a omezování zne išt ní (Intgrated Pollution

Prevention and Control)
KH kalové hospodá ství
KTÚ kone né terénní úpravy
LNA lehký nákladní automobil
MaR (M+R) ení a regulace
MZP minimální z statkový pr tok
MŽP Ministerstvo životního prost edí
N.V. na ízení vlády
Na                               nákladní automobil
OOO                           Odbor ochrany ovzduší
OOV                           Odbor ochrany vod
OV odpadní voda (vody)
PC provozní celek
PD projektová dokumentace
PH plynové hospodá ství
PHO pásmo hygienické ochrany
PS provozní soubor
PSP projekt pro stavební povolení
RD realiza ní dokumentace
RS rozptylová studie

SD R                      editelství silnic a dálnic R
SO stavební objekt

TP systém ízení technologických proces
TNA žký nákladní automobil
US EPA USA Environment Protection Agency (Ú ad pro ochranu životního

prost edí USA)
ÚP územní plán
ÚPD územn  plánovací dokumentace
ÚSES územní systém ekologické stability
ŽP životní prost edí
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Produkty, meziprodukty a ostatní média a ukazatelé:

AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny
a.s. absolutní sušina
BSK5 biochemická spot eba kyslíku p tidenní
FBB folding boxboard (skláda ková lepenka)
CHSK chemická spot eba kyslíku
CHSKCr chemická spot eba kyslíku dichromanem
LC 50 koncentrace, která zp sobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném

asovém úseku
Ncelk. celkový dusík
NL105 nerozpušt né látky celkové
Pcelk. celkový fosfor
PPP pomocné papírenské prost edky
pH reakce vody
PM10 suspendované ástice, frakce PM10 (v ovzduší)
POF polyflokulant
POP´s perzistentní organické polutanty
RAS rozpušt né anorganické soli
RL105 rozpušt né látky celkové
RL550 rozpušt né látky žíhané (RL550), n kdy se ozna ují jako RAS

(v tšinou p i hodnocení kvality odpadních vod)
SP sb rový papír
TOC celkový organický uhlík (Total Organic Compounds)
TZL tuhé zne iš ující látky (v ovzduší)
VC vinylethylen
VL vlnitá lepenka
VOC kavé organické látky (Volatile Organic Compounds)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

V této ásti posudku jsou komentovány ást A a kapitola B.I dokumentace.

1. Název zám ru

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE A DRUHOTNÝCH SUROVIN
I VÝROB  PAPÍRU V PR MYSLOVÉ ZÓN  V ZÁB EHU

(Dále budou v textu použity zkrácen  výrazy zám r nebo PZ jako pr myslová zóna)

2. Kapacita (rozsah) zám ru

Rozsah zám ru zahrnuje tyto základní výroby a jejich kapacity upravené podle dopln ní
dokumentace:

Ro ní výroba tepla v energetice závodu:  2 054 000 GJ

Ro ní výroba elektrické energie v energetice závodu:  84 460 MWh



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

8

Kapacita výroby materiálu na vlnité lepenky (dále VL) ve výši:
Ro ní:  cca 250 000 t obchodního produktu
           z toho cca 90 % krycí karton (testlinery)
                           10 % papír pro zvln nou vrstvu (fluting)

Kapacita zpracování sb rového papíru ve výši:
Ro ní: cca 275 000 t

Kapacita zpracování externí biomasy (d evošt pky) ve výši:
Ro ní: cca 195 000 t o výh evnosti 10,4 GJ/t

Instalovaný kapacitní výkon kotelny:
2 x 60 = 120 t/h páry

3. Umíst ní zám ru

Kraj:                             Olomoucký
Obec:                            Záb eh
Katastrální území:        Záb eh 789429 - v pr myslové zón  Leštinská

4. Obchodní firma oznamovatele

WANEMI CZ, a.s.
5. I  oznamovatele

:   26867281
DI : CZ 26867281

6. Sídlo oznamovatele

Nemile 159
789 01 Záb eh

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace

Posouzení úplnosti dokumentace zahrnuje pod pojmeme dokumentace p vodní
dokumentaci i její samostatné  dopln ní.
Dopln ní dokumentace je zpracováno formou samostatného dopl ku k jednotlivým
kapitolám, ke kterým vzneseny požadavky na dopln ní.
Úplnost dokumentace je hodnocena z hlediska souladu s p ílohou . 4 zákona . 100/2001 Sb.
a ve zn ní pozd jších p edpis , a ve vztahu k charakteru zám ru a pot ebným p ílohám.
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Posuzovaná dokumentace a její dopln ní zahrnuje:
V úvodu dokumentace jsou uvedena veškerá vyjád ení k oznámení a stanoviska zpracovatele
oznámení k t mto vyjád ením.

ást A – Údaje o oznamovateli
Uvedené údaje jsou v souladu s p ílohou . 4 zákona.

ást B – Údaje o zám ru
Údaje uvedené v ásti B jsou v souladu s požadavky p ílohy . 4 zákona len ny na základní
ásti B.I. Základní údaje, B.II. Údaje o vstupech a B.III. Údaje o výstupech.

Formáln  se od p ílohy . 4 liší názvy kapitol:
- B.I.1 Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1.
- B.I.8 Vý et dot ených územn  samosprávných celk
-   B.I.9 Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které

budou  tato rozhodnutí vydávat
- B.II.5 Dopl ující údaje (je uvedeno Rizika havárií)

ást C – Údaje o stavu životního prost edí v dot eném území
V ásti C Údaje o stavu životního prost edí chybí charakteristika sou asného stavu ve
vztahu k obyvatelstvu, hmotnému majetku a kulturním památkám, dále kap. C.III Celkové
zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho únosnosti.

   ást D – Komplexní charakteristika a hodnocení zám ru na obyvatelstvo a životní prost edí
V názvu ásti  D vypadlo slovo „vlivu“ a je zam n vliv na ve ejné zdraví za vliv na
obyvatelstvo.
Název ásti D.I a n kterých jejích podkapitol je formulován odlišn  od p ílohy .4 zákona.
.

ást E – Porovnání variant ešení zám ru
Zám r není ešen ve variantách ve smyslu jejich zpracování v souladu se zákonem. Pro takto
zpracované varianty nebyly zpracovateli dokumentace p edloženy p íslušné požadavky ani
podklady. Stru  je komentována nulová varianta ve vztahu k prostoru situování zám ru.

ást F – Záv r
Tato ást shrnuje základní údaje o zám ru, nejvýznamn jší zdravotní rizika a p edkládá
stru ný celkový záv r. Lze konstatovat, že prezentace podstaty zám ru a záv  týkajících se
vlivu zám ru na životní prost edí jsou dostate  predikovány v ostatních kapitolách
dokumentace a jejího dopln ní.

ást G – Všeobecn  srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Zahrnuje souhrnné stru né zhodnocení rozsahu a ú elu zám ru, jeho funkce a souhrn

ekávaných vliv  na životní a p írodní prost edí.

ást H – P ílohy
Jsou uvedeny v p edepsaném i ostatním pot ebném a p ínosném rozsahu, a to v etn
samostatných odborných p íloh.
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Stanovisko zpracovatele posudku k úplnosti dokumentace

Ve vztahu k charakteru zám ru a z hlediska vlastního zpracování a obsahu napl ují kapitoly
dokumentace dikci zákona. Uvedené odlišnosti v názvech kapitol lze pokládat za formální a
nejsou z hlediska posouzení vlivu zám ru na životní prost edí podstatné.
Chyb jící kapitola C.III je vzhledem k charakteru zám ru a jeho vliv m v podstatných
záležitostech vypo ádána adou informací v rámci ostatních kapitol dokumentace. Týká se to
zejména charakteru zájmového území, popisu jeho dosavadního využívání, jeho vztah
k územnímu plánu a jeho plánované budoucí využití. V ostatních kapitolách dokumentace je
rovn ž popsáno zastoupení a kvalita p írodních zdroj  zájmového území a jejich ovlivn ní
zám rem. Z popsaných vliv  zám ru pak vyplývá hodnocení schopnosti p írodního prost edí
v zájmovém území snášet zát ž vzniklou v d sledku realizace zám ru.

Lze tedy konstatovat, že posuzovaná dokumentace z hlediska pot ebné úplnosti a
obsahu a rozsahu odpovídá požadavk m a smyslu zákona, a ve vztahu k napln ní
podstaty p ílohy . 4 a dikce zákona jsou požadavky na  obsah dokumentace v zásadním
pojetí spln ny. Z tohoto pohledu je posuzovaná dokumentace v etn  jejího dopln ní
akceptovatelná pro pokra ování procesu EIA.

V p ílohové ásti dokumentace jsou uvedeny dopl ující materiály v pot ebném a
dostate ném rozsahu:

vodní dokumentace:
íloha .1 Záv r zjiš ovacího ízení
íloha .2 Vyjád ení M stského ú adu Záb eh jako p íslušného stavebního ú adu

k zám ru z hlediska územn  plánovací dokumentace (vyjád ení ze
dne 23.10. 2006)

íloha . 3 Stanovisko Povodí Moravy jako správce povodí k zám ru z hlediska
odb ru povrchové vody(ze dne 20.10.2006)

íloha . 4 Stanovisko Povodí Moravy jako správce povodí k zám ru z hlediska
situování zám ru (ze dne 9.11.2006)

íloha . 5 Vyjád ení Krajského ú adu Olomouckého kraje ve vztahu k NATU E
2000 (ze dne 5.12.2006)

íloha . 6 Souhlas spole nosti HBSS s uložením odpadu (ze dne 31.1.2007)
íloha . 7 Specifikace p edpokládaných odpad  zpracovaná spole ností HBSS
íloha . 8 Stanovisko Povodí Moravy jako správce povodí k zám ru z hlediska

problematiky záplav (ze dne 3.11.2006)
íloha . 9 Souhlas spole nosti SITA s uložením odpadu (ze dne 1.2.2007)
íloha . 10 Doklad o oprávn ní autorizované osoby

Samostatné p ílohy
Hluková studie
Rozptylová studie
Vlivy na ve ejné zdraví-hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí
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Textová ást dokumentace je dále vybavena pot ebnými situacemi, snímky, schématy a grafy.

Dopln ní dokumentace
Samostatné p ílohy:

Aktualizovaná Rozptylová studie - APAZ GROUP s.r.o.

   Vliv pachových látek vybraných zdroj  papírny Záb eh na Morav  a.s. na okolí podniku -
Ing.Ji í Jiránek, služby zem lsko-potraviná ského komplexu

Ostatní studie:

- Studie „Výpo et hladiny akustického tlaku z provozu jímacího objektu surové
vody pro výrobní areál pro výrobu papíru v pr myslové zón  „Leštinská“ na
jihovýchodním okraji m sta Záb eh“ - RNDr.J.Mat j

- Biologické posouzení aktuálního stavu lokality pro výstavbu firmy WANEMI
CZ a.s. na okraji m sta Záb eh a vyhodnocení problematiky výskytu led ka

ního - RNDr. Miloš Holzer

- Biologické  hodnocení stavby „Jímací objekt vody + výustní objekt na ece
Morav “ v k.ú. Leština u Záb ehu - RNDr. Miloš Holzer

- Dopravní studie pro stavbu „Využití obnovitelných zdroj  energie a
druhotných surovin p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“. –
CASKA INVEST a.s.

Bezpe nostní listy použitých látek.

2.  Správnost údaj  uvedených v dokumentaci v etn  použitých metod hodnocení

Stanovisko zpracovatele posudku

Z hlediska úplnosti a správnosti údaj  a vstupních informací uvedených v dokumentaci
a jejím dopln ní i v jejich p ílohách lze konstatovat, že tyto materiály obsahují podklady
a informace s akceptovatelnou vypovídající schopností pro zpracování posudku
s návrhem stanoviska p íslušného ú adu v . specifikace doporu ení pro realizaci
zám ru a podmínek pro p íslušná následná správní ízení. I p es ur ité výhrady ke
zp sobu zpracování dopln ní dokumentace a n kterým zm nám technických parametr
i p ipomínkám k odborným p ílohám (viz dále) je dokumentace jako celek zp sobilá
pro pokra ování procesu posuzování vliv  na životní prost edí i jako výchozí podklad
pro další navazující p ípravu zám ru a p íslušná správní ízení.

K p ipomínkám n kterých dot ených subjekt  týkajících se p esných i garantovaných údaj
o jednotlivých provozních objektech a technologických za ízení relevantních z hlediska
hodnocení vliv  na životní prost edí lze konstatovat:
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- odlišnosti oznámení, dokumentace a jejího dopl ku vyplývají z asového vývoje
technické p ípravy, p ípadn  z n kterých nep esností v hodnotách n kterých výpo
(rozptylová studie) s tím, že v p ípad  rozdíl  údaj  platí údaje z dopln ní
dokumentace a aktualizovaných odborných p íloh

- ve fázi dokumentace pro územní ízení a  procesu EIA není možné (ani obecn
obvyklé) ur ení konkrétních dodavatel  technologických celk  a jednotlivých za ízení,
a tím p esných parametr  hodnot ovliv ujících životní prost edí. Tito dodavatelé
budou ur ení výb rovými ízeními, a v zadávací dokumentaci pro výb r technologií a
za ízení bude stanovena ada podmínek v etn  limitních parametr  hodnot
vztahujících se k vlivu na životní prost edí vyplývajících z procesu posuzování t chto
vliv . Výb r konkrétních za ízení s p edáním závazných technických parametr  v etn

ch, které ovliv ují životní prost edí, se provádí obecn  až v rámci zpracování
projektu pro stavební povolení, p ípadn  až realiza ní dokumentace na základ

íslušných poptávek a garancí. Dle informací investora bude výb r dodavatel
proveden již p ed zahájením prací na PSP z d vodu kvalitn jší projektové p ípravy již
v této fázi.  Obdobné se týká i konkrétního ešení stavebních objekt .

Uvedené parametry a podmínky provozování technologií zám ru budou ur eny vedle procesu
EIA a stanoviska p íslušného ú adu rovn ž procesem IPPC a v integrovaném povolení, a
následn  v procesu stavebního ízení a ve stavebním povolení, které jsou pro realizaci a
provozování zám ru závaznými dokumenty.
Dokumentaci v etn  p íloh lze vzhledem k charakteru zám ru považovat za vyhovující
materiál pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu posuzovaného zám ru na
jednotlivé složky životního prost edí s n kterými p ipomínkami a doporu eními, které
jsou uvedeny a komentovány v následujících kapitolách tohoto posudku.

Dále je nutno konstatovat, že posuzovaná dokumentace vychází z ady podklad  souhrnn
komentovaných v kap. II posudku, a je na kvalitu a úplnost t chto podklad  vázána.

Ve vztahu k použitým metodám lze konstatovat:

Rozptylová studie
K p vodní rozptylové studii (p íloha . 2 p vodní dokumentace) a dále k posuzování vlivu na
ovzduší byly ze strany n kterých správních ú ad , obcí a dot ených organizací a jednotlivých
ob an  (viz kap. V) vzneseny p ipomínky týkající se p edevším:

- ur ení emisních limit  pro budoucí zvlášt  velký zdroj spalující biomasu
- volby emisních limit  pro modelový výpo et studie, volby v trné r žice
- vhodnosti posouzení imisního zatížení vlivem stavby na nejbližší okolí
- nezahrnutí otev eného skladu biopaliva jako zdroje emisí do rozptylové studie
- prokázání dodržení imisních limit  v zástavb  m sta Záb eh
- absenci p ehledu stávajících zdroj  emisí v zájmovém území
- absenci hodnocení výskytu d evního prachu
- absenci ešení trasy spadu popílku ve sm ru p evládajících v tr
- zahrnutí sekundární prašnosti a zapracování vlivu emisí budoucích významných

zdroj       regionu
- vztah hodnot emisí v rozptylové studii k úrovni výkonu energetiky
- jednozna ného prokázání dodržení p edepsaných limit
- výhrad k podklad m z m ení imisí v zájmovém území
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- rohodnosti vstupních údaj  pro výpo et emisí
- chybn  zakresleného umíst ní zám ru
- vyjasn ní informací týkajících se instalovaných kotl
- nejasnosti v použití údaj   pro výpo et p ísp vk  nového zdroje
- požadavku na informaci o podílu dopravy na imisních p ísp vcích
- upozorn ní na n které další nejasnosti v rozptylové studii ze strany OOO MŽP R

K aktualizaci rozptylové studie (samostatná p íloha dopln ní dokumentace) byly ze strany
kterých dot ených subjekt  vzneseny p ipomínky, které jsou vypo ádány v následujících

kapitolách posudku  a ve stanoviscích zpracovatele posudku k t mto p ipomínkách. Dále jsou
do hodnocení rozptylové studie zahrnuty upozorn ní a p ipomínky z konzultací této
problematiky s autorizovaným expertem.

K rozptylové studii a její aktualizaci lze dále souhrnn  konstatovat:
Výpo ty vlivu intenzity dopravy na ovzduší byly provedeny s použitím emisních faktor
stanovených  podle metodiky MŽP R –PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní faktory,
verze 2002).
Výpo ty imisní situace (zne išt ní p ízemního ovzduší) byly provedeny dle metodiky
„SYMOS – Systém modelování stacionárních zdroj “ vydaným HMÚ s použitím programu
SYMOS´97, verze 2001 vyvinutém na základ  „Metodického pokynu odboru ochrany
ovzduší Ministerstva životního prost edí pro výpo et zne išt ní ovzduší z bodových, plošných
a mobilních zdroj  SYMOS 97´“ a s dopln ním o „Dodatek . 1“ z r. 2003.
Uvedený metodický pokyn se stal metodikou nejprve v roce 2002 závaznou (viz p íloha . 8
k na ízení vlády . 350/2002 Sb.), pozd ji v roce 2004 jen referen ní (viz platné zn ní zákona
o ovzduší v dob  zpracování studie). K metodice SYMOS’97 byl dále vydán „Dodatek . 1“
z r. 2003, ve kterém jsou provedeny další úpravy metodiky SYMOS’97, mimo jiné zahrnutí
procentuálního zastoupení frakce PM10 a  úpravy  pro  konverzi  emisí  NO  na  NO2 a  pro
pr rování koncentrací z 30 minut na 1 hodinu (u CO na 8 hodin), jak požadují platné
imisní limity.
Vstupní údaje zohled ují veškeré významn jší bodové, liniové a plošné zdroje emisí. Vstupní
údaje o emisích z jednotlivých objekt  a za ízení byly p evzaty z údaj  projektanta a
oznamovatele. Chyb jící údaje byly dopln ny ú eln  stanovenými p edpoklady. O
konkrétních údajích emisí vázaných na konkrétní za ízení a ešení stavebních objekt  platí
postup uvedený v úvodu stanoviska. Aktualizovaná studie je vybavena rovn ž tabelárním a
grafickým zpracováním dat.
Výstupní údaje zahrnují výpo ty pro dv  základní oblasti:

- pro oblast m sta Záb eh s využitím relevantních podklad
- pro širší oblast zájmového území s p edpokládaným významným p sobením zám ru na

ovzduší s využitím relevantních podklad
Rozptylová studie je z hlediska metodiky zpracována v souladu s výše uvedenou základní
metodikou a dalšími požadavky danými legislativou platnou v dob  zpracování, a je
zpracována osobou autorizovanou ke zpracování rozptylových studií podle p íslušné
legislativy.
Ur ité nesrovnalosti v n kterých údajích mezi p vodní a aktualizovanou studií a

ipomínkované dot enými subjekty jsou vysv tleny i komentovány v kap. V posudku ve
vypo ádání t chto p ipomínek a v externím posouzení rozptylové studie v p ílohách posudku.
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Na základ  konzultací s externím expertem a po projednání problematiky rozptylové studie s
jejím zpracovatelem je nutno dále upozornit na tyto nejistoty i neur itosti rozptylové studie:

- aktualizovaná RS uvádí emisní limity v souladu s platným N.V. . 352/2002 Sb. V další
íprav  zám ru bude zohledn no nové N.V. . 146/2007 Sb. platné od 1.1.2008 a to v etn

zohledn ní p ílohy . 6 i p es nevýznamný podíl bioplynu na výrob  tepla.

- problematika kategorizace úpravy d evní biomasy jako zdroje zne iš ování ovzduší je spíše
formální záležitostí a ne zcela jednozna ného posouzení zda se jedná o st ední zdroj
"Pr myslové zpracování d eva" dle odst. 6.8 N.V. . 615/2006 Sb. i se jedná o palivo.

- obdobné se týká vzniku bioplynu na OV, kde v p ipomínkách k p vodní dokumentaci je
vznik bioplynu na OV ozna en za výrobu bioplynu a kategorizován jako samostatný velký
zdroj. Dle názoru konzultanta i zpracovatele posudku nejde o výrobu paliva ale o standardní
biologickou OV (st ední zdroj), v jejíž technologii vzniká bioplyn následn  využívaný
jako palivo.

- p i spalování nevyužitelného bioplynu na flé e (polním ho áku) platí pro konstrukci a provoz
fléry podmínky stanovené v ásti I v p íloze .1 k N.V. . 615/2006 Sb. (nikoli v N.V. .
354/2002 Sb.) , a tyto podmínky musí být v následné projektové p íprav  respektovány.

- ke vstupním údaj m lze upozornit na pot ebu p ehledn jší prezentace kompletnosti zdroj
významn jších emisí v . jasné deklarace zápo tu emisí benzenu a benzo(a)pyrenu z EZ v
další p íprav  zám ru. Tyto emise jsou dle vyjád ení zpracovatele RS v RS zapo teny, z RS
toto není zcela zjevné.

- spalování bioplynu v EZ je v RS uvedeno s tím, že p i provozování EZ nebudou
ekra ovány RS uvád né garantované emisní koncentrace, a to jak p i spalování samotné

biomasy tak i p i spoluspalování biomasy a bioplynu nebo p i spalování zemního plynu p i
najížd ní EZ

- z hlediska hodnocení imisní situace lze konstatovat:
                         - evidentn  chybná legenda vypo tených imisí CO v p íl. . 2 str. 3

aktualizované RS ve srovnání s p vodní RS (zne išt ní p ízemního ovzduší v
okolí Záb ehu) byla ze strany zpracovatele RS opravena (viz dále vypo ádání

ipomínek)

                         - v RS není komentován fakt, že vypo tené hodnoty pr rných ro ních
imisních koncentrací jsou nižší než nam ené, což m že vést k ur ité nejistot
výsledk  hodnocení imisní situace

                         - z provedených konzultací a projednání uvedených neur itostí ve zpracování
RS vyplynulo, že p i optimalizaci RS v rámci další p ípravy zám ru lze

ekávat u ro ních pr rných imisních koncentrací spíše nižší hodnoty než
vyplynuly z výpo  aktualizované RS
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- z hlediska hodnocení metodiky  lze konstatovat:
                          - v rámci zpracování optimalizace RS doplnit výpo ty provedené pro

koncentrace  zne iš ujících látek na úrovni emisních limit  (v sou asném
stadiu p ípravy v podstat  garantovaných koncentrací) a na úrovni
jmenovitého výkonu EZ o variantu pro koncentrace zne iš ujících látek na
úrovni p edpokládaných reálných koncentrací  a provozních výkonových
stup . To bude možné v rámci další p ípravy zám ru, nejlépe po výb ru
konkrétních dodavatel  a typ  za ízení z jimi up esn ných garantovaných
hodnot emisí a uvád ných emisních parametr  zdroj , které budou v každém

ípad  rovné nebo nižší než parametry použité ve výpo tu RS. Kone né
esné hodnoty emisí p i reálném stavu výroby lze obdržet až z výsledk

monitoringu ve fázi zkušebního provozu.

                        -  doporu uje se podrobné prov ení výskytu inverzních stav  v oblasti ( etnost
a obvyklé doby trvání inverzí a obvyklé výšky inverzní vrstvy) a schopnosti
zdroje prorážet spolehliv  tyto inverzní vrstvy tak, aby nedocházelo ke
kumulaci zne iš ujících látek z EZ pod inverzní vrstvou. D sledkem tohoto
prov ení pak m že být optimalizace výšky komína EZ pro zajišt ní
dostate ného rozptylu emisí, a to v rámci další p ípravy zám ru s využitím
up esn ných hodnot emisí a emisních parametr  z EZ na základ
garantovaných údaj  dodavatele EZ.

-  z posouzení tabelárního výb ru vypo tených hodnot imisí a predikovaného vlivu
klimatických podmínek v RS usuzuje konzultant i zpracovatel posudku na zna nou
pravd podobnost dosahování nižších pr rných ro ních imisních koncentrací
zne iš ujících látek než je v RS uvád no

Z hlediska výše uvedeného souhrnného hodnocení rozptylové studie považuje zpracovatel
posudku její úrove  a výstupy za p ijatelné pro pokra ování procesu EIA a zásadní
hodnocení významnosti vlivu  zám ru na ovzduší i posouzení vlivu na ve ejné zdraví z

chto d vod :
- RS je zpracována z podklad  relevantních po áte nímu stadiu technické p ípravy

zám ru z d vod  uvedených v úvodu kap. V posudku

- charakter zám ru a paliva pro EZ i podmínky technických opat ení (zejména
požadavek vícestup ového išt ní spalin z EZ) dávají p edpoklad zna  omezeného

ísp vku zám ru ke stávající imisní situaci i p i ur ité variabilit  výsledk  RS v
sledku výše uvedených nejistot

- nep ekro ení 55 % hodnoty imisích limit  celkové zát že ovzduší vlivem provozu všech
relevantních zdroj  v oblasti (tj. vlivem provozu zám ru i pozadí)  p i dob
pr rování 1 rok u všech zne iš ujících látek jako hodnot  rozhodující pro
posouzení vlivu na ve ejné zdraví s p edpokladem stejných nebo nižších pr
ro ních imisních koncentrací i p i zohledn ní výše uvedených nejistot
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- záv r posouzení vlivu na ve ejné zdraví, který konstatuje, že teoretické zvýšení
stávajícího rizika zne išt ní ovzduší p edpokládaným imisním p ísp vkem zám ru
nep esáhne ani v bližším okolí pr myslové zóny úrove  n kolika procent sou asného
stavu. Tento záv r poskytuje dostate nou rezervu i pro zohledn ní výše uvedených
nejistot.

- zpracování optimalizované RS v rámci procesu IPPC podle zákona . 76/2002 Sb. v
platném zn ní se zohledn ním výše uvedených p ipomínek

Studie vlivu pachových látek
Na základ ady p ipomínek byla v rámci dopln ní dokumentace zpracována studie „Vliv
pachových látek vybraných zdroj  papírny Záb eh na Morav  a.s. na okolí podniku“.
Pomineme-li odchylku od formálního názvu zám ru lze o uvedené studii konstatovat,  že
vychází z olfaktometrické metody m ení pach  v souladu s legislativou platnou v dob
zpracování uvedeného posouzení. Studie je zpracována  v souladu s § 10 zákona . 86/2002
Sb. o ochran  ovzduší v platném zn ní a jejím p íslušným provád cím p edpisem, vyhláškou
. 362/2006 Sb. Posouzeny byly relevantní a p ipomínkované zdroje pachových látek

s využitím m ení provozovaných obdobných zdroj  v etn  posouzení vlivu pachových emisí
na p ilehlé okolí zám ru.

edm tná studie byla zpracována osobou s osv ením o autorizaci ke zpracování odborných
posudk  problematiky pachových látek.
Ke zp sobu  posouzení pachových imisí byly ze strany n kterých dot ených subjekt
vzneseny  p ipomínky, které jsou vypo ádány v následujících kapitolách posudku  a ve
stanoviscích zpracovatele posudku.

Hluková studie
K p vodní hlukové studii (p íloha . 1 p vodní dokumentace) byly ze strany n kterých
správních ú ad , obcí a dot ených organizací a jednotlivých ob an  (viz kap. V) vzneseny

ipomínky týkající se p edevším:
- absence garancí dodavatel  technologie za hlukové emise jednotlivých za ízení
- zpochybn ní vstupních podklad , výpo tu hladin akustického tlaku a záv

hlukové studie v . vlivu hluku na ve ejné zdraví
- požadavku orgánu ve ejného zdraví na zpracování hlukové studie v dalším stupni

projektové dokumentace zohled ující všechny možné zdroje hluku z výroby v .
dopravy a zahrnující i výsledky m ení stávající akustické situace u nejbližšího
chrán ného venkovního prostoru a posouzení úrovn  vy erpání hlukových limit
v zájmovém území

- absence informací o ostatních soub žn  p ipravovaných investi ních akcích
v pr myslové zón

- nezohledn ní železni ní dopravy na vle ce k ZZN Záb eh
- rozpory v úrovni hluku ve zprávách o posouzení vlivu na ve ejné zdraví
- nedoložení hlu nosti n kterých z tohoto hlediska významných za ízení
- poukazování na nedo ešenou dopravní situaci a její vliv na nár st hlukové zát že

v zájmovém území
- obav z nespecifikovaných vliv  vibrací s nebezpe nými frekvencemi a z toho

vyplývajících zdravotních rizik
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- nespln ní podmínky nep ekra ování limit  hladiny hluku stanovených na ízením
vlády . 148/2006 Sb. v chrán ném venkovním prostoru vlivem provozu zám ru
s poukazem na konstrukci a provozování n kterých objekt  a za ízení

- pochybností o v rohodnosti vstupních údaj  pro výpo et hluku

K hlukové studii a její aktualizaci lze dále souhrnn  konstatovat:
Studie je zpracována v souladu se schválenými a obvyklými postupy.
Pro výpo et hluku z liniových zdroj  byl použit programový produkt HLUK +, verze 7.57
z roku 2007 vycházející z „Novely metodiky pro výpo et hluku ze silni ní dopravy“.
Vypo tené hodnoty hluku byly srovnávány s limity podle na ízení vlády . 148/2006 Sb.
v platném zn ní. V souladu s touto legislativou byly pro výpo et nejvyšších p ípustných
hodnot hluku stanoveny p íslušné korekce a sou initele útlumu.
Hluková studie zahrnuje výpo ty pro p íslušné bodové, plošné a liniové zdroje hluku
s významn jšími hlukovými emisemi a uvádí celkové hladiny akustického tlaku se
zohledn ním stávající hladiny akustického tlaku pozadí. Studie je dopln na dokladem o
provedeném autorizovaném m ení stávajících zdroj  hluku a jejich vlivu na vybraná m ící
místa chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb .
Vstupní údaje o hlukových emisích z jednotlivých objekt  a za ízení byly p evzaty z údaj
projektanta a oznamovatele. Chyb jící údaje byly dopln ny ú eln  stanovenými p edpoklady.
O konkrétních údajích hlukových emisí vázaných na konkrétní za ízení a ešení stavebních
objekt  platí postup uvedený v úvodu stanoviska.
Hluková studie je z hlediska svého zpracována v souladu s výše uvedenou metodikou a
dalšími požadavky danými legislativou platnou v dob  zpracování, a je zpracována osobou
vykonávající poradenství v akustice.

Jako samostatná p íloha dopln ní dokumentace je zpracována studie hladiny akustického
tlaku z provozu jímacího objektu umíst ného na b ehu Moravy v souladu s platnou
metodikou.

Posouzení vlivu na ve ejné zdraví
K p vodnímu  posouzení vlivu na ve ejné zdraví a zdravotních rizik hluku a emisí (p íloha .
3 p vodní dokumentace) byly ze strany n kterých správních ú ad , obcí a dot ených
organizací a jednotlivých ob an  (viz kap. V) vzneseny p ipomínky týkající se p edevším:

- názoru na poplatnost posouzení vlivu na ve ejné zdraví výsledk m výpo
uvedených v hlukové a rozptylové studii s upozorn ním na uvád né nejistoty a
rizika hodnocení

- výhrad k uvád ným nejistotám vstup  hlukové a rozptylové studie a ke znalostem a
odhad m sou asného pozadí hlukové zát že a imisí v ovzduší v dané lokalit

- obav ze zhoršení kvality životního prost edí v okolí zám ru
- hodnocení analýzy zdravotních rizik jako zpracované narychlo a nedostate

kvalitn
- požadavku na zpracování pe liv jší analýzy zdravotních rizik

                        Na základ  aktualizace snížených hodnot vstup  do hodnocení vlivu na ve ejné zdraví nebyla
zpracována samostatná aktualizace tohoto posouzení, zm na t chto vliv  je komentována
v p íslušné kapitole dopln ní dokumentace.
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K posouzení vlivu na ve ejné zdraví a zdravotních rizik hluku a emisí lze dále souhrnn
konstatovat:
Posouzení je zpracováno v souladu se schválenými a obvyklými postupy.
Z p edm tného posouzení vyplývá, že byly k predikci vliv  použity schválené metody
výpo tu a v rohodné zdroje informací (WHO, SZÚ, US EPA, MŽP R, p íslušné legislativní

edpisy v platném zn ní atd.), výsledky hlukové a rozptylové studie, m ení autorizovaných
laborato í a stanic HMÚ a státem uznané modely pro predikci dat o výskytu agens
(chemických látek a hluku). Dále lze konstatovat, že p edm tné posouzení bylo provedeno
v souladu s obecnými metodickými postupy WHO a  Autoriza ními návody AN 14/03 a AN
15/04 VERZE 2 pro autorizované hodnocení zdravotních rizik dle § 83 zákona . 258/2000
Sb. v platném zn ní, vydanými Státním zdravotním ústavem v Praze.
Uvedené posouzení bylo zpracováno osobou odborn  zp sobilou pro oblast posuzování vliv
na ve ejné zdraví podle p íslušné vyhlášky MZd R s kvalifikací soudního znalce.

V rámci dopln ní dokumentace byly dále zpracovány tyto samostatné p ílohy:

Dopravní studie
Zpracování dopravní studie (samostatná p íloha dopln ní dokumentace) lze hodnotit jako
vyhovující pro ú el procesu EIA, dále zpracování vychází z údaj editelství silnic a dálnic

R o skute ných výsledcích s ítání dopravy v roce 2000 a 2005 a relevantních koeficient
pro modelování výhledové intenzity dopravy v r. 2011, tj. v dob  dosažení plného provozu
závodu. Studie dále uvádí  up es ující informace o intenzit  a len ní dopravy na silni ní a
železni ní ve  vztahu k dopravovaným komoditám podle základních sm  dopravy a
informace o denním období provozování dopravy. Proti p vodní dokumentaci dochází
v d sledku jednání s odb rateli výrobk  a dodavateli surovin k p evedení vyššího podílu
dopravy na železni ní. Souhrnn  lze dopravní studii považovat za akceptovatelný materiál
z hlediska dostate ných informací o doprav  související se zám rem, o vlivu dopravy zám ru
na celkovou dopravní situaci zájmového území, i jako vyhovující podklad pro hodnocení
vlivu dopravy na ovzduší a ve ejné zdraví.

K dopravní studii (samostatná p íloha dopln ní dokumentace) byly ze strany n kterých
dot ených subjekt  vzneseny p ipomínky, které jsou vypo ádány v následujících kapitolách
posudku  a ve stanoviscích zpracovatele posudku k jednotlivým p ipomínkám.

Biologické posouzení a hodnocení vliv  na p írodu a krajinu
Dokument „Biologické posouzení aktuálního stavu lokality pro výstavbu firmy Wanemi CZ
a.s. na okraji m sta Záb eh a vyhodnocení problematiky výskytu led ka ního“je
zpracován pro relevantní ásti umíst ní zám ru a zahrnuje pot ebný botanický a
dendrologický pr zkum. Posouzení zahrnuje zm nu zdroje vody a recipientu odpadních vod
z Moravské Sázavy na Moravu. Záv ry jsou formulovány stru  a p ehledn  v etn
problematiky výskytu led ka ního. Zpracovatelem je osoba provád jící biologické
pr zkumy a analýzy.

Dokument „Biologické hodnocení stavby Jímací objekt vody + výustní objekt na ece
Morav “ je zpracován v souladu s vyhláškou . 395/92 SB., a to pro relevantní ásti toku ve
vztahu k umíst ní uvedené stavby. Hodnocení zahrnuje nam ené fyzikáln -chemické
parametry toku, pot ebný hydrobiologický a ichtyologický pr zkum a pr zkum zvlášt
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chrán ných zástupc  na lokalit , dále pak p edpokládané p ímé a nep ímé vlivy na rostliny a
živo ichy. V hodnocení jsou rovn ž uvedeny p ipomínky k technickému ešení stavby,
omezení negativních ú ink , problematika odpad  a návrh monitoringu. Hodnocení zahrnuje
zm nu zdroje vody a recipientu odpadních vod z Moravské Sázavy na Moravu. Vyhodnocení
výsledk  a záv ry jsou formulovány stru  a p ehledn  v etn  p ipomínek a doporu ení.
Zpracovatelem je osoba provád jící biologické pr zkumy a analýzy.

K uvedenému dokumentu (samostatná p íloha dopln ní dokumentace) byly ze strany
kterých dot ených subjekt  vzneseny p ipomínky, které jsou vypo ádány v následujících

kapitolách posudku  a ve stanoviscích zpracovatele posudku k t mto p ipomínkám, dále pak
je v p ílohách uvedeno informativn  vyjád ení zpracovatele uvedených dokument  k t mto

ipomínkám. Vyjád ení zpracovatele výše uvedených dokument  rovn ž zahrnuje odpov
na informaci zpracovatele posudku o p ipomínkách z neformálního setkání s ochránci p írody
v obci Leština.

Souhrnn
Výše uvád né p ipomínky, výhrady a požadavky ú astník  procesu EIA jsou dále konkrétn
komentovány a vypo ádány v kap.V posudku.
Ve vztahu k osobám zpracovatel  dokumentace a uvedených p íloh lze konstatovat, že jsou
dostate  kvalifikované a disponují p íslušnými oprávn ními a autorizacemi, pokud jsou pro
jejich innost požadovány.

3. Po adí variant z hlediska vliv  na životní prost edí

Dokumentace v ásti E uvádí ešení zám ru pouze v jedné variant  p edkládané
oznamovatelem, a to jak z hlediska technického ešení tak z hlediska umíst ní zám ru.
Dokumentace dále komentuje nulovou variantu, a to p edevším ve vztahu k prostoru umíst ní
zám ru a k vliv m na sociální a ekonomickou sféru.
Ve vztahu k charakteru zám ru a jeho umíst ní je jako jediná reálná varianta ešení zám ru
hodnocena varianta  p edkládaná oznamovatelem.

Stanovisko zpracovatele posudku k variantám ešení

K uvedenému srovnání „variant“ lze konstatovat, že z hlediska zpracování ve smyslu zákona
byla posouzena pouze varianta p edkládaná oznamovatelem. Ve vztahu ke komer nímu
charakteru zám ru, možnostem jeho umíst ní z hlediska vlastnictví p íslušných zám rem
dot ených pozemk  a jejich umíst ní v pr myslové zón , a dále k technickému a
technologickému ešení zám ru lze souhlasit se záv ry dokumentace stran uvád ných
informací o možnostech variantních ešení zám ru v etn  nulové varianty. P edpokládaná
varianta zám ru ú elov  a vyvážen eší komer  zajímavou výrobu materiálu pro výrobu
VL a její relativn  omezené vlivy na životní prost edí v podmínkách zájmové lokality.
Z hlediska možností umíst ní zám ru je vedle vliv  na životní prost edí rozhodující soulad
s územním plánem, tato problematika ale bude ešena v rámci územního ízení.



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

20

4. Hodnocení významných vliv  zám ru na životní prost edí p esahující státní hranice

Dokumentace stru  uvádí, že vlivy zám ru na ŽP jsou omezeny pouze na území R a
nep esahují státní hranice. Komer ní vliv mimo území R lze o ekávat v rámci exportu
výrobk .

Stanovisko zpracovatele posudku

Lokalita realizace zám ru se nachází cca 80 km od nejbližší hranice s Polskou republikou.
Potenciální teoretické vlivy p esahující státní hranice lze p edpokládat v oblasti vliv  na
ovzduší a na tok Moravy jako kone ného recipientu odpadních vod vypoušt ných
z posuzované výroby. Z hlediska vlivu na ovzduší byl imisní p ínos zám ru vyhodnocen ve
vztahu ke stávající imisní situaci v zájmové oblasti a dle hodnocení vlivu na ovzduší lze

ekávat realizací zám ru prakticky nulové ovlivn ní imisní situace v úrovni státní hranice.
Z hlediska vlivu odpadních vod budou tyto išt ny na OV zám ru na parametry
stanovenými v souladu s platnou legislativou. Pro zbytkové koncentrace ukazatel  kvality
vypoušt ných odpadních vod a ve vztahu k samo isticím proces m v toku lze

ekávat prakticky nepostižitelný a nedokumentovatelný vliv na povrchové vody v oblasti
opušt ní území R tokem Moravy. Dle výše uvedeného lze akceptovat uvedené hodnocení
dokumentace.

III. POSOUZENÍ  TECHNICKÉHO EŠENÍ  ZÁM RU S
OHLEDEM NA  DOSAŽENÝ  STUPE  POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNE IŠ OVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

ÚVOD

V této kapitole posudku je posouzena ást B – Údaje o zám ru, kapitola B.I – Základní údaje
dokumentace.
Dokumentace a její p ílohy popisují technické ešení zám ru a technologii výroby zp sobem
odpovídajícím postavení procesu EIA v projektové p íprav  zám ru.
Dokumentace zahrnuje dostate né grafické vybavení zahrnující pot ebné mapové podklady,
situace, snímky, grafy a p íslušná plošná zobrazení. K posouzení technologie išt ní
odpadních vod byly pro dopln ní dokumentace a posudek získány další dopl ující informace
z projektového ešení OV v rámci dokumentace pro územní ízení.

Zd vodn ní realizace zám ru

Toto zd vodn ní lze souhrnn  prezentovat v t chto základních bodech:

- závazek R zajistit do roku 2010  p i pokra ujícím rozvoji pr myslu výrobu energií z
obnovitelných zdroj  v min. úrovni 8 % z celkové výroby elektrické energie a dodržet
Kjótský protokol, který eší celosv tové snižování emisí skleníkových plyn
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- využití ekologicky relativn  šetrné technologie pr myslové výroby, a to základních
materiál  pro výrobu vlnité lepenky se 100 % využitím recyklované suroviny – sb rového
papíru

- zajišt ní zásobování výrobní technologie tepelnou a elektrickou energií její p ednostní
výrobou z obnovitelných zdroj  (d evní hmoty upravované na biopalivo) a ze spalování
bioplynu vznikajícího odbouráváním organického zne išt ní odpadních vod v anaerobním
procesu OV

- využití lokality s vhodným pozemkem ur ené jako pr myslová zóna v souladu s platným
územním plánem sídelního útvaru Záb eh (viz p íloha . 2 dokumentace EIA), a s velmi
dobrým dopravním napojením i dostate nými zdroji extern  dodávané dopl kové
elektrické energie a surové vody z eky Moravy. Umíst ní zám ru bude rovn ž zajiš ovat
nová pracovní místa v p edm tném regionu.

- soulad zám ru se strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje, dále zám r není v rozporu s územním plánem velkého územního celku
Jeseníky (viz stanovisko Olomouckého kraje)

- soulad s dokumentem "Územn  energetická koncepce mikroregionu Záb ežsko"
- navrhovaná kapacita zám ru p edstavuje ve srovnání se stávajícími nízkými kapacitami

papírenské výroby v R významné p edpoklady pro konkuren  schopnou výrobu p i
významn  omezen jším specifickém vlivu na životní prost edí vztaženém na jednotku
produkce

- náhrada významného podílu dovozu materiál  pro výrobu vlnité lepenky, který v r. 2005
ekro il hodnotu 360 000 t za rok

B.I.6. Popis technického a technologického ešení zám ru

1. Posouzení stavebn -technického ešení zám ru.

Základní rozm rové a objemové ukazatele stavby :

Celková požadovaná plocha zám ru: 84 010 m
2

Z toho :
- zastav ná plocha objekt  vlastní papírny 24 102 m

2

- zastav ná plocha objekt  energetického zdroje 3 955 m
2

Ostatní plochy tvo í administrativní ást, pomocné provozy, vnitroareálové komunikace a
manipula ní plochy, sklady apod.

Architektonické a výtvarné ešení je ovlivn no využitím a funkcí objekt  v novém areálu
závodu. Všechny objekty budou materiálov  i barevn  p izp sobeny jednotnému vzhledu.
Architektonické ztvárn ní a ešení fasád komplexu je spole né pro celý monoblok na výrobu
a zpracování papíru, energetický zdroj, administrativní ást i istírnu odpadních vod.

Oplášt ní objekt  bude kovoplastické se spodní ástí z betonových sendvi ových panel .
Pr elí bude len no okenními pásy z copilitových tvárnic v kombinaci s plastovými okny.
Architektonické ztvárn ní komplexu dopl ují ocelové p íst ešky, požární a únikové žeb íky s
plošinami, vstupy most  a pod.

Stavebn  technické ešení vyplývá z charakteru technologie a jejích požadavk , dále bude
zohled ovat i požadavky na minimalizaci vliv  na životní prost edí, zejména v omezení
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hlukových emisí a v oblasti vzduchotechniky a nakládání s emisemi do ovzduší a s odpadními
vodami z p edm tných proces .

Z hlediska významnosti vliv  na životní prost edí lze posuzovat v rámci stavebn -technického
ešení tyto ásti zám ru:

PC 0 - Nevýrobní provozy

STAVEBNÍ ÁST

SO 005 Vn jší nadzemní rozvody
Zahrnuje základy a ocelové konstrukce rozvod .

SO 006 Vn jší podzemní rozvody
Zahrnuje všechny podzemní sít  neobsažené v samostatných stavebních objektech.
Z hlediska životního prost edí se u obou SO jedná o takové projektové ešení konstrukce SO a
provozní opat ení, které zajistí prevenci a minimalizaci vliv  havarijních únik  nebezpe ných
látek mimo rozvody.

SO 006.1 Zaolejovaná kanalizace-ZK:
Tato kanalizace zahrnuje odlu ova  ropných látek a jeho napojení p ípojkou zaolejované
kanalizace z parkovišt . P ípojka z odlu ova e ropných látek je napojena do deš ové
kanalizace.

Z hlediska životního prost edí se jedná o konstruk ní ešení kanalizace a odlu ova e ropných
látek (musí zahrnovat gravita -sorp ní technologii separace ropných látek) a provozní
opat ení zajiš ující vylou ení úniku ropných látek do povrchových vod a horninového
prost edí v . podzemních vod.

SO 008 Komunikace, parkovišt  a zpevn né plochy
Tento stavební objekt obsahuje návrh ploch a liniových úsek  komunikací pojížd ných
silni ními vozidly uvnit  staveništ .
Z hlediska životního prost edí se jedná o konstruk ní ešení a provozní opat ení k vylou ení
havarijního úniku ropných látek do kanalizace, povrchových vod a horninového prost edí v .
podzemních vod.

SO 010 Protihluková st na
Jedná se z hlediska vlivu na ŽP a ve ejné zdraví o významné opat ení v rámci zám ru.

Protihluková st na je navržena podél jihozápadní strany staveništ  v pásu mezi stávající
vle kovou kolejí a ešenou stavbou. Dle DÚ  a p vodní dokumentace je navržena v délce
478 m, výšce 6,0 m, a akusticky i opticky odd lí manipula ní prostory od chrán né zástavby
lokality Ráje ek na prot jším b ehu eky Moravská Sázava. Vzduchová nepr zvu nost
materiálu zdi bude alespo  R=20 dB. St na bude mít mezi jednotlivými díly bezspárové
spoje, což bude spln no p i použití nap . sendvi ových panel . Dle dopln ní dokumentace
bude v další technické p íprav  navrženo protažení st ny v jihovýchodním sm ru až p ed
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areál m stské OV, a to za ú elem snížení hlukové zát že lokality Ráje ek ve vztahu k vlivu
stské OV.

Tento SO by m l významnou m rou p isp t k zajišt ní pln ní hygienických limit  hluku
podle platné legislativy v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ném venkovním prostoru
staveb.

SO 014 Kanalizace splašková
SO 015 Technologické odpadní vody
Ob  kanalizace budou zavedeny na OV.
Z hlediska životního prost edí se u obou SO jedná o projektové konstruk ní ešení a provozní
opat ení zajiš ující prevenci a minimalizaci vliv  havarijních únik  nebezpe ných látek mimo
rozvody.

SO 014 KTÚ
V rámci KTÚ by m ly být následnou projektovou dokumentací zohledn ny krajinné vlivy a
protihluková opat ení výsadbou vhodné zelen  v pot ebném rozsahu, vhodných odr dách a

elném umíst ní.

TECHNOLOGICKÁ ÁST

PS 001 Centrální laborato
Z hlediska ochrany ŽP se jedná o zajišt ní odkanalizování odpadních vod ze sociálních
za ízení a z provozu laborato e.

Dále je to zajišt ní vzduchotechniky s p íslušným vybavením pro minimalizaci emisí
škodlivých a zapáchajících látek ve vztahu k charakteru analytických prací a používaným
chemickým látkám a prost edk m.

PS 002 Dopravní hospodá ství, mechaniza ní prost edky
Tento provozní soubor zahrnuje dopravní a mobilní mechaniza ní prost edky pro manipulaci
se sb rovým papírem, d evní biomasou, s kontejnery surovin a pomocných látek a s výrobky,
tj. rolemi papíru. Uvedené prost edky budou v odpovídajícím technickém stavu. Jejich stav i
provozování budou v rámci preventivních opat ení pravideln  kontrolovány.
Z hlediska životního prost edí se jedná o omezení hlu nosti, omezení emisí do ovzduší a
opat ení k vylou ení úniku ropných látek do horninového prost edí a podzemních a
povrchových vod.

PS 004 Dílny údržby
Konkrétní vybavení PS 004 bude ešeno v dalším stupni projektové p ípravy. Z hlediska
životního prost edí se jedná o omezení hlu nosti, omezení emisí a opat ení k vylou ení úniku
ropných látek do horninového prost edí a podzemních a povrchových vod.
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PS 006 Vn jší nadzemní rozvody
- Potrubí
- Vn jší silnoproudé kabelové rozvody
- Vn jší slaboproudé kabelové rozvody
- Ostatní

Z hlediska životního prost edí se jedná o odpovídající materiálové provedení, kvalitní montáž
a provozní opat ení zajiš ující prevenci a zamezení havarijních únik  nebezpe ných látek a
minimalizaci jejich vliv  p i p ípadných únicích.

PC 1 - Papírna

STAVEBNÍ ÁST

SO 103 P ípravna látky
Jedná se o železobetonovou dvoulodní prefabrikovanou halu 2x12,0 m s vestavbou podlaží.
Objekt navazuje na halu papírenského stroje a je obestav n skladem sb rového papíru.
Podlaha na úrovni ±0,000.

Oplášt ní bude kovoplastické zateplené s podezdívkou ze sendvi ových panel . St echa je
jednopláš ová, zateplená. Nosná konstrukce st echy je tvo ena prefavazníky a žebírkovými
deskami.
Z hlediska ŽP je významn jším prvkem zabezpe ení omezení hlukových emisí z n kterých
za ízení p ípravny látky (mlýny, dovlák ova e, apod.) do vn jšího prostoru, a tím p isp ní
k minimalizaci celkové hlukové zát že okolí stavby vhodnou stavební konstrukcí a
situováním uvedeného SO.

SO 104 Hala papírenského stroje
Jedná se o železobetonovou monolitickou halu o rozp tí 20,00 s je ábem a s vestav ným
železobetonovým podlažím do úrovn  +7,0. Délka haly v etn  dilatací cca 222 m, ší ka haly
(osová vzd. sloup ) 20,00 m. Podélná osová vzdálenost sloup  je násobkem 6 m.

Sv tlá výška haly pod ocelové vazníky je min. 23 m. Vazníky tvo í rovn ž konstrukci pro
zav šení podhledu vzduchotechnického stropu. Celková výška objektu je cca 26 m.

Sušící ást papírenského stroje je zakrytována.
Oplášt ní objektu je provedeno shodn , to znamená kovoplastický zateplený pláš  s
podezdívkou ze sendvi ových panel . St echa je jednopláš ová s tepelnou izolací, a folií
PVC, nosnou konstrukci tvo í ocelové pultové vazníky a žb. žebírkové desky.

trání je zajišt no um le soustavou vzduchotechniky.
Splaškové odpadní vody ze sociálních uzl  jsou odvedeny vnit ní splaškovou kanalizací do
centrální erpací jímky splaškových vod s p erpáním do hlavní nové stoky splaškové
kanalizace s odvedením do závodové OV.
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Z hlediska ŽP je významn jším prvkem zabezpe ení omezení hlukových emisí z n kterých
za ízení papírenského stroje (výv vy, erpadla apod.) do vn jšího prostoru, a tím p isp ní
k minimalizaci celkové hlukové zát že okolí stavby umíst ním t chto za ízení (nap . pod
papírenským strojem), dále  vhodnou stavební konstrukcí a situováním uvedeného SO.
Dalšími prvky ochrany ŽP vyplývajícími z konstrukce objektu jsou jímání a odvád ní
technologických odpadních vod a nepropustné provedení veškerých podlah, jímek a nádrží.

SO 105 P ístavby haly papírenského stroje
SO 105.4 P ípravna PPP

ístavba pomocných papírenských prost edk  (PPP) je umíst na v halovém objektu délky
30,00 m, výšky cca 7 m. Konstrukce oplášt ná, zateplená, s pot ebnými vestavbami dle
technologických za ízení.

Významným prvkem ochrany ŽP vyplývajícím z konstrukce objektu je nepropustné
provedení veškerých podlah a havarijních nádrží vztažených k nakládání s chemickými
látkami a PPP.

 SO 107 Stá ecí místo chemikálií a škrobu
Stá ecí místo pro automobilové cisterny je situováno p ed objektem SO 105.4 P ípravna PPP.
Stá ecí plocha rozm  3,0 x 15,0 m je v konstruk ní úprav  pro stá ená média s p ekrytím
lehkou ocelovou konstrukcí. Stá ecí plocha vyspádovaná k odtoku napojenému do
bezodtokové záchytné jímky. Konstrukce stá ecího místa musí být ešena v souladu
s platnými technickými normami a ve vztahu k bezpe nostním list m používaných
chemických látek.

Významným prvkem ochrany ŽP vyplývajícím z konstrukce objektu je nepropustné
provedení veškerých podlah, venkovních ploch a havarijní záchytné jímky vztažených
k nakládání s chemickými látkami.

TECHNOLOGICKÁ ÁST

PS 101 Skladování pomocných papírenských prost edk  (PPP)
Skladování PPP bude odvislé od jejich vlastností, množství jejich pot eby a zp sob  adjustace
dodavatelem.
 Veškeré nakládání s PPP bude konkrétn ešeno v následné projektové dokumentaci, a to
v souladu s platnou legislativou, technickými normami a bezpe nostními listy.
Pro stá ení kapalných a práškových PPP dodávaných v automobilových cisternách bude

ízeno stá ecí místo s bezodtokovou havarijní jímkou.
eprava PPP bude provád na v souladu se silni ním zákonem a p edpisy ADR.

Z hlediska životního prost edí se jedná o ešení zahrnující opat ení k prevenci, vylou ení a
minimalizaci vliv  p ípadných havarijních únik  nebezpe ných látek.
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V p ílohové ásti dopln ní dokumentace jsou uvedeny bezpe nostní listy v sou asném stadiu
technické p ípravy p edpokládaných používaných chemických látek a prost edk   v rámci
areálu závodu.

PS 102 Skladování sb rového papíru
Sb rový papír se bude skladovat v lehké, nezateplené a kryté hale.

Z hlediska životního prost edí se jedná o ešení zahrnující technologické vybavení
manipula ními mechanismy a provozní opat ení minimalizující emise do ovzduší v .

ípadných pachových látek a hlukovou zát ž okolí.

PS 103 P ípravna látky
ípravna látky je navržena na kapacitu 1000 t sb rového papíru za den.

Zahrnuje tyto základní procesy:

- rozvlák ování sb rového papíru v rozvlák ova ích
- íd ní hrubých ne istot z rozvlákn ného sb ru

- skladování husté látky
- hrubé t íd ní látky

- vícestup ové t íd ní s mletím, dovlák ováním a frakcionací
- filtrace na polydisku

- skladování papírenské látky o konzistenci 6 % v zásobních v žích
Tento PS není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný. Významné bude z hlediska hlukové
zát že umíst ní za ízení s významn jšími hlukovými emisemi (rozvlák ova e, t idi e, mlýny,
dovlák ova e) a konstrukce p íslušných stavebních objekt .

PS 104 Konstantní ást a vým tový systém
V této ásti technologie se vlastnosti látky upravují p ed vstupem do nátokové ásti
papírenského stroje dávkováním chemikálií a PPP p ipravovaných v dávkovacích centrálách,
úpravou na kone nou konzistenci ve sm šovacích erpadlech a koncovým t íd ním na
ví ivých a tlakových t ídi ích.Sou ástí tohoto PS jsou rozvlák ova e vlastního vým tu
z p etrh  a odstávek papírenského stroje.

Tento PS není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný.

PS 105 Papírenský stroj
Papírenský stroj má konstruk ní rychlost 1 400 m/min. Skládá se ze t í hlavních ástí.

- sítová ást se dv ma síty, kde se formuje papírový list s horní a spodní vrstvou a kde
odvodn ní probíhá gravitací p ípadn  odst edivou silou a v koncové ásti odsáváním
výv vami

- lisová ást tvo ená 4 válci, odstra ující vodu z mokrého listu mechanicky lisováním
v plst ncích  mezi válci

- sušící ást odstra ující zbytek vody odpa ováním v soustav  sušících válc  vytáp ných
parou.
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Kone nou úprava kartonu klížením zajiš uje klížící lise a dosoušecí ást. Klížící lis nanáší na
povrch kartonu klížidlo, škrob a p ípadn  i barvivo.
Výstupem z papírenského stroje jsou kotou e z navíje e typu Poppe, kde se na nosném válci
papír navíjí na kovové jádro, tzv. tambor.
Vlastní papírenský stroj je dokompletován adou za ízení, která zajiš ují jeho chod. Sušící a
dosoušecí ást jsou zakrytovány, aby výpary nemohly unikat do haly. Výpary jsou odsávány a
oh ívají v rekupera ním za ízení vzduch, který je vhán n pod kryt.

Dále je stroj opat en parokondenzátním systémem, mazacími systémy a hydraulickými
systémy.

esná specifikace technologie bude up esn na po výb ru konkrétního dodavatele
papírenského stroje.
Z hlediska vliv  na ŽP a pracovní prost edí lze upozornit ve vztahu k následným projekt m

edevším na nutnost d sledného ešení vzduchotechniky s efektivním ešením rekuperace
s minimalizací emisí vlhkosti, prašnosti, potenciálních emisí závadných látek z PPP, a dále s
omezením emisí tepla. Z hlediska hlukové zát že se op t jedná o vhodnou konstrukci

íslušného stavebního objektu.

PS 106 Zpracování papíru, skladování a expedice

Tento PS zahrnuje:
- finální úpravu papíru dle požadavk  jednotlivých zákazník  (p evíjení, ezání,

navíjení)

- skladování
- expedici

Tento PS není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný, ur itý lokální vliv m že vykazovat
omezená prašnost zejména p i ezání papíru.

PS 107 Vzduchotechnika
Prostory s výskytem škodlivin i jiných nežádoucích vliv  na ovzduší a pracovní prost edí,
jako je zvýšená prašnost, vlhkost, teplota, t kavé PPP a chemikálie apod. budou v trány, a to
bu  p irozen , anebo pomocí vzduchotechniky. Vzduchotechnika n kterých prostor úzce
souvisí s technologickým procesem a její konkrétní ešení bude provedeno ve spolupráci s
vybraným dodavatelem a nositelem technologie p i respektován platné legislativy,
technických norem, bezpe nostních list  a bezpe nostních a hygienických p edpis .
Z hlediska ochrany pracovního a životního prost edí se jedná o významný PS, kterému je
nutno v další projektové dokumentaci v novat náležitou pozornost. Zejména se jedná o
vyhodnocení pot eb p ípadného p išt ní výstup  vzduchotechniky z jednotlivých
významn jších zdroj  emisí.

PS 111 M ení a regulace

PS 112 AS  (DCS, QCS)
Pro ízení technologie je navržen decentralizovaný ídící systém, na procesní úrovni tvo ený
programovatelnými ídícími PLC automaty s distribuovanými vstupn  - výstupními
jednotkami, na úrovni správy informací je tvo en dispe inkem pro zajišt ní vysokého
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komfortu obsluhy a bezpe ného a spolehlivého provozu s možností dálkového monitorování
obsluhou i servisním st ediskem. Procesy jsou zobrazovány graficky s nam enými
hodnotami a stavovými informacemi o pr hu technologických proces  i provozu
jednotlivých technologických za ízení. Pro každé analogové m ení je k dispozici displej k
zobrazování on-line trend . Hlášení poruch za ízení je zapisováno do evidence poruch a
vytišt no na tiskárn  pro hlášení poruch.
Uvedené PS jsou významné i z hlediska ŽP, umož ují vyšší bezpe nost provozu, prevenci i
omezení vliv  nestandardních stav  technologických proces  a havarijních situací, které
mohou být zdrojem emisí škodlivých látek do ŽP. Dále jsou tyto PS ve významném podílu
sou ástí komplexního monitoringu vliv  na ŽP a jeho aktuálního stavu, a umož ují okamžitý
zásah v . odstavení problémových za ízení i provoz  p i p ekro ení stanovených limit  vliv
na ŽP nebo vzniku havarijních stav .

PC 2 – Energetický zdroj

STAVEBNÍ ÁST

SO 201 Sklad d evní biomasy
Sklad biomasy tvo í boxy z železobetonových st n do výše 10,00 m, bez stropního zakrytí
(vyjma skladu pilin), které budou z jedné strany otev eny. Sou ástí objektu bude i samostatn
stojící zásobní silo na biopalivo.

Za p edpokladu skladování nezahnilé biomasy a její pravidelné ízené obm ny nebude
docházet k hnilobným proces m s produkcí emisí pachových látek a plísní. Charakter
biopaliva (št pka, ásti kmen  strom , nehroubí, k ra, hobliny) nebude za daných podmínek
jeho skladování p inou vzniku prašnosti.

Skladování pilin bude provozováno v uzav eném boxu se zakrytím s odvzdušn ním p es
tkaninový filtr, a to z d vodu ochrany p ed srážkami a minimalizace emisí TZL
(prašnosti). Box bude vybaven uzavíratelným vjezdem (vraty).
Za t chto podmínek nebude tento SO negativn  ovliv ovat ŽP.

SO 202 Úprava d evní biomasy

SO 203 Kotelna
SO 204 Zákotlí

SO 205 Komín
SO 206 Popelové hospodá ství

SO 207 Vychlazovací jímka
SO 208 Strojovna (turbína, generátor)

SO 209 Stanovišt  transformátor
SO 210 Trafostanice a rozvodna
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SO 211 Centrální kompresorovna

SO 212 Akumulátor páry
SO 213 Regula ní stanice plynu
Výše uvedené SO nejsou z hlediska p ímých vliv  na ŽP významné, jedná se p edevším o
zd né objekty, betonové základy a ocelové nosné konstrukce pro umíst ní technologických
za ízení, jímky, manipula ní plochy apod. D ležitým aspektem z hlediska vliv  na ŽP bude
vhodné konstruk ní ešení vybraných SO, v nichž jsou umíst na za ízení s významn jšími
hlukovými emisemi (SO 202, SO 208, SO 211).
U SO 205 m že vliv na imisní situaci v okolí zám ru vykazovat výška komína ve vztahu
k proud ní vzduchu a aktuálním imisním podmínkám okolí. Dle dopln ní dokumentace bude
na základ  požadavku IŽP výška komína zvýšena z 50 na 70 m.

TECHNOLOGICKÁ ÁST

PS 201 Kotelna
V koteln  budou instalovány dva parní kotle o výkonu 2 x 60 t/hod páry s parametry abs. tlak
6,0 MPa a teplota p eh átí 460 °C. V topeništi kotl  bude spalována odpadní nezne išt ná

evní biomasa (viz kap. IV. posudku, ást B.II) z t žby d eva a z pila ských závod  s
vlhkostí kolem 50 % a o pr rné výh evnosti cca 10,4 GJ/t (up esn né dopln ním
dokumentace).

Konkrétní výb r typ  kotl  v etn  za ízení na išt ní spalin bude p edm tem dalších stup
projektové dokumentace.
Tento PS je z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný produkcí emisí do ovzduší, ostatní
vlivy lze hodnotit jako nevýznamné.

PS 202 Strojovna
Strojovna je osazena kondenza ním odb rovým turbosoustrojím o výkonu 9,8 - 25 MW s

íslušenstvím.
Hlavním za ízením je jednot lesová parní turbína s vícestup ovým p etlakovým
lopatkováním, rovnotlakým regula ním stupn m a ložiskovými stojany, a t ífázový
synchronní generátor s chladi em vzduch-voda, regula ním za ízením budicího systému s
automatickou regulací nap tí (AVR), bezkartá ovým buzením a antikondenza ním
vyh íváním.
Z hlediska ochrany ŽP je významn jším prvkem olejové hospodá ství s p íslušným za ízením
(olejová nádrž, erpadla, chladi e, potrubí), které musí být zabezpe eno proti úniku ropných
látek v souladu s platnou legislativou a technickými normami. Dalším významn jším vlivem
je hlu nost turbosoustrojí, která bude minimalizována vhodnou konstrukcí p íslušného SO.

PS 203 Chemická úpravna vody v . stá ení
V úpravn  bude upravována jednak voda p ídavná a dále vratný kondenzát tak, aby výsledná
kvalita napájecí vody vyhovovala požadavk m na kvalitu napájecí vody a aby odluh kotl
nep esahoval 1% z množství vyráb né páry.
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Zdrojem p ídavné vody bude filtrovaná voda z PS 302, která bude dále chemicky upravována
na kvalitu demineralizované vody. Kapacita demistanice se navrhuje na 10 m3/h.
Napájecí voda (p ídavná voda + kondenzát) bude následn  upravována na sm sných filtrech –
mixbedech. Kapacita mixbedového stupn  se navrhuje na 60 m3/h.
Pro regeneraci ionexových filtr  budou použity HCl a NaOH. Odpadní vody z regenerace
budou neutralizovány v rámci tohoto PS. Zneutralizované odpadní vody budou vypoušt ny
spole  s vy išt nými odpadními vodami ze závodu do recipientu.

Z hlediska ochrany ŽP je významné p edevším nakládání s uvedenými chemikáliemi
s technickým ešením zamezujícím jejich havarijní úniky a zajiš ujícím ochranu podzemních
vod v p ípad  jejich havarijního úniku.

PS 204 Zákotlí
Zákotlí je tvo eno odlu ova em popílku a p ívodním spalinovodem. Odlu ova  tuhých látek
ze spalin bude provád no p es tkaninový filtr. Ze spodní ásti odlu ova e je popílek
dopravován na dopravník odškvárování.
Jedná se o PS významný z hlediska vliv  na ovzduší, a to v oblasti omezení emisí TZL.
Za ízení na odlu ování popílku musí svojí ú inností odpovídat požadavk m na emisní limity
PM10 p i zohledn ní charakteru paliva.

PS 205 Um lý tah
Um lý tah bude tvo en spalinovody z odlu ova e popílku, spalinovými ventilátory a
zvýšeným 70 m komínem.
Jedná se o dopl kové za ízení kotelny s ur itým  vlivem na imisní situaci v okolí zám ru.

PS 206 Popelové hospodá ství
Vybavení tohoto PS by m lo zohled ovat omezení prašnosti p i manipulaci s popílkem.

PS 207 Chlazení pro strojovnu
Tento PS není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný.

PS 208 Vykládka biomasy
Tento PS není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný.

PS 209 Úprava d evní biomasy
evní biomasa je v tomto provozním souboru zpracovávána na biopalivo. Nakrácené
ípadn  rozštípané d evo bude dopravováno do seka ek a následn  do drti . Z drti  je

biopalivo dopravováno do skladu, kde je mícháno se št pkou, pilinami a k rou.

Tento PS resp. jeho za ízení budou zdrojem hlukových emisí. Omezení jejich vlivu na
obytnou zástavbu je nutno ešit v rámci konstrukce p íslušného SO, provozními opat eními,
protihlukovou st nou (SO 010) a vhodnou výsadbou zelen  v rámci KTÚ. Dále budou ešena
technická opat ení omezující vznik p ípadné prašnosti v procesu (zakrytí vybraných za ízení,
vzduchotechnika s lokálním odsáváním a filtry apod.).
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PS 210 Sklad biopaliva
Biopalivo bude skladováno v otev eném skladu na zpevn né ploše cca 40 x 75 m. Plocha
bude ze t í stran opat ena zdí do výše 10 m. Biopalivo bude navršeno do výše cca 14 m. Sklad
bude vybaven dopravníky na p ísun, vrstvení a míchání paliva, mechanizmy pro manipulaci s
palivem.

Popis innosti  v d evoskladu:
Do skladu d evošt pky (biopaliva) budou vstupovat 2 hlavní materiály, které budou sloužit
jako palivo do EZ:

a) Kusové d evo, tzn. klády, svazky v tví, od ezky u ko en  apod., které budou vyloženy
z aut a budou po pasech dopravovány do objektu d evosekárny. To je uzav ený objekt, ve
kterém je umíst na drti ka d eva. Protihluková opat ení jsou popsána v hlukové studii a
v opat eních proti hluku. Tato d evosekárna je opat ena cyklonovým odlu ovacím za ízením
na odtahu zne išt ného vzduchu z d evosekárny. Tento cyklon je v dopln ní dokumentace
uvedený jako st ední zdroj zne išt ní. Dále je z této d evosekárny již zpracovaná hmota, tzn.

evošt pka,  dopravována zakrytými pasy, tak jak je uvedeno v dopln ní dokumentace, na
skládku. D evošt pka není zdrojem prašnosti. Celkové množství d eva je cca 8 000 t/rok.

b) Dalším palivem je již hotová d evošt pka. Tato d evošt pka bude do areálu závodu
dopravována velkoobjemovými náv sy již v hotovém stavu, a bude sypána do výsypek,
ze kterých je krytými pasy dopravována na skládku paliva, nebo m že být také z náv su
sypána p ímo do výsypek, ze kterých je zase krytými pasy dopravována p ímo do sila p ed
EZ. Dalším zdrojem paliva je k ra a piliny, které jsou skladovány v krytých boxech (piliny) a
v otev eném boxu (k ra). K ra se m že také drtit v drti i k ry, který je umíst n vedle boxu na

ru, pilinové boxy jsou zast ešeny.

Vlastní p ísun paliva do energetického zdroje  bude probíhat následn :
Naklada i s vysokokapacitními lžícemi budou nabírány jednotlivé druhy paliva, tzn. št pka,
piliny, k ra v pom ru tak, jak bude požadovat provoz EZ, a budou vysypávány do
jednotlivých výsypek. Z t chto výsypek je palivo krytými pasy dopravováno p ímo do
zásobního sila p ed energetickým zdrojem, tzn. k žádnému smíchávání pilin, k ry a

evošt pky p ed skladem nedochází a smíchané palivo už bude dopravováno pouze krytými
pasy do sila.

Koncepce zásobování palivem nem že mít jen jeden p ísun paliva do EZ, je po ítáno s t emi
možnými cestami paliva do EZ. Tyto zahrnují i nouzové zdroje, tzn. je možný p ísun paliva

ímo ze skládek do sila,  nebo p ímo, kdy by se palivo vysypávalo bu to z aut, nebo
naklada em do výsypky p ímo u sila, p ípadn  by se drcené d evo dopravovalo také p ímo do
sila.

Z hlediska vlivu na ŽP platí obdobné jako u PS 209 s tím, že hluková zát ž z dopravník  bude
významn  nižší než z ostatního za ízení PS 209.
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PS 211 Doprava biopaliva
Ze skladu biopaliva bude palivo dopravováno pomocí pásových dopravník  do hrubot ídi e,
kde budou odstran ny nedostate  zpracované kusy hmoty. Palivo bude pokra ovat pomocí
pásových dopravník  do pracovního sila a odtud svislým dopravníkem do denního zásobníku.
Z denního zásobníku bude op t svislým dopravníkem dopravováno do sila na kotli. Sila na
kotli budou opat ena  odprašovacím za ízením.
Z hlediska vlivu na ŽP platí obdobné jako u PS 209 a PS 210.

PS 211 Kompresorová stanice
PS 212 Akumulátor páry

PS 213 Vyvedení elektrického výkonu z TG1
PS 214 Trafostanice a rozvodna 22 kV

PS 215 Rozvodna 10 kV PS 216 Provozní rozvody silnoproudu
Výše uvedené PS nejsou z hlediska p ímých vliv  na ŽP významné. U PS 211 budou ešena
technická opat ení k omezení hlu nosti kompresor  v . vhodné konstrukce p íslušného SO.

PS 219 M ení a regulace

PS 220 AS  (DCS, QCS)
Pro tyto PS platí obdobné jako u PS 111 a PS 112.

PS 221 Dílny údržby
 Pro tento PS platí obdobné jako u PS 113.

PS 222 Vzduchotechnika
Pro tento PS platí obdobné jako u PS 107

PS 223 Nouzový zdroj
Toto pln  automatické soustrojí zajistí b hem n kolika sekund dodávku elektrické energie v

ípad  výpadku nebo poklesu nap tí ve ve ejné síti.
Ve vztahu k ochran  ŽP je významným dopl kem technologie stavby nebo  zajiš uje
bezpe ný provoz vybraných za ízení p ímo ovliv ující ŽP ( OV, vzduchotechnika, erpání
vod, bezpe nou odstávku n kterých za ízení apod.) v p ípad  výpadku dodávky elektrické
energie.
Nouzový zdroj (dieselagregát) využívá jako palivo naftu. Výkon zdroje bude stanoven po
zpracování projektu ásti elektro, ze kterého vyplyne jaká konkrétní za ízení a s jakým
celkovým elektrickým p íkonem budou zálohována nouzovým zdrojem. Nouzový zdroj bude
zásobován (dopl ování jeho nádrže) smluvn  p ímo autocisternou.
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PC 3 – Vodní hospodá ství

STAVEBNÍ ÁST

SO 301 Jímací objekt surové vody

SO 302 Úpravna vody
Tyto SO nejsou z hlediska p ímých vliv  na ŽP významné.

TECHNOLOGICKÁ ÁST

PS 301 Jímací objekt
Navrhuje se standardní b ehový jímací objekt pro jímání surové vody z eky Moravy (zm na
proti p vodnímu zdroji - Moravské Sázav ), vybavený eslemi a erpadly.

Kapacita jímacího objektu se dle DÚ  navrhuje na 250 m
3
/h, dopln ní dokumentace uvádí

požadavek na zásobování závodu vodu v množství 100 l/s (360 m
3
/h).

Tento PS není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný. P i výb ru typ erpadel bude
dbáno i na úrove  hlukových emisí, jejich omezení bude zajiš ovat i vhodné konstruk ní
ešení  SO 301.

PS 302 Úpravna vody
Tento PS zajiš uje p edúpravu surové vody z eky Moravy standardní technologií zahrnující
sedimentací, alkalické ení a filtrací.

V zimních m sících bude surová voda p edeh ívána na teplotu cca 12 -14°C.
Kapacita úpravny není v dostupných dokumentech výslovn  uvád na, lze p edpokládat, že
bude odpovídat kapacit  PS 301.
Z hlediska ochrany ŽP je významné p edevším nakládání s procesními chemikáliemi (chlorid
železitý, hydrát vápenatý, polyflokulant) s technologickým ešením minimalizujícím jejich
havarijní úniky a zajiš ujícím ochranu podzemních a povrchových vod v p ípad  jejich
havarijního úniku. Produkovaný anorganický kal bude za len n do zpracování kal  na
kalovém hospodá ství OV.

PC 4 – istírna odpadních vod ( OV)
Uvedený název je p evzat z dokumentace pro Ú . a nahrazuje PS 303 OV a SO 303 OV
uvád né v dokumentaci EIA. Tato zm na byla provedena z d vodu rozsahu a složitosti OV.

Vzhledem k deklarované závažnosti problematiky vlivu na recipient ze strany podniku
Povodí Morava jsou následující prezentace technologie OV i dále v kap. B.III posudku
posuzované výstupní parametry odpadních vod posouzeny detailn ji a s využitím n kterých
aktuálních úprav z dokumentace pro Ú  i zkušeností zpracovatele posudku s navrženou
technologií.
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STAVEBNÍ ÁST

PC 4 zahrnuje tento rozsah SO:

SO 401  Provozní a administrativní budova
Tento SO není z hlediska p ímých vliv  na ŽP významný.

SO 402 Mechanické p ed išt ní a erpací stanice
SO 403 Primární sedimentace
SO 404 Vyrovnávací a acidifika ní nádrž, strojovna IC reaktoru
SO 405 Monoblok aktivace
SO 406 Dosazovací nádrže
SO 407 erpací stanice vratného kalu
SO 408 Mikrofiltrace a m rný objekt

Uvedené SO tvo í soustavu nádrží pro odpadní vody, aktiva ní sm s a kaly s železobetonovou
konstrukcí z vodostavebního betonu v etn  vhodných povrchových úprav se zaru enou
nepropustností, u vybraných objekt  se zakrytím. Dále tyto SO zahrnují stavební konstrukce
pro umíst ní p íslušných technologických za ízení a manipula ní plochy, rovn ž
v nepropustném provedení a s odpovídající statickou únosností a stabilitou.
Zásadním požadavkem z hlediska ochrany ŽP je zajišt ní nepropustnosti uvedených
konstrukcí zajiš ujících eliminaci pr sak  vod, kal  a procesních chemikálií do podzemních
vod, dále minimalizace emisí pachových látek z vybraných objekt  do ovzduší. Dále budou
vybrané SO svým konstruk ním ešením zajiš ovat minimalizaci hlukových emisí n kterých
za ízení.

SO 409  Zahuš ování kal
SO 410  Plynové hospodá ství

Tyto SO zahrnují stavební konstrukce pro umíst ní technologických za ízení. Zásadním
požadavkem z hlediska ochrany ŽP je vybavení ú innou vzduchotechnikou s minimalizací
emisí pachových látek do ovzduší.

SO 411  Stá ení chemikálií

V p vodní dokumentaci zahrnoval stá ení a skladování pavkové vody.
Nahrazením pavkové vody nezávadnou mo ovinou bylo tento SO zrušen.

SO 412 Vn jší podzemní rozvody
SO 413 Vn jší nadzemní rozvody
SO 414 Kanalizace vy išt ných vod a výústní objekt

Zásadním požadavkem z hlediska ochrany ŽP je vhodné konstruk ní a materiálové provedení
uvedených rozvod , zajiš ující jejich t snost a nepropustnost, a tím i eliminace pr sak

íslušných médií do okolního horninového prost edí v . podzemních vod.
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TECHNOLOGICKÁ ÁST

PS 401 istírna odpadních vod

Kapacita
Kapacitní údaje jsou uvedeny pro cílovou produkci celkových odpadních vod vedených na

OV ve výši 200 m3/h a pro FPD OV 24 h/d a  365 dní za rok (FPD výroby 24h/d, 345 dní
za rok), zohled ující produkci odpadních vod i v pr hu odstávek výroby.
Pr rná produkce odpadních vod vychází z m rné spot eby erstvé vody pro výrobu ve výši
6 m3/t výrobku a z m rné produkce odpadních vod pro výrobu ve výši 5 m3/t výrobku.
Uvedená kapacita vytvá í proti pr rné hodnot  155,1 m3/h cca 20-25 % rezervu na OV
pro p ípady odchylek od sou asných p edaných hodnot produkce odpadních vod (není
ukon ený výb r dodavatele výrobní technologie a konkretizace jejích parametr ), p ípadnou
výhledovou intenzifikaci papírenského stroje, p ípadné napojení jiných producent
z pr myslové zóny apod.

Návrhová hydraulická kapacita OV (M OV + B OV) -  vstupní parametry:

Qkapac:  200 m3/h, 55,55 l/s (dále jako Q24)
Qhmax: 300 m3/h, 83,33 l/s (možné krátkodobé nárazové zvýšení produkce OV)
Qdmax:  200 m3/h x 24 h = 4 800 m3/d
Qro ní:  4 800 m3/d x 365 dní/rok = 1 752 000 m3/rok

Návrhová látková kapacita M OV:
               Vstupní bilan ní hodnoty Koncentra ní zne išt ní na vstupu     P edp. ú innost
CHSK-Cr:  1 500 kg/h 7 500 mg/l 26,7 %

36 000 kg/d
BSK5: 600 kg/h 3 000 mg/l 5 %

14 400 kg/d
NL: 110 kg/h 550 mg/l 90,9 %

2 640 kg/d

Návrhová látková kapacita B OV:

Anaerobní ást:
               Vstupní bilan ní hodnoty      Koncentra ní zne išt ní na vstupu      P edp. ú innost
CHSK-Cr: 1 100 kg/h 5 500 mg/l 70 %

26 400 kg/d
BSK5: 670 kg/h 2 850 mg/l  80 %

13 680 kg/d
NL: 10 kg/h 50 mg/l  -

240 kg/d
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Aerobní ást:
                Vstupní bilan ní hodnoty      Koncentra ní zne išt ní na vstupu       P edp. ú innost
CHSK-Cr:  330 kg/h 1 650 mg/l 92,7 %

7 920 kg/d
BSK5: 114 kg/h 570 mg/l 95,6 %

2 736 kg/d
NL: 20 kg/h 100 mg/l 80,0 %

480 kg/d

Z hlediska vyjád ení kapacity v po tu EO se jedná o kapacitu celkové OV ....240 000 EO60

Provozní doba OV zahrnuje nutnost provozu za ízení i v mimoproduk ní dob  výrobních
provoz  s produkcí odpadních vod i v dob  odstávek (p etrhy na PS, išt ní za ízení apod.),
proto je fond provozní doby OV navržen nep etržitý v úrovni:

8 760 h/rok
365 dní/rok
24 h/d

Koncepce ešení

MECHANICKÁ ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (M OV)

Produkované odpadní vody (OV) jsou mechanicky p ed išt né na mechanické istírn
s gravita ním p ívodem odpadních vod kanalizací zahrnující hrubé ru ní a jemné strojn
stírané esle s obtokem pro odstran ní hrubších ne istot a erpací stanici OV s erpáním OV
na primární usazovák typu DORR (SO 403) a primárního kalu na kalové hospodá ství (SO
402).
Ve vztahu k dalším stup m OV (zejména IC reaktoru) je navržena technologie prosté
sedimentace s akceptováním výstupní hodnoty NL v pr ru cca 50 mg/l p i standardním
provozu, nárazov  max. až 500 mg/l. Z uvedeného d vodu bude prioritn  primární usazovák
provozován za standardních podmínek jako prostá sedimentace bez p ídavku chemikálií
(koagulant, polyflokulant).
Veškerá za ízení p ed azená p ed usazovák budou konstruována tak, aby nedocházelo
k provzduš ování odpadních vod.
Ve vztahu k p ípadné produkci nadm rn  kyselých nebo alkalických vod (p i odstávkách,
išt ní za ízení apod.) bude podle m ení pH upravováno kyselé pH flexibilním systémem

hydroxidem sodným (pouze vyjíme né dávkování) na výstupní hodnotu cca 6,5-7,5. Vyšší pH
v alkalické oblasti bude neutralizováno kyselinou solnou v rámci anaerobní ásti OV.
Mechanický (primární) kal z usazováku bude odtahován v optimálním režimu na kalové
hospodá ství.
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BIOLOGICKÁ ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (B OV)

Anaerobní ást
Mechanicky p ed išt ná voda je gravita  vedena na B OV do anaerobní ásti, a to do
vstupní míchané vyrovnávací a acidifika ní nádrže tvo ící monoblok s kalovou nádrží a
strojovnou IC reaktoru (SO 404) s dávkováním živin (mo oviny a kyseliny fosfore né),
kone nou úpravou pH louhem sodným a p ípadn  kyselinou solnou na hodnotu cca 6,5-7,5
(zamezení vnášení dalších síran  do IC reaktoru) a s možností vracení recyklu OV z IC
reaktoru v p ípad  náb hu i nestandardních stav  anaerobního procesu. Živiny mohou být
alternativn i dopl kov  dávkovány rovn ž do regenerace kalu v aerobní ásti B OV.
Z vyrovnávací nádrže budou OV erpány na deskové vým níky zajiš ující ízené chlazení
OV z rozmezí 40–50 °C na teplotu 35-40 °C, tj. teplotu vyhovující mezofilnímu anaerobnímu
procesu i max. teplot  35 °C v následné aerobní aktivaci. Vým níky budou vybaveny
samostatným chladícím okruhem s mikrov žemi. Dopl ování chladících okruh  bude
zajišt no z rozvodu technologické vody.
Z deskových vým ník  bude OV vedena tlakov  do anaerobního IC reaktoru vybaveného
interní recirkulací a separací kalu, kde bude probíhat anaerobní rozklad organického
zne išt ní jako první stupe  biologického išt ní OV. V IC reaktoru probíhá kone ná fáze
anaerobního rozkladu – metanogeneze. Metanogenní mikroorganizmy rozkládají zne išt ní na
koncové produkty (p edevším metan a oxid uhli itý). Pro anaerobní stupe išt ní je navržen
moderní provozn  ov ený a osv ený systém anaerobního reaktoru typu IC podle
patentované technologie BIOPAQ IC holandské firmy PAQUES Natural Solutions. Reaktor je
vybaven vestav nou separací kalu. Z IC reaktoru je odtahován p ebyte ný kal v optimálním
režimu do kalové nádrže tvo ící stavební monoblok s vyrovnávací nádrží s následným
ízeným erpáním kalu na kalové hospodá ství. Provzduš ování kalové nádrže je zajišt no

dmychadlem a st edobublinnými ponornými aerátory.

Základní technologické parametry anaerobního stupn :
rozm ry IC reaktoru (válec)  8 m, výška 24 m
objem IC reaktoru 1206 m3

innost anaerobního procesu:
- na CHSK 70 - 75 %
- na BSK5   80 - 85 %
-

Aerobní ást
Z IC reaktoru budou OV vedeny gravita  na aerobní ást B OV navrženou ve
dvojliniovém ešení. Navržena je moderní technologie nízkozat žované aktivace s aerací
povrchovými aerátory a s odd lenou regenerací kalu. Vstupní ást tvo í monoblok aktivace
(SO 405) zahrnující aera ní nádrže aktivace s gravita ním vedením aktiva ní sm si na
dosazováky k separaci aktivovaného kalu, nádrže odd lené regenerace kalu a kalové nádrže

ebyte ného kalu. Dosazovací nádrže (SO 406) jsou vybaveny erpací stanicí vratného kalu
(SO 407) s erpadly pro ízenou recirkulaci kalu do odd lené regenerace kalu a ízeným
odtahem p ebyte ného kalu z výtlaku vratného kalu do kalových nádrží jako sou ásti
monobloku aktivace s možností p ímého odtahu na kalové hospodá ství. Kal z kalových
nádrží je ízen erpán na kalové hospodá ství. Kal z regenerace je veden gravita  do
aera ní nádrže.
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Provzduš ovací systém aktivace je tvo en povrchovými mechanickými aerátory osazenými
v aera ní nádrži a regeneraci kalu, a to v souvislosti s teplotou OV a rizikem zanášení
ponorných aera ních element  inkrusty CaCO3.
Provzduš ování kalových nádrží je zajišt no samostatným dmychadlem (spole né
s provzduš ováním kalové nádrže anaerobního kalu) a st edobublinnými ponornými aerátory.

Odsazená voda z dosazovák  je vedena gravita  p es koncovou mikrofiltraci a m rný
objekt (SO 408) do odtokové kanalizace vy išt ných vod s výústním objektem (SO 414).
Prací vody z mikrofiltr  jsou erpány do jímky vratného kalu.

KALOVÉ HOSPODÁ STVÍ (KH)

Kalové hospodá ství je navrženo ve dvojliniovém provedení a zahrnuje vstupní kontinuální
zahuš ování kal  (SO 409) do kterého jsou ízen erpány:

- mechanický kal z primárního usazováku
- ebyte ný anaerobní kal z kalové nádrže anaerobní ásti B OV
- ebyte ný aktivovaný kal z kalových nádrží aerobní ásti B OV
- kal z ení z úpravny vody

Z venkovních zahuš ovák  je kal kontinuáln  odtahován na KH umíst né v provozní a
administrativní budov  (SO 401), a to p es dvojici flokula ních nádrží na dva sítopásové lisy.
Do flokula ních nádrží nebo alternativn  do nátokového potrubí kalu p ed lisy je dávkován
0,2 % roztok POF z dvojice za ízení pro p ípravu a dávkování POF.
Z hlediska žádoucí homogenizace odvod ované sm si kal  je tato zajišt na:

1. ízeným odtahem jednotlivých druh  kalu do zahuš ovák .
2. Postupnou homogenizací sm si kal  v míchaných zahuš ovácích a následných

flokula ních nádržích s vhodn  volenými parametry míchání.

Odvodn ný kal je odvážen kontejnery oprávn nou osobou k odstran ní nebo využití
v souladu s legislativou. Kalová voda je vracena do nátoku OV.

CHEMICKÉ HOSPODÁ STVÍ (CHH)

OV je dále vybavena chemickým hospodá stvím umíst ným v SO 401. Nahrazením
pavkové vody nezávadnou mo ovinou bylo zrušen SO 411 - stá ení chemikálií ( pavkové

vody).
CHH v rámci SO 401 zajiš uje skladování, p ípravu a ízené dávkování chemikálií, a to:

- 31 % HCl (dávkování z p epravního kontejneru 1 m3)
- 50 % NaOH (dávkování z p epravního kontejneru 1 m3)
- 25 % mo ovina (p íprava z granulovaného produktu)
- 75 % H3PO4 (dávkování z p epravního kontejneru 1 m3)
- 40 % Fe2 (SO4)3 (dávkování z p epravního kontejneru 1 m3)
- 0,2 % POF v kalovém hospodá ství (p íprava z granulovaného produktu)
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PLYNOVÉ HOSPODÁ STVÍ (PH)

Sou ástí OV je rovn ž plynové hospodá ství (SO 410) zahrnující odtah bioplynu z IC
reaktoru do plynojemu, dmychárnu bioplynu pro jeho dopravu do kotelny k energetickému
využití a polní ho ák pro alternativní spalování bioplynu v p ípad  odstávky plynové kotelny.
Množství produkovaného bioplynu:  cca 8 500 Nm

3
/d, max. 400 Nm3/h

K výbav OV pat í rovn ž za ízení pro ochranu ovzduší p ed nadm rnými emisemi
pachových látek zejména ze za ízení s možností vzniku t chto látek (vyrovnávací nádrž,
kalová nádrž anaerobního kalu, zahuš ováky kalu, flokula ní nádrže a prostor odvod ování
kalu apod.). Systém išt ní vzdušin zahrnuje p íslušnou vzduchotechniku k jejich odtahu a
kompostové biofiltry (jeden v prostoru SO 404, druhý v prostoru KH-SO 401) ke snížení
obsahu pachových látek ve vypoušt né vzdušin .

Z hlediska vlivu na ŽP je PS 401 významnou ástí zám ru. P edevším zajiš uje vy išt ní
všech odpadních vod v . splaškových na parametry v souladu s aktuální legislativou.
Technologie komplexní vícestup ové OV spl uje podmínky BAT, lze konstatovat, že je
navržena nad rámec t chto podmínek v etn  vysokého stupn  provozní bezpe nosti
(zálohovaná za ízení, moderní systémy M + R a AS  tvo ící S TP OV, náhradní nezávislý
zdroj elektrické energie).
Významným prvkem technologie OV je vysoce efektivní anaerobní stupe , který odbourává
rozhodující podíl organického zne išt ní s minimální produkcí kalu a s produkcí energeticky
využitelného bioplynu.
Z hlediska emisí do ovzduší, zejména pachových látek, z n kterých za ízení a objekt OV je
tato problematika ešena odpovídající vzduchotechnikou s išt ním vzdušin na kompostových
biofiltrech.

Dalším prvkem ovliv ujícím ŽP je nakládání s chemickými látkami se zabezpe ením
v souladu s platnou legislativou, technickými normami a bezpe nostními listy, dále pak
produkce stabilizovaného sm sného kalu, s p edpokladem bez nebezpe ných vlastností. Tento

edpoklad bude ov en hodnocením jejich nebezpe ných vlastností pov enou osobou podle
platných p epis .

PS 402  Provozní rozvod silnoproudu
PS 403  M ení a regulace
PS 404  Automatický systém ízení (AS )
PS 405  Dílny údržby

Uvedené PS neovliv ují negativn  ŽP.
PS 403 a PS 404 jsou významné z hlediska pozitivního vlivu na ŽP.
Jejich moderní ešení umož uje:

- automatické ízení technologického procesu a provozu OV s minimalizací vlivu
selhání lidského faktoru

- vyšší bezpe nost provozu i vzhledem k nestandardním stav m výrobní technologie
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- prevenci i omezení vliv  nestandardních stav  technologických proces  a havarijních
situací OV, které mohou negativn i nep ípustn  ovliv ovat ŽP

Dále jsou tyto PS sou ástí komplexního monitoringu vliv  na ŽP a jeho aktuálního stavu.

Stanovisko zpracovatele posudku k technickému ešení a technologii zám ru

V tomto stanovisku je uvedeno pouze souhrnné posouzení vzhledem k rozsahu a skladb  SO a
PS. Konkrétn jší posouzení možných vliv  jednotlivých SO a PS na ŽP je uvedeno již
v rámci jejich výše uvedených technických a technologických informací.

edm tem posuzovaného zám ru je výroba materiálu pro výrobu VL ze sb rového papíru.
Jedná se o koncepci standardní moderní technologie využívající recyklovatelné suroviny
vznikající z primárních výrob na bázi d evní hmoty jako  obnovitelné zdroje. Obecn  lze
papírenské výroby za podmínek kvalitního technického ešení i moderní technologie
zohled ující požadavky na ochranu ŽP považovat ve srovnání s adou ostatních výrob
pr myslových produkt  za šetrné v i ŽP.
V ad  vyjád ení dot ených subjekt  byly požadovány informace o konkrétních použitých
technologiích a jednotlivých za ízeních v etn  jejich konkrétních parametr  ovliv ujících
životní prost edí. Tyto požadavky nelze splnit, nebo  to obecný postup legislativní a
technické p ípravy investi ních zám  neumož uje. Proces EIA spadá podle stavebního
zákona v asové ose uvedené p ípravy do její úvodní ásti, územního ízení, po zpracování
prvních stup  technické dokumentace (studie proveditelnosti, dokumentace pro územní
ízení). Konkrétní dodavatelé jednotlivých za ízení nebo díl ích technologických celk ,

zejména papírenského stroje, kotelny a OV nejsou v této fázi p ípravy zám ru definitivn
známi, jsou ale vytipováni možní dodavatelé pro výb rová ízení investora, která by m la z
asových d vod  prob hnout již v rámci zpracování projektu pro stavební povolení. V

procesu IPPC zahájeném p ed pracemi na PSP pak budou v pr vodní dokumentaci žádosti o
integrované povolení doloženy parametry technologií a za ízení a p íslušné limity vliv  na
životní prost edí. P edpokládá se takový výb r dodavatel  a p edních výrobc  navržených
technologií a za ízení, který zajistí pro posuzovaný zám r úrove  BAT, tj. nejlepších
dostupných technik a technologií ve smyslu zákona . 76/2002 Sb. v platném zn ní. Spln ní
podmínek BAT bude doloženo v tomto smyslu v rámci procesu IPPC. Úrove  BAT musí
zajistit nejen vysokou kvalitu výrobk  a projektované parametry a spolehlivost provozních
za ízení, ale i minimalizaci negativních vliv  na pracovní a životní prost edí. Obdobné bude
platit ve vztahu k ŽP i o technickém ešení stavebních objekt .
V rámci zadávacích podmínek pro výb r dodavatel  budou specifikovány takové limitní
parametry a podmínky provozu, které budou v souladu s dokumentací EIA, posudkem a
podmínkami stanoviska MŽP R. Tyto požadavky pak budou p evzaty do podmínek
integrovaného a stavebního povolení jako závazné pro realiza ní dokumentaci a následnou
realizaci zám ru.
Je pln  v kompetenci p íslušných správních ú ad  a dot ených orgán  státní správy
zajišt ní d sledné kontroly pln ní podmínek procesu EIA i všech správních rozhodnutí
v pr hu výstavby a zkušebního i trvalého provozu zám ru, a to s využitím veškerých
legislativních nástroj  k náprav  p ípadných vzniklých nep ijatelných vliv  na životní
prost edí.



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

41

edpokladem minimalizace negativních vliv  na životní prost edí bude z hlediska
technického a technologického ešení p edevším:

-     kvalitní technická p íprava v etn  výb ru dostate  kvalifikovaných projektant

-    kvalitní provedení stavby v etn  výb ru renomovaných dodavatel  technologií a
kvalitního zhotovitele stavební ásti

- sledné zp tné využívání všech vým , p ípadn  i výpliv  z t íd ní

- minimalizace všech nevyužitelných odpad  z t ídících za ízení

- prioritní využití odpad  z provoz  zám ru, zejména pak odpad  organického charakteru
bez nebezpe ných vlastností (výplivy, shrabky a separované i sm sné odvodn né kaly
z OV) jako organický substrát v ad  proces i p ídavné komponenty v n kterých
výrobách (cihelny, cementárny, nov  zapracovávané anaerobní OV apod.).

- maximální zokruhování vod ve vnit ních recirkula ních systémech výroby s minimalizací
celkového množství a zne išt ní odpadních vod a spot eby erstvé vody, a dále
s maximálním efektem záchytu vláken již ve výrobních systémech a jejich zp tného využití.
Z dostupných bilancí spot eby erstvé technologické vody vyplývá m rná spot eba erstvé
vody pro vlastní výrobu VL zajišt ná vnit ními recirkulacemi ve výši cca 6 m3/t. Tuto
hodnotu lze považovat pro danou výrobu za ekologicky a vodohospodá sky velmi
výhodnou a v úrovni BAT, z hlediska technologie výroby ji jako vnit ní recirkulaci lze
považovat za limitní, nižší hodnota by vytvá ela v technologii výroby papíru závažné
problémy s teplotou, efektivní aplikací PPP, solností apod. Maximální omezení úniku
vláken p isp je ke snížení produkce odpadních kal  z OV. P i ú elném využití vy išt né
filtrované odpadní vody z OV zp t ve výrob  lze pak dosáhnout dalšího snížení výše
uvedené m rné spot eby erstvé vody. Úrove  tohoto využití lze ale stanovit až v rámci
zkušebního provozu ve vazb  na technologii výroby a n které parametry vypoušt ných
odpadních vod (teplota, solnost).

-    maximální omezení emisí do ovzduší, zejména ve vztahu ke stávající imisní situaci zájmové
lokality a se zvláštním z etelem na emise pachových látek. Z hlediska této problematiky
budou konkrétn  ur eny zejména potenciální bodové zdroje emisí pachových látek (nap .
na OV), a tyto zdroje budou vybaveny efektivní vzduchotechnikou a išt ním vzdušin.
Navržená opat ení musí zajistit eliminaci nep ijatelných pachových vliv  z výrobních i
pomocných provoz  ve vztahu k platné legislativ . Na základ  d razu kladeného na
minimalizaci emisí pachových látek lze doporu it v dalším stupni projektu prov ení
kapacity vzduchových biofiltr  s jejím p ípadným zvýšením pro zajišt ní provozu biofiltr
s velmi nízkým zatížením.  Dále bude v dalším stupni projektu zvážena jako alternativní
další možnost dezodorizace odtahovaných vzdušin jejich p ivedením do zakryté a
provzduš ované kalové nádrže anaerobního kalu nebo do první zakryté komory
následujícího aerobního stupn , kam se bude p ivád t pod hladinu kalu i aktiva ní sm si.

- maximální omezení hlukové zát že okolí zám ru jak technickým ešením výrobních
provoz  v . vhodn ešených stavebních konstrukcí vybraných objekt , umíst ním a
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protihlukovou výbavou vybraných technologických za ízení, tak i dalšími protihlukovými
dopl kovými opat eními (protihluková st na, vhodné vegeta ní úpravy na hranici
pozemku závodu a v jeho okolí).

- zajišt ní takového zp sobu išt ní odpadních vod, které vyhoví požadavk m platné
legislativy v oblasti vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových a zajistí pot ebnou
ochranu povodí Moravy, a v kone ném efektu zajišt ní maximální ú innosti išt ní
odpadních vod nad rámec projektovaných limit . Pro tento cíl je navržena moderní
kombinovaná vícestup ová OV v etn  za azení vysoce efektivního anaerobního stupn
biodegradace organických látek na za ízení renomovaného dodavatele. Veškeré díl í
technologie OV a navržená za ízení jsou provozn  prov ené z obdobných staveb s velmi
dobrými zkušenostmi a výsledky.

- používání takových chemických prost edk  ve výrob , které jsou svými vlastnostmi
ekologicky optimální (nap . z hlediska toxicity, rozpustnosti, biodegrability, emisí apod.)

- sledná ochrana horninového prost edí v . podzemních vod i vod povrchových jak
z hlediska technického ešení p íslušných stavebních objekt  a technologických za ízení

. nadzemních rozvod , tak i p i provozování pojízdných mechanism

- zajišt ní kvalitního komplexního monitoringu všech proces  zám ru v etn  monitoringu
vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví

-    zajišt ní vysoké odborné a organiza ní úrovn  provozování všech technologií zám ru na
základ  kvalitních provozních ád

-    zajišt ní d sledné prevence havárií a vysoké úrovn  organizace odstra ování následk
havárií na základ  kvalitních havarijních plán

Komplexní technické ešení zám ru zahrnuje vedle technologické ásti i ást stavební. Její
ešení se musí rovn ž podílet na omezení celkového vlivu zám ru na životní prost edí. Jedná

se zejména o akustické izolace stavebních objekt , vodohospodá sky zajišt né podlahy
provoz  a skladových a manipula ních ploch, nepropustné železobetonové jímky a nádrže,
vzduchotechniku v . išt ní vypoušt ných vzdušin, podzemní rozvody odpadních vod a
procesních látek, systémy odkanalizování a išt ní srážkových vod z manipula ních ploch a
komunikací, kone né terénní úpravy v . výsadby vhodné zelen  apod.
Z hlediska technického ešení umíst ní zám ru lze konstatovat, že jde o akceptovatelné ešení
ve vztahu k vlastnickým pom m a charakteru zájmové lokality jako pr myslové zóny
s ú elnými vazbami zejména na dopravní systémy regionu, a to jak z hlediska vhodného
zabezpe ení ásti základních surovin tak i využití dalších vazeb a inností. Technické ešení
zám ru bude dále zohled ovat geologické, hydrogeologické a hydrologické pom ry lokality a

íslušné legislativní p edpisy vztahující se k odvod ování území, technické normy pro
zakládání staveb apod.
Souhrnn  lze konstatovat, že navržená koncepce technického ešení zám ru a jeho
technologie má p edpoklady pro zajišt ní takových vstup  a výstup , které nebudou
nep ijatelným zp sobem ovliv ovat životní prost edí, a dále bude respektovat relevantní
požadavky všech legislativních p edpis  a technických norem.
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K technickému a technologickému ešení zám ru jsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována následující doporu ení:

-   veškerá projektová dokumentace zám ru v etn  všech technologií bude zpracována
projektanty s p íslušnými autorizacemi, odbornou úrovní a zam ením
odpovídajícím problematice zám ru, a dále se zkušenostmi a referencemi z projekt
obdobných staveb a technologií

-    v rámci projektové p ípravy budou navržena p ednostn  taková konkrétní za ízení a
technologické celky, které budou spl ovat podmínky a požadavky nejlepších
dostupných technik a technologií (BAT) a zajiš ovat pln ní limit  vztahujících se
k vliv m na životní prost edí posuzovaných v procesu EIA, a dále celkovou
minimalizaci negativních vliv  na životní prost edí. Parametry uvedených
technologií v . limit  vliv  na životní prost edí budou p edloženy ke schválení
v rámci procesu IPPC.

-   p i výb ru dodavatel  a typ  za ízení a technologických celk  stanovit ve vztahu
k životnímu prost edí takové podmínky pro garance, které budou vycházet z limit
vliv  na životní prost edí posuzovaných v procesu EIA a zajiš ovat pln ní

íslušných p edpis  (jedná se p edevším o hlukovou zát ž, emise do ovzduší v .
pachových látek, produkci množství a zne išt ní odpadních vod, nakládání
s odpadními vodami, odpady a chemickými látkami a prost edky, vlivy na pracovní
prost edí a ve ejné zdraví a vlivy na p írodu) a soulad s p íslušnými technickými
normami. Dále budou podmínky uvedeného výb ru a garancí vycházet z výsledk
procesu EIA v . podmínek stanoviska p íslušného ú adu a z podmínek p íslušných
správních rozhodnutí (integrované povolení, stavební povolení).

- zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu všech
technologických proces  a za ízení s významným vlivem na životní prost edí.
Kontrolní monitoring všech pot ebných ukazatel  a veli in bude ešen komplexn  a
bude zajiš ovat pot ebné informace o vlivu zám ru na životní prost edí a zejména

slednou a kvalitní kontrolu:
- sn ní všech objekt
- kvality podzemních vod v ur ených hydrogeologických objektech
- úrovn  hlukové zát že lokality a jejího okolí v pr hu výstavby a provozu

zám ru
- nakládání s odpady v pr hu výstavby a provozu zám ru
- vstupujících surovin a procesních látek, zejména paliva pro energetický zdroj

a sb rového papíru
- provozu technologií a technologických proces  zám ru v . vlastností

vyt íd ných  a upravených odpad
- emisí z vybraných zdroj  v . emisí pachových látek v pr hu výstavby a

provozu zám ru
- kvality ovzduší lokality a jejího okolí v . imisí pachových látek v pr hu

výstavby a provozu zám ru
- kvality odpadních vod vypoušt ných z OV a vod vypoušt ných celkov

z areálu závodu do recipientu
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- všech ostatních ukazatel  vlivu na životní prost edí stanovených pro pr h
výstavby a provoz zám ru

      Komplexní monitoring vliv  na životní prost edí je nutno považovat za zásadní
      podmínku realizace a provozování zám ru a za rozhodující nástroj ochrany
      životního prost edí a ve ejného zdraví.
      Projekt monitoringu bude p edložen ke schválení v rámci procesu IPPC a
      stavebního ízení.

Schválený monitoring bude sou ástí detailních p íslušných provozních ád
edložených p i kolauda ním ízení.

- zajistit pln ní všech opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly D.IV dokumentace
EIA týkajících se technického a technologického ešení

- stavba bude provedena v souladu se schváleným projektem, p íslušnými p edpisy a
technickými normami, a dále v souladu s podmínkami rozhodnutí z p íslušných
správních ízení (územní rozhodnutí, integrované povolení, stavební povolení).

íslušné orgány státního stavebního dohledu zajistí kvalitní a efektivní dohled
v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. v platném zn ní (stavební zákon).

- stavba bude realizována vhodným zhotovitelem, p ípadn  zhotoviteli, disponujícími
kvalitním personálním zázemím a p íslušnou technikou, a majícími pot ebné
zkušenosti a reference ze staveb obdobného charakteru. Dodávka všech technologií a
jednotlivých za ízení zám ru bude zajišt na dodavateli se zkušenostmi z obdobných
staveb, disponujícími odborníky na p edm tné technologie a garantujícími
požadované parametry technologií a za ízení ovliv ující životní prost edí.

- pro všechny díl í provozy a jednotlivá vybraná za ízení zám ru budou zpracovány
konkrétní a detailní provozní ády a havarijní plány v souladu s p íslušnými

edpisy a technickými normami  a v souladu s integrovaným povolením, a
edloženy p i kolauda ním ízení

- veškeré provozy a za ízení zám ru budou provozovány podle schválených
provozních ád

-  veškeré jímky a nádrže ur ené k akumulaci vod a dalších kapalných médií a
manipula ní zpevn né plochy a podlahy ve výrobních provozech budou navrženy a
vybudovány ve vodohospodá sky zabezpe eném (nepropustném) provedení a
vybaveny p íslušnou povrchovou úpravou. V p ípad  ploch ur ených k pojezdu i
instalaci za ízení budou tyto realizovány s pot ebným statickým zabezpe ením.
Materiálové ešení konstrukce uvedených objekt  bude zohled ovat složení médií se
kterými budou objekty v kontaktu.

-    technické ešení a realizace všech objekt  zám ru bude zohled ovat jejich dostate né
statické zabezpe ení a trvalou stabilitu ve vztahu ke geologickým a morfologickým
podmínkám lokality. Dále budou respektovány výsledky stávajících i p ípadných
dopl kových inženýrsko-geologických pr zkum .
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-    u veškerých jímek a podzemních nádrží a rozvod  sloužících k akumulaci a vedení
zne išt ných  vod a ostatních závadných médií budou p edloženy v rámci kolaudace
stavby p íslušné zkoušky t snosti provedené podle SN 75 0905 a SN 75 6909

- odstavné, parkovací a manipula ní plochy budou technicky ešeny
s vodohospodá ským zabezpe ením proti úkap m pohonných hmot a provozních
kapalin v souladu s technickými normami,  nakládání se srážkovými vodami z t chto
ploch bude navrženo v souladu s platnými p edpisy a zp sobem zajištujícím
pot ebnou ochranu povrchových a podzemních vod

-  zásobování elektrickou energií OV a p ípadných dalších vybraných spot ebi
jejichž výpadek by nep ijateln  ovlivnil životní prost edí bude jako d ležitá
podmínka realizace zám ru zajišt no v p ípad  výpadku dodávky elektrické energie
náhradním zdrojem o dostate né kapacit , který bude sou ástí projektové
dokumentace

 -  jako d ležitou podmínku realizace zám ru je nutno zd raznit ešení  výsadby vhodné
izola ní zelen  s tím, že rozsah vegetace by m l zahrnovat severozápadní a
jihozápadní stranu areálu zám ru. Umíst ní a druhová skladba vegetace by m la
zajistit maximální ochranu chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního prostoru staveb p edevším p ed hlukem a prašností, a dále izolaci areálu
ve vztahu k estetice krajiny.

-   veškeré nakládání s odpady v technologických za ízeních zám ru bude provád no
v souladu s platnou legislativou a schváleným provozními ády

-    technologie zám ru musí být v rámci projektové p ípravy vybaveny systémem ízení
technologických proces  zajiš ujícím minimální vliv obsluhy a lidského faktoru a
maximální automatizaci provoz  v etn  signalizace nestandardních a havarijních
stav  procesních technologií a za ízení

-  technologie zám ru musí být v rámci projektové p ípravy vybaveny pot ebným
provozním a kontrolním monitoringem stanovených veli in a ukazatel

-   zkušební provoz a se ízení a optimalizace instalovaných technologií zám ru budou
zajišt ny odborníky se zkušenostmi z provozování obdobných technologií

-    všechny jednotlivé navržené technologie zám ru a jejich za ízení budou dle pot eby
vybaveny ú inným vzduchotechnickým za ízením v etn  vhodného za ízení na
išt ní vypoušt ných vzdušin za ú elem minimalizace emisí škodlivých a

zapáchajících látek do ovzduší. Projektová dokumentace zám ru bude zahrnovat
elné a efektivní ešení vzduchotechniky v etn  p ípadného išt ní vzdušin u
íslušných technologických proces  a za ízení, a to v rozsahu spl ujícím pro
edm tný zám r stanovené limity v oblasti ochrany ovzduší a minimalizaci emisí

pachových látek.
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-   v dalším stupni projektu bude ešena minimalizace emisí pachových látek ze za ízení
a objekt OV navržením intenzifikace vzduchových biofiltr  s dostate  nízkým
zatížením s možností instalace p ípadného druhého stupn  a s alternativní možností
zavedení p išt ných vzdušin do zakryté a provzduš ované nádrže anaerobního
kalu nebo pod hladinu aktiva ní sm si první zakryté komory aerobního stupn

OV.

- odpady produkované technologickými za ízeními zám ru budou p ednostn
upraveny a využity i odstran ny v rámci provozu zám ru s minimalizací podílu
odpad  p edávaných k externímu odstran ní nebo využití v souladu s platnými

edpisy a schválenými provozními ády. Uvedené využití i odstran ní odpad
nesmí být v rozporu se schválenými vstupními surovinami a parametry
technologických proces  zám ru, zejména pak v rozporu se schválenými druhy a
parametry paliva pro energetický zdroj.

- veškeré nakládání s procesními chemickými a nebezpe nými látkami a odpady
v rámci technologických proces  a odpadového hospodá ství zám ru bude
provád no v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní, zákonem
. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném zn ní, bezpe nostními listy (v

souladu s vyhláškou . 231/2004 Sb.), a dále s respektováním dalších relevantních
edpis  a technických norem. Dále bude zajišt no respektování veškerých právních

a bezpe nostních p edpis  a technických norem  vztahujících se k prevenci havárií a
opat ením pro vznik nestandardních stav  výroby stanoveným v p íslušné
projektové dokumentaci a provozních ádech zám ru.

- v rámci následné projektové p ípravy navrhnout intenzifika ní opat ení pro asov
omezená období minimálních pr tok  zahrnující:

         - odb r vody pod vyúst ním odpadních vod ze zám ru
         -  zp tné  využití  podílu  vy išt né  vody  z  OV  v  rozsahu  dle  p ijatelných  vliv  na

technologii výroby

-    v další projektové p íprav  budou p i konstrukci a provozu fléry (polního ho áku)
na spalování bioplynu z OV respektovány podmínky stanovené v ásti I v p íloze
.1 k na ízení vlády . 615/2006 Sb.
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IV.   POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ENÍ K PREVENCI,
VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ, P ÍPADN  KOMPENZACI
NEP ÍZNIVÝCH VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

V této kapitole jsou posouzeny údaje o vstupech a výstupech ásti B, údaje o stavu životního
prost edí v dot eném území ásti C, ást D, ást F a ást G dokumentace.

ÁST B - ÚDAJE O ZÁM RU

B. II - ÚDAJE O VSTUPECH

1. P da

Zám r je situován v rámci Pr myslové zóny spadající do Urbanu . 6 – Leštinská.  Sou asný
stav zóny lze charakterizovat jako polyfunk ní území s minimálním zastoupením funkce
bydlení s nesourodou zástavbou pr myslových a zem lských závod . Dokumentace uvádí
úplný vý et pozemk  budoucího areálu s tím, že se jedná p evážn  o ornou p du.
Z vyjád ení p íslušného stavebního ú adu (viz p íloha . 2 dokumentace EIA) je navrhované
umíst ní zám ru v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Záb eh a se
strategickým dokumentem – Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, dále
zám r není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Jeseníky (viz stanovisko
Olomouckého kraje).

V souvislosti se zm nou povrchového toku ur eného pro zásobování vodou a vypoušt ní
odpadních vod (Morava místo Moravské Sázavy) vznikly další požadavky na umíst ní
nového jímacího objektu s erpací stanicí na b ehu Moravy s minimálním záborem p dy a
souvisejících podzemních rozvod  a inženýrských sítí. Dopln ní dokumentace uvádí vý et
pot ebných pozemk . Ze sd lení p íslušného stavebního ú adu (viz p íloha . 3 posudku)
vyplývá, že uvedené objekty jsou navrženy v k.ú. obce Leština, která nemá v sou asné dob
platný územní plán.
Zám r po ítá s budoucím odkoupením veškerých pot ebných pozemk  do vlastnictví
oznamovatele na základ  uzav ených smluv o smlouv  budoucí, u podzemních sítí bude
možné uzavírat smlouvy o v cném b emeni.
V rámci územního ízení musí mít oznamovatel ukon ené majetkové vypo ádání p íslušných
pozemk  v souladu se stavebním zákonem.
Vlastní zám r nezasahuje svým umíst ním do žádného chrán ného území ani ochranného
pásma, vyjma III. stupn  PHO stanoveného dle rozhodnutí Odboru výstavby M Ú Záb eh ze
dne 17.2.1987.
V rámci zemních prací a výstavby se p edpokládají standardní innosti stavebního charakteru
bez významn jšího vlivu na životní prost edí.
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2. Voda

Pitná voda
V rámci zám ru (výstavby i provozu) bude spot ebovávána p edevším pro sociální ú ely pitná
voda p ivedená p ípojkou z ve ejného rozvodu m sta Záb eh v ro ním množství cca 5 015 m3.
Výpo et spot eby pitné vody není dokumentací uveden, lze jej hodnotit jako adekvátní dané
výrob  a její kapacit . Ve vztahu k p edpokládanému odb ru (odpovídá spot eb  cca 100
obyvatel) lze p edpokládat dostate nou kapacitu zdroje.

Technologická voda
Jedná se z hlediska papírenské výroby o d ležité nosné médium celého výrobního procesu.
Bude zajišt na jako ená filtrovaná z úpravny vody.
Celková ro ní spot eba surové vody jako odb r z eky Moravy byla vy íslena na 1 659 289
m3/rok s max. odb rem do 100 l/s (kapacita jímacího objektu) a kapacitou úpravny vody cca
250 m3/h.
V dokumentaci pro IPPC bude žádáno o max. limit ro ního odb ru ve výši 2 894 500 m3.
Toto navýšení zohled uje dle informace investora nár st pro vodní chlazení energetického
zdroje (ztráty chladícího okruhu - výpar, odluh) a ur itou rezervu v souvislosti se zm nami
vyplývajícími z pokra ující technické p ípravy zám ru.

Voda pro výrobu páry
Zdrojem demineralizované vody bude CHÚV v rámci kotelny. Spot eba není dokumentací
uvedena a je zahrnuta do celkového odb ru surové vody.

Požární voda
Zdrojem požární vody bude její areálový rozvod napájený z úpravny vody a disponující
dostate nou kapacitou a tlakem.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Druh a pot eba surovin a energií nep ekro í rámec obvyklý pro srovnatelné stavby. Základní
surovinou bude odpadní d evní biomasa pro výrobu energií (resp. palivo) a sb rový papír pro
výrobu. Základním energetickým vstupem bude zemní plyn pro najížd ní kotl , dále pak
nakupovaná elektrická energie. Dále dokumentace uvádí p ehled základních používaných
chemikálií a chemických prost edk  (PPP, ostatní procesní prost edky a chemikálie) a dalších
pomocných materiál  a látek.
Z hlediska surovin resp. paliva se jedná o recyklaci odpadních materiál .

Odhadované spot eby p i zohledn ní úprav v dopln ní dokumentace jsou:
1) odpadní d evní biomasa z t žby d eva a pila ských závod 195 000 t/rok
2) sb rový papír 271 753 t/rok
3) zemní plyn – pouze pro fluidní kotle

- pro 3 starty za rok bude spot eba maximáln     45 000 Nm3/rok

Zemní plyn bude sloužit pouze pro najížd ní kotl  ze studeného stavu, kdy je pot eba rozeh át
topeništ . P i spot eb  5 000 Nm3/h a dob  trvání najížd ní maximáln  3 hodiny je spot eba
zemního plynu pro jeden start 15 000 Nm3.
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Dokumentace uvádí bližší len ní vstupní biomasy ze kterého vyplývá p edpoklad její
nezávadnosti z hlediska možných vliv  na ŽP ve vztahu k jejímu využití.

Palivem pro energetický zdroj bude odpadní d evní biomasa kategorie 2, dle vyhlášky .
82/2005 Sb. o stanovení druh , zp sob  využití a parametr  biomasy p i podpo e výroby
elekt iny z biomasy, tj. biomasa, v etn  zbytkové biomasy, kterou nelze materiálov  využit,

edevším z t žby d eva a z proces  zpracování d eva s vlhkostí kolem 50%, obsah popela
pr rn  1%. P vodn  p edpokládaná pr rná výh evnost cca 8,3 MJ/kg byla na základ
palivových zkoušek v dopln ní dokumentace upravena na 10,4 MJ/kg.

edpokládaná ro ní spot eba p vodn  p edstavovala 175 000 tun biomasy. V sou asné dob
je uzav en smluvní vztah na 175 000 tun ro  v následujícím složení:

sí ní
dodávky
(tis. tun)

Hn dá
št pka 1)

(tis. tun)

Palivo 2)

(tis. tun)

Piliny

(tis. tun)

Nehroubí
lesní št pka 3)

(tis. tun)

ra

(tis. tun)

Vláknina 4)

(tis. tun)

Celkem
za rok
(tis. tun)

14 570 82 000 5 000 25 000 43 000 5 000 15 000 175 000
47% 3% 14% 25% 3% 8% 100%

1) do 4 cm
2) zahrnuje znehodnocené kmeny (d evo kategorie IV.A nebo IV.B) o pr ru do 40 cm,
    délky od 2 m do 6 m a špalky o pr ru do 80 cm, délky do 1,5 m
3) do 4 cm
4) hobliny pr rné do 7 cm, ale i balíky v tví, vršk  strom , chvojí (0,5 x 0,5 x 3 m)
    Poznámky: - 175 000 t biomasy = 267 000 m3

- skladování v zónách  podle vlhkosti paliva po 10% v rozsahu 20 až
60% (minimáln  4 zóny)

- kapacita zásoby biomasy bude odpovídat cca 5 dn m provozu
v zimním období

- biomasa bude dopravována do závodu nákladními automobily a po
železnici.

V dopln ní dokumentace je zvýšena spot eba biomasy na 195 000 t/rok z d vodu up esn ní
bilancí veškerých pot eb tepla ze strany potenciálních dodavatel  papírenského stroje a
energetického zdroje v rámci pokra ujícího vývoje technické p ípravy zám ru. Uvedené
zvýšení spot eby biomasy bylo rovn ž zohledn no v aktualizované rozptylové studii.

Hlavní surovinou pro výrobu karton  pro krycí vrstvy vlnitých lepenek a pro papíry na
zvln nou vrstvu vlnitých lepenek bude sb rový papír.

edpokládá se zpracování t chto t íd sb rového papíru ( SN EN 643 Papír a lepenka –
Evropský seznam normalizovaných druh  sb rového papíru a lepenky), p ípadn  dalších,
vhodných pro tuto výrobu:

1.01 Smíšené papíry a lepenky (net íd né)
1.02 Smíšené papíry a lepenky (t íd né)
1.04 Odpad z obchodních dom
1.05 Odpad z obal  z vlnité lepenky
4.01 Nové od ezky vlnité lepenky
4.03 Použitá vlnitá lepenka s kraftlinerem 2 (použité obaly, archy a p ezy)
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S potenciálním dodavatelem sb rového papíru je již v sou asné dob  podepsaná smlouva na
dodávku požadovaného sb rového papíru na objem 250 000 t/rok. Tzn., že je již zajišt no
90% surovinové základny pro papírnu. P i postupném najížd ní kapacity a sou asných
trendech bude v R možno surovinu zajistit.

edpokládaná ro ní spot eba p edstavuje 271 753 t/rok o obchodní sušin . Kapacita zásoby
sb rového papíru bude na cca 100 dn  provozu. Sb rový papír bude dopravován do závodu
nákladními automobily v pracovních dnech v dob  od 7:00 do 18:00 hodin.

Použité chemické látky a PPP jsou obvyklého druhu používaného v papírenské výrob  a
v pomocných provozech (energetika, vodní hospodá ství). Se surovinami v . pomocných
prost edk  a chemikálií bude nakládáno v souladu s jejich vlastnostmi nebo bezpe nostními
listy. Nakládání s t mito látkami (zejména chemikáliemi) bude dále provád no v souladu
s platnou legislativou, bezpe nostními a hygienickými p edpisy a technickými normami.
Bezpe ností listy jednotlivých surovin a chemikálií jsou sou ástí p ílohy v rámci dopln ní
dokumentace. Dokumentace uvádí p ehled obal  a podmínek dopravy a kapacity skladování
veškerých vstupních surovin, materiál  a pomocných chemických prost edk .

4. Návrhy na dopravní a jinou strukturu

Sou ástí dopln ní dokumentace je dopravní studie, která podává základní informace o
stávajícím komunika ním systému v zájmovém území a p ehled zm n tohoto systému
vyvolaných zám rem.
Dále studie uvádí dopravní zatížení na dot ených komunikacích v roce 2 000 a 2 005 a
výpo et nár stu dopravy vlivem realizace zám ru. Studie dále uvádí rozd lení dopravy do a
ze závodu na silni ní a železni ní, a rovn ž podle základního len ní komodit.

Z výsledk  dopravní studie vyplývají tyto denní nár sty po tu vozidel na komunikacích:

- ve sm ru od Mohelnice celkov  o 1,7 %, z toho TNA o 5,4 %
- ve sm ru od Šumperka celkov  o 0,65 %, z toho TNA o 1,5 %
- ve sm ru od Záb ehu (II/315) celkov  o 1,2 %, p evážn  osobní automobily
- ve sm ru od Leštiny celkov  o 0,7 %, z toho TNA o 0,1 %

Snížení silni ní dopravy proti p vodní dokumentaci je zp sobeno rozší ením železni ní
dopravy na základ  dalších jednání s dopravci, a to s dopravou cca 30 % výrobk  a sb rového
papíru po železnici s rozsahem cca 14 vagon  denn .
V p íloze . 4 je uvedeno stanovisko D k p edpokládané doprav  železnicí.

Ve vztahu k p ipravovanému výhledovému rozvoji dopravní infrastruktury regionu je
významná sou asná p íprava ešení rychlostní komunikace Mohelnice – Šumperk
s obchvatem Záb ehu, která umožní p ímé zajížd ní dopravních prost edk  jedoucích ze
sm  od Mohelnice a Záb ehu do pr myslové zóny Leštinská  bez vjížd ní do m sta.

Vnit ní komunika ní systém nového závodu bude ú eln  napojen na stávající komunika ní
systém vedený kolem pr myslové zóny.
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Stanovisko zpracovatele posudku k údaj m o vstupech

Specifikace vstup  v etn  skladby a vlastností surovin a pomocných chemických prost edk
odpovídá charakteru posuzované výroby. Z hlediska vztahu k ochran  p írody není tato
nakládáním s uvedenými komoditami dot ena vzhledem k umíst ní zám ru v pr myslové
zón . Investor má smluvn  zajišt no cca 90% dodávek biomasy a sb rového papíru. P íslušné
smlouvy byly zpracovateli posudku p edloženy k nahlédnutí.

Z hlediska vztahu k p  je tento dán umíst ním zám ru v souladu s p íslušným územním
plánem a vypo ádáním p íslušných vlastnických vztah  k pozemk m na nichž je zám r
umíst n. Toto je ale p edevším p edm tem územního ízení podle stavebního zákona.

Požadavky na zásobování pitnou a surovou ní vodu jsou zajišt ny ze stávajících zdroj , tj.
z ve ejného m stského vodovou (není doložen souhlas provozovatele, vzhledem
k nevýznamné spot eb  pitné vody v rámci zám ru toto z ejm  nebude problémem) a z eky
Moravy. K odb ru z Moravy bude v následných správních ízeních, pokud Krajský ú ad tak
rozhodne, nezbytné doložit souhlasné stanovisko správce vodního toku, tj. podniku Povodí
Moravy, které bylo vydáno k p vodnímu zdroji, Moravské Sázav . Vzhledem k výrazn
vyššímu pr toku v Morav  lze p epokládat vydání souhlasu Povodí Moravy s odb rem vody i
z Moravy. Tento souhlas bude sou ástí územního ízení a procesu IPPC. V rámci procesu
IPPC a stavebního ízení by pak m ly být stanoveny konkrétní zásady odb ru vody z Moravy,
a to p edevším v oblasti dodržování a kontroly stanoveného minimálního z statkového
pr toku (MZP).
Ke srovnání pr tok  Moravy Q355  2,85 m3/s a Qpr m. 11,91 m3/s a pr m. odb ru ve výši max.
330 m3/h (0,091 m3/s) vypo teného z ro ního kapacitního množství 2 894 500 m3 lze
konstatovat, že podíl tohoto odb ru ke Q355 iní max. 3,2 % a ke Qpr m iní max. 0,76 %,  což
lze považovat za akceptovatelné. Uvedené bilance jsou d sledkem projektované max. vnit ní
recirkulace vod s dosažením m rné spot eby surové ní vody ve vlastní výrob  VL (bez EZ)
cca 6 m3/t, která je dle BAT považována za minimální technologicky bezproblémovou
z hlediska vnit ních recirkulací vod. Vzhledem k navržené vysoce efektivní technologii
išt ní odpadních vod lze pro další stupe  projektu doporu it zajišt ní možnosti recirkulace

biologicky vy išt né a filtrované vody do vhodných profil  úpravy ní vody a výrobní
technologie p i zachování nezbytných technologických parametr  výrobní technologie, a
dosáhnout tím dle výsledk  zkušebního provozu další úspory ní vody, zejména pak
v kratších obdobích enormn  nízkého pr toku v Morav . Ve vztahu k uvedenému lze tedy
souhrnn  považovat odb r vody z eky Moravy a zp sob využívání tohoto toku pro pot eby i
tak vysoce kapacitní výroby zám ru za p ijatelné a neohrožující ekosystém toku.
Z dopln ní dokumentace vyplývá aktualizovaný požadavek na zásobování surovou vodou ve
výši 100 l/s (360 m3/h). Tato hodnota je hodnotou limitní, z níž vychází kapacita jímacího
objektu, p íslušných rozvod  a úpravny vody. Této kapacit  obdobn  odpovídá i kapacitní, v
dokumentaci pro IPPC uvád ný max. limit ro ního odb ru ve výši 2 894 500 m3. Zvýšený
odb r bude využíván p edevším v souvislosti se zm nou chlazení energetického zdroje
(chlazení vodou), dále p i odstávkách spojených s išt ním za ízení (velké nádrže), p i
najížd ní p ípravny látky a papírenského stroje a p i n kterých nestandardních stavech
výroby.
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Ve vztahu ke vstupujícím surovinám je nutno zejména u biomasy a sb rového papíru zajistit
jejich ur itou kvalitu ve smyslu p íslušných norem a s vylou ením vlastností, které by mohly
ve vztahu k nakládání s nimi nep ijateln  ovliv ovat životní prost edí.

Ve vztahu k zásobování energiemi bude nevýznamná spot eba zemního plynu i dopl ková
spot eba elektrické energie zajišt na ze zdroj  p íslušných dodavatel  na základ  smluvních
vztah . K uvedenému lze doplnit spot ebu bioplynu z anaerobní ásti OV jako interního
zdroje energie.

Uvád ná specifikace procesních chemických látek je blíže dopln na jejich bezpe nostními
listy uvedenými v samostatné p íloze dopln ní dokumentace.

Z p ehledu používaných chemických látek a jejich bezpe nostních list  vyplývají pro PPP
tyto z hlediska vliv  na ŽP zásadní informace:

HYDROCOL OT – reten ní a odvod ovací prost edek

Jedná se o modifikovaný anorganický pigment s obsahem krystalického oxidu k emi itého
vyzna ující se nízkou toxicitou a tvorbou kluzkých povrch .

PERCOL 178 – reten ní prost edek

Jedná se o kationický akrylamidový kopolymer s nízkou hodnotou akutní LC 50/EC 50 pro
vodní organismy.

PITCHBENT K – prost edek k odstra ování prysky ic a lepivých látek

Jedná se o netoxický anorganický aktivovaný alkalický Bentonit používaný jako adsorp ní
médium.

SOKOFLOK 51 (SEP)

Jedná se o katonický ve vod  rozpustný organický polymer na bázi akrylamidu používaný i
i úprav  pitných vod.

BIOCID

Jedná se o sm s substituovaných organických látek na bázi hexylenu, glykolu,
isopropylalkoholu, propanu a amoniumchloridu. Báze amoniumchloridu je kyselou složkou
biocidu (organická kyselina). Produkt se vyzna uje obtížnou biologickou rozložitelností a
hodnotou LC 50 5,4 mg/l na pstruha. Používá se k zamezení bakteriálního zne išt ní a
výskytu plísní ve vodních a látkových okruzích papírenské technologie p i vysoké recirkulaci
vod. P i používaných nízkých koncentracích a p i záchytu biocidu v papírenské hmot  i
v biologickém kalu OV nejsou dle zkušeností z jiných provoz  s používáním biocid
problémy na OV ani postižitelné negativní vlivy ve vypoušt ných vodách.
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ODP OVA

Jedná se o sm s derivát  nasycených kyselin v neutrálním rozpoušt dle s p ídavkem silikonu.
Látka není nebezpe ná ve smyslu sm rnice o škodlivých látkách a p ípravcích.
Biologická rozložitelnost je v úrovni cca 85 % a látka nevykazuje ekologické škody.

ŠKROB 1

Jedná se o p írodní škrob bez toxických složek, velmi dob e biologicky rozložitelný.

ŠKROB 2

Jedná se o kationický škrob bez toxických složek, velmi dob e biologicky rozložitelný.
Ostatní anorganické chemikálie a mo ovina se b žn  používají p i úprav  a išt ní vod.

Z hlediska dopravovaného množství jsou významné škroby pro klížení a do hmoty (cca
10 300 t/rok), dále p ípravek na odstra ování prysky ice a úsad (741 t/rok). Tyto látky nemají
nebezpe né vlastnosti. Ostatní PPP a chemikálie jsou používány v mén  významných
množstvích (do cca 250 t/rok).
Používané organické látky jsou až na bioxid biochemicky rozložitelné.
Anorganické látky rozpustné zahrnují kyselé soli, kyseliny a alkálie obvyklé v papírenském
pr myslu, které po úprav  a koagulaci neovliv ují negativn  procesy išt ní odpadních vod, a
nerozpustné (plnidla) zahrnují nezávadné látky inertního charakteru (oxid k emi itý, bentonit
apod.).
K uvád ným materiál  lze doplnit rovn ž nápln  kompostových biofiltr  pro išt ní vzdušin
z p írodních materiál  (rašelina, písek, k ra apod.).
Souhrnn  lze konstatovat, že specifikované chemické látky a p ípravky mohou
ovliv ovat p edevším odpadní vody a jejich nakládání s nimi, v menší mí e pak ovzduší
v rámci své t kavosti a tenze par v podmínkách nakládání s nimi.

K vlivu na odpadní vody lze vyslovit tyto záv ry:
- koncentrace procesních chemických látek (zejména organických) v odpadních vodách

lze hodnotit jako velmi nízké a ze zkušeností z jiných papírenských provoz  lze
edpokládat, že nedojde k negativnímu ovliv ování istícího procesu

- v OV budou tyto látky v rozhodujícím podílu odstran ny sorpcí na mechanicko-
chemickém kalu s úpravou pH na hodnotu cca 7-8 a následn  biochemickou degradací
v technologii B OV

- dalším faktorem p i odstra ování obtížn  biochemicky rozložitelných látek je zna ná
sorp ní schopnost aktivovaného kalu jak anaerobní tak aerobní ásti B OV

- chemické prost edky jsou používány v ad  papírenských výrob bez negativního vlivu na
innost biologických istíren (JIP V ní, CEREPA ervená ice, Papírny B lá p.

Bezd zem, OLPA Jind ichov apod.).

K vlivu na ovzduší lze konstatovat, že v tšina uvedených látek je net kavých, n které
organické látky mohou vykazovat nízkou tenzi par s minimálními emisemi do pracovního
prost edí. V p ípad  pot eby lze tyto látky umístit do prostoru s odpovídající
vzduchotechnikou s minimálním vlivem na imisní situaci v okolí zám ru.
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Lze rovn ž upozornit na široký rozsah na trhu nabízených pomocných papírenských
prost edk  a možnost volby takového prost edku, který bude optimální i z hlediska vlivu na
ŽP.

K nárok m na dopravní infrastrukturu lze konstatovat, že se z hlediska vlivu na životní
prost edí jedná o citlivou oblast zám ru, a to ve vztahu k ochran  ovzduší a hlukové zát ži
okolí zám ru. Z dopravní studie vyplývá nevýznamný nár st provozu na p ístupových
komunikacích vlivem zám ru, a to i u nákladní dopravy. Uvedený nový podíl železni ní
dopravy je nutno považovat ze minimální, a lze doporu it jeho další zvýšení.
Zmi ované výhledové dopln ní stávajícího dopravního systému regionu o rychlostní
komunikaci Mohelnice – Šumperk s obchvatem Záb ehu lze považovat za významný krok
nejen ve vztahu k zám ru ale i k rozvoji celé pr myslové zóny i okolního regionu v
souvislosti s dalším vývojem vliv  rozvoje regionu na ŽP. Tento význam by m l být náležit
odpov dnými orgány kraje promítnut do p ípravy investic do dopravní infrastruktury kraje.
Z hlediska dopravní kapacity lze navrhovaný dopravní systém hodnotit jako vyhovující i pro
pot eby zám ru. Vlivy dopravy na ovzduší a hlukovou situaci jsou posuzovány v jiné ásti
posudku.

Pro oblast vstup  jsou ve vztahu k p edchozím doporu ením v návrhu stanoviska MŽP R
formulována následující dopl ující doporu ení:

- v rámci procesu IPPC a stavebního ízení budou stanoveny konkrétní podmínky
odb ru vody z eky Moravy, a to p edevším v oblasti dodržování a kontroly
stanoveného minimálního z statkového pr toku (MZP)

- v dalším stupni projektové dokumentace bude ešena možnost ú elného využití
vy išt né vody z OV ve stanovených vhodných vstupech do systém úpravy surové
vody a výrobních okruh  vod v úrovni dané optimalizací zkušebního provozu ve
vztahu k vliv m na výrobní technologii a kvalitu produktu, a to zejména pro období
nízkých pr tok  v Morav  se z etelem na dodržení stanoveného MZP

- u používaných surovin, zejména u biomasy a sb rového papíru, bude zajišt na
pot ebná kvalita ve smyslu p íslušných norem i jiných doklad , a budou vylou eny
vlastnosti, které by mohly ve vztahu k nakládání s nimi nep ijateln  ovliv ovat
životní prost edí nebo budou v rozporu se schválenými parametry t chto surovin

- manipulace s procesními chemickými látkami a jejich skladování budou provád ny
tak, aby bylo zabrán no jejich havarijnímu úniku do podzemních, povrchových nebo
odpadních vod

- u chemických látek se zvýšenou t kavostí bude v prostoru nakládání s nimi ešena
projektovou dokumentací instalace odpovídající vzduchotechniky

- v rámci ešení dopravy v projektu pro stavební povolení bude provedeno
vyhodnocení možností dalšího zvýšení podílu železni ní dopravy nad úrove
uvád nou v dopln ní dokumentace EIA s bližším zd vodn ním vyhodnocené
maximáln  dosažitelné úrovn
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B.III - ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší

1.1 Stávající stacionární zdroje zne iš ování ovzduší

V pr myslové zón  v prostoru umíst ní zám ru se v sou asnosti nenacházejí žádné
stacionární zdroje zne iš ování ovzduší.

1.2 Stacionární zdroje zne iš ování ovzduší zám ru

Dokumentace uvádí p ehled stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší zahrnující:
- 2 kotle na biomasu v etn  bioplynu z OV s kogenera ní výrobou tepla a elektrické

energie na kondenza ní turbín .  K udávanému tepelnému p íkonu p íkon 2 x 51, kotle
lze poukázat na nesoulad s údajem z dopln ní dokumentace (2 x 55,45 MWtep) a
z aktualizované rozptylové studie (2 x 50,15 MWtep). Na základ  dopl ujících
informací investora je up esn ný správný p íkon 2 x 51,45 MWtep..  Tento formální
rozpor není podstatný, u všech p ípad  se jedná o zvlášt  velký zdroj zne iš ování
ovzduší. K t mto zdroj m jsou uvedeny hmotnostní toky emisí NO2, SO2,  CO  a  TZL
v g/s produkované ve spalinách, a to v etn  spalování bioplynu. Kotle jsou za azeny
dle zákona o ochran  ovzduší jako zvlášt  velký zdroj zne iš ování ovzduší. Dále
dokumentace uvádí k energetickým zdroj m produkci odpa ené vody z chladi  ve výši
max. 66 m3/h odpa ené vody.

- úpravu d evní biomasy za azenou dle legislativy jako st ední zdroj zne iš ování
ovzduší. Dokumentace uvádí emise odsávané vzdušiny a koncentraci TZL ve vzdušin .

- vlastní papírnu za azenou dle legislativy jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší.
Dokumentace uvádí bilance zne iš ování p ízemního ovzduší ze t í výduch  tohoto
zdroje pouze odpa enou vodou jako vodní parou ve vypoušt né vzdušin .

- OV za azenou dle legislativy jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší. Dokumentace
uvádí produkci bioplynu odtahovaného z anaerobní ásti OV s tím, že emise ze
spalování bioplynu jsou zahrnuty v emisích z kotelny. Sou ástí technologie OV bude
vybavení ú innou vzduchotechnikou s išt ním vzdušin z objekt  a za ízení s možnou
produkcí pachových látek. Náhradní spalování bioplynu na polním ho áku se

edpokládá pouze ve vyjíme ných p ípadech, kdy  nebude z provozních d vod
možné spalování v koteln .

1.3 Liniové zdroje zne iš ování ovzduší zám ru

Jedná se o vlivy dopravy. Dokumentace uvádí p ehled dopravních tras a celoro ní pr ry
intenzit dopravy (po ty aut) za 24 h na vybraných komunikacích a v len ní na silni ní a
železni ní dopravu a podle hlavních komodit.
Dále jsou uvedeny nár sty dopravy vlivem zám ru. Pro bližší hodnocení dopravy byla
zpracována dopravní studie jako podklad pro rozptylovou studii.



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

56

1.4 Hlavní plošné zdroje zne iš ování ovzduší zám ru

Hlavním plošným zdrojem jsou uvažovány emise z dopravy po ploše areálu zám ru v rámci
jeho provozu. V dokumentaci jsou jako podklad pro rozptylovou studii uvád ny pouze po et
pr jezd  vozidel za hodinu, p edpokládaná rychlost a pr rná ujetá vzdálenost pro jeden
pr jezd.

1.5 Stávající imisní situace

Vlastní dokumentace a její dopln k neuvádí  údaje o stávající imisní situaci ve m st  Záb eh,
ty jsou uvedeny v rozptylové studii.
Pro hodnocení stávající  imisní situace byly použity:

- Rozptylová studie zpracovaná v r. 2004 pro Olomoucký kraj
- Rozptylová studie m sta Záb eh zpracovaná v r.2006, resp.2007

Dále byly použity výstupy z m ící stanice ve m st  Záb eh.
Hodnocení stávající situace zahrnuje nejvíce zne išt né referen ní body a p íslušné relevantní
zne iš ující látky (SO2, NO2, PM10, CO). Hodnocení je provedeno v grafické a tabelární
podob   a v len ní na p ízemní ovzduší a podíl jeho zne išt ní vlivem dopravy.
Dále je pro SO2 a NO2 provedeno ve vybraných referen ních bodech srovnání vypo tených a
nam ených hodnot a uvedeny vypo tené p ísp vky zám ru.

1.5  Imisní situace po realizaci zám ru

Imisní limity
Vlastní dokumentace a její dopln k neuvádí  p íslušné imisní limity, srovnání s nimi je
uvedeno v rozptylové studii.
Dokumentace a zejména rozptylová studie v nují posouzení imisní situace pozornost
odpovídající d ležitosti této problematiky životního prost edí pro p edm tný region.
Rozptylová studie uvádí tabelární a grafické zpracování zne išt ní p ízemního ovzduší, a to
pro základní rozsah zne iš ujících látek zahrnující SO2, suspendované ástice PM10, CO, NO2
SO2, benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyjád ené jako benzo(a)pyren. Tabelární
forma srovnává stávající stav, vliv zám ru a nový stav po realizaci zám ru s uvedením %
imisního limitu p íslušejících vlivu zám ru.

1.7 Rozptylová studie

vodní rozptylová studie byla aktualizována na základ  zm n a dopln ní vstupních dat ve
vztahu k p ipomínkám k dokumentaci a k požadavk m na její dopln ní uvedeným v úvodu
studie.
Studie zahrnuje stru nou charakteristiku a meteorologické podmínky zájmového území se
zd vodn ním použité v trné r žice.
Dále je uveden p ehled stávajících zdroj  emisí z rozptylové studie zpracované pro m sto
Záb eh  (systémy  REZZO  I,  REZZO  II,  REZZO  III,  REZZO  IV)  vstupujících  do  výpo
studie zám ru.
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Ve vztahu k zám ru uvádí studie p ehled zdroj  emisí zám ru a p íslušné emisní limity ve
vztahu k jednotlivým zdroj m podle platné legislativy.
U kotelny jako zvlášt  velkého zdroj zne iš ování ovzduší jsou diskutovány povinnost,
podmínky a ú el kontinuálního m ení emisí.
V p ípad  kotelny vstupují do výpo  studie jako emise investorem garantované maximální
koncentrace škodlivin ve spalinách udávané v mg/m3. Platné emise jsou uvedeny v aktualizaci
rozptylové studie.
Pro provoz úpravy d evní biomasy jsou vstupními hodnotami množství vypoušt né vzdušiny
a max. koncentrace TZL z výstupu cyklonu jako koncového za ízení vzduchotechniky.
Vlastní provoz papírny nebude dle studie zdrojem emisí škodlivin, pouze emisí vodní páry.
Studie zd vod uje absenci t chto emisí v etn  opat ení zamezujících nep ípustnou
kontaminaci ovzduší plísn mi.
K OV uvádí studie produkci odpadních vod ve vztahu k ur ení kategorie zdroje dle na ízení
vlády . 615/2006 Sb., dále stru ný popis plynového hospodá ství s produkcí bioplynu
spalovaného v koteln  a podmínky pro vyjíme né spalování na polním ho áku. Studie uvádí
k OV rovn ž její vybavení pro minimalizaci emisí pachových látek.
Z hlediska liniových zdroj  emisí do ovzduší vychází rozptylová studie z dopravní studie a z
údaj  o nár stu po tu vozidel vlivem zám ru. Pro výpo ty zne išt ní ovzduší bylo vycházeno
z p íslušného Metodického pokynu MŽP a dále byly použity emisní faktory nákladních
automobil  spo ítané podle výpo etního programu MEFA-02 (Mobilní emisní faktory, verze
2002) stanoveného na ízením vlády . 350/2002 Sb. a sd lením MŽP R.
Obdobný postup byl zvolen i pro výpo et vlivu plošných emisí z vnitroareálové dopravy.
Metodika a zp sob výpo tu zne išt ní p ízemního ovzduší byly provedeny podle platné
metodiky „SYMOS – Systém modelování stacionárních zdroj “ vydaným HMÚ Praha se
zapracováním „Dodatku . 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP R
výpo tu zne išt ní ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdroj  SYMOS 97“.

Výpo ty rozptylové studie byly provedeny pro  SO2, NO2, suspendované ástice PM10 , CO,
benzen, benzo(a)pyren a vlhkost, a to pro dv  oblasti – m sto Záb eh a širší oblast
s p epokládaným dot ením zám rem.
Rozptylová studie dále uvádí p ehled vstupních údaj  pro výpo et imisní zát že pro
jednotlivé zdroje emisí.
Výstupní údaje jsou provedeny op t pro dv  výše uvedené oblasti a 11 kombinací t íd
stability zohled ující vyskytující se t ídy rychlosti v tru. Výsledky výpo  a grafická
vyjád ení zne išt ní ovzduší jednotlivými hodnocenými škodlivinami jsou uvedeny
v p ílohové ásti studie. V textové ásti studie je dále uveden graf dosahu zne išt ní ovzduší
ásticemi PM10 v regionu Záh ebska a pásma možnosti dopadu vlhkosti na terén p i teplotách

nižších než 0°C.
V diskusi výsledk  je uvedeno srovnání výsledk  studie s výsledky m ení stanice na území

sta Záh ebu v etn  p ísp vku zám ru k imisní zát ži ve vybraných referen ních bodech.
Diskuse výsledk  studie rovn ž v nuje pozornost zhodnocení stávajícího stavu zne išt ní
ovzduší ve m st  Záb eh, a to v etn  grafického zobrazení.
Další hodnocenou problematikou je vliv pachových látek, zejména v souvislosti s provozem
závodu OLMA a.s. Studie p edkládá situaci definovaných pásem hygienické ochrany
s referen ními body výpo  a diskutuje podmínky stanovené pro pásma hygienické ochrany

etn  up esn ní situování zám ru do III. stupn  PHO. Dále je vyhodnocen v etn



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

58

tabelárního zpracování p edpokládaný vliv zám ru na zne išt ní ovzduší v okolí závodu
OLMA, a to pro jednotlivé škodliviny, pachové látky a možnost výskytu plísní.
Zhodnocení výsledk  rozptylové studie uvádí nár sty ro ních a hodinových pr
koncentrací škodlivin v ovzduší pro oblast m sta Záb ehu i pro jeho okolí v etn  vyjád ení

chto nár st  jako procentický podíl imisního limitu.
Záv r pak konstatuje zpracování aktualizace studie pro zvýšený komín 70 m (dle požadavku

IŽP) a se zohledn ním  zm n a dopln ní vstupních dat ve vztahu k p ipomínkám
k dokumentaci a k požadavk m na její dopln ní. Dále jsou v záv ru diskutovány další
možnosti a podmínky zvýšení výroby tepla v rámci zám ru pro pot eby obyvatel m sta
Záb ehu.

1.8 Studie „Vliv pachových látek vybraných zdroj  papírny Záb eh na Morav  a.s. na okolí
podniku“

edm tná studie byla zpracována na základ  p ipomínek ú astník  procesu EIA
k problematice a vlivu pachových látek z provoz  zám ru, zejména pak ve vztahu k závodu
OLMA a.s.
V rámci studie bylo provedeno m ení pachových látek olfaktometrickou metodou u
existujících zdroj  obdobného charakteru, které zohled ovaly provoz anaerobní OV,
papírnu s obdobnou technologií papírenského stroje a skládky pilin a št pk  (d evoskladu).
Studie popisuje metodiku odb ru vzork  a m ení emisí pachových látek.
V záv ru uvádí studie vyhodnocení vlivu emisí pro jednotlivé vzorky a stanovení stupnice
míry obt žování okolí zám ru pachovými látkami.

Posouzení vliv  pachových látek bylo zpracováno autorizovanou osobou.

Stanovisko zpracovatele posudku k ochran  ovzduší

Zpracovatel posudku hodnotí vliv na ovzduší jako jeden z nejvýznamn jších vliv  zám ru ve
vztahu ke stávající imisní situaci v dot ené oblasti.

Ke stacionárním zdroj m zne iš ování ovzduší lze konstatovat:

Lze akceptovat zm ny v technických podkladech pro zpracování aktualizace rozptylové
studie a dopl ujícího hodnocení vliv  zám ru na ovzduší se zd vodn ním vývoje složité
technické p ípravy zám ru.
Hlavním dokumentem prezentujícím hodnocení vlivu na ovzduší je aktualizovaná rozptylová
studie, ze které byly do vlastní dokumentace p evzaty pouze omezené informace. Tento
postup lze z d vodu složitosti hodnocení vlivu na ovzduší a snahy o p ehlednost vlastní
dokumentace akceptovat.

Zásadním zdrojem ovliv ujícím ovzduší je energetický zdroj, tj. kotelna spalující biomasu,
bioplyn a ve fázích i najížd ní kotl  i nevýznamné množství zemního plynu.
Nesoulad tepelných p íkon  kotl  z dopln ní dokumentace (2 x 55,45 MWt) a z aktualizované
rozptylové studie (2 x 50,15 MWt) byl vysv tlen, je d sledkem up es ování technického
ešení, kone ná hodnota je 2 x 51,45 MWt. Tyto zm ny nejsou podstatné, u všech údaj  se

jedná o zvlášt  velký zdroj zne iš ování ovzduší.
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Ve vztahu jmenovitého tepelného p íkonu k emisním limit m dle platné legislativy se pro
spalování biomasy jedná u SO2 a NO2 o kategorii 100-300 MW, u TZL o kategorii nad 100
MW zvlášt  velkého zdroje.

Další stacionární zdroje emisí (úprava d evní biomasy, papírna a OV) lze považovat za
mén  významné, a to i vzhledem k navrženým i posudkem doporu eným technickým
opat ením zajiš ujícím minimalizaci emisí do ovzduší (jedná se o za ízení v úrovni BAT,
definovanou a kontrolovanou kvalitu vstupujících surovin a zp sob jejich skladování a úpravy
s omezením prašnosti, vybavení díl ích provoz  i jednotlivých za ízení kvalitní
vzduchotechnikou s odpovídajícím išt ním vzdušin apod.).

Rozptylová studie vychází ve svých výpo tech z investorem garantovaných koncentrací
škodlivin ve spalinách odcházejících z kotelny, a to 250 mg/m3 pro NOx, 200 mg/m3 pro SO2,
250 mg/m3 pro CO a 30 mg/m3 pro TZL.
Tyto hodnoty odpovídají emisním limit m zvlášt  velkého zdroje zne iš ování ovzduší
s celkovým tepelným p íkonem 100-300 MW stanoveným na ízením vlády . 352/2002 Sb.,

íloha . 1, u NOx a TZL jsou garantované hodnoty nižší než emisní limity. V reálném
provozu lze za dodržení podmínky garancí uvedených emisí o ekávat nižší emise, nebo
dodavatelé kotl  v . za ízení na išt ní spalin nemohou vyrobit za ízení s ú inností „na míru“,
vždy si pro dodržení garancí musí vytvo it v ú innosti za ízení ur itou rezervu.
Postup zadání max. garantovaných parametr  za ízení lze u technicky náro ných a kapacitn
rozsáhlých staveb považovat za vynucený legislativním umíst ním procesu EIA a IPPC
v pr hu technické (a rovn ž obchodní) p ípravy staveb.  Z hlediska konkrétních typ  kotl
a jejich vybavení pro išt ní spalin nebylo v rámci DÚ  jako hlavního podkladu pro
zpracování dokumentace EIA zpracováno bližší technické ešení kotelny. Bude tedy v rámci
dalšího vývoje technické a obchodní p ípravy zám ru nezbytné podmínit uzav ení smlouvy na
dodávku kotelny dodržením t ch koncentrací škodlivin vypoušt ných do ovzduší, ze kterých
vychází výpo ty rozptylové studie a hodnocení vliv  na ovzduší. Vybraný dodavatel musí
tyto hodnoty smluvn  garantovat a pro jejich dosažení zajistit p íslušné technologické
vybavení pro išt ní spalin ve vztahu k charakteru paliva. Konkrétní technické ešení tohoto
vybavení musí být zpracováno nejpozd ji v rámci realiza ní projektové dokumentace,

ípadn  již v projektu pro stavební povolení. S tímto postupem lze souhlasit, jedná se o
standardní ešení technologicky a kapacitn  náro ných staveb. V rámci procesu IPPC bude
nutno doložit technické parametry kotl  v etn  jejich vliv  na životní prost edí odpovídající
úrovni BAT.
Obdobné platí i o provozu PS 209 Úprava d evní biomasy a výpo tové koncentraci TZL 50
mg/m3 (je emisním limitem pro daný zdroj) na výstupu z istícího za ízení pro minimalizaci
prašnosti z pilin ve vzdušin  vypoušt né z uzav eného objektu d evosekárny se št pkovacím
strojem, a to jak pro uvád ný cyklon i pro p ípadné jiné za ízení vybrané v rámci dalšího
projektového ešení. K uvád né koncentraci TZL na výstupu z cyklonu lze doporu it v rámci
poptávek za ízení stanovit podmínku nižší emisní koncentrace TZL, a to max. 25 mg/l.

edúpravu d evní hmoty krácením a drcením bude možné provád t i na volné ploše za
edpokladu minimalizace produkce pilin a jejich úniku do ovzduší ve form  sekundární

prašnosti. Ve skladu biopaliva bude zajišt no skladování pilin v uzav eném a zakrytém boxu s
odvzdušn ním p es tkaninový filtr. Ostatní palivo (št pky, k ra, nehroubí) není zdrojem emisí
TZL.
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Uvedeným opat ením bude p izp sobeno projektované konkrétní za ízení na základ  jeho
výb ru. Pokud dodavatelé nebudou schopni garantovat uvedené podmínky, bude nutno
doplnit p íslušná za ízení lokálním odsáváním vzduchu p es vhodné išt ní. Doprava
upravené d evní hmoty bude projektována v uzav ených dopravnících i jiných prost edcích.

ímé emise z OV jako dalšího stacionárního zdroje (jedná se p edevším o pachové látky)
budou dostate  minimalizovány technickými opat eními v oblasti vzduchotechniky, emise
vzniklé spalováním bioplynu jsou zahrnuty do emisí z kotelny.

K asto zmi ované problematice POP´s (zejména dioxin ) produkovaných ve spalinách lze ke
spalování biomasy a jeho parametr m konstatovat, že teplota spalování okolo 1 100 °C i
charakter paliva vylu ují obsah dioxin  ve vypoušt ných spalinách.
Kladn  lze hodnotit zvýšení výšky komína, které bude mít pozitivní vliv na rozptylové
podmínky a imisní situaci v bezprost edním okolí zám ru.

Ke ostatním zdroj m zne iš ování ovzduší lze konstatovat:

Jako liniové zdroje emisí jsou hodnoceny p ísp vky z dopravy. Pozitivním krokem je
navýšení podílu železni ní dopravy proti p vodní dokumentaci na základ  vývoje jednání
s dopravci.

Jako plošné zdroje emisí jsou v rozptylové studii zahrnuty emise z vnitroareálové dopravy
v období provozu.

Liniové i plošné zdroje jsou rozptylovou studií v základním p ístupu ešeny podle platné
metodiky a schváleného výpo etního programu.

Dokumentace nehodnotí v rámci plošných a liniových zdroj  emise v období výstavby.
Plošným zdrojem prašnosti o rozloze cca 8,7 ha bude areál staveništ . Jedná se o asov
omezený zdroj s emisemi p edevším TZL obvyklými pro stavby pr myslového charakteru.
Množství emisí z plošných zdroj  zne iš ování ovzduší v pr hu výstavby nelze objektivn
v sou asnosti stanovit, nebo  závisí na dob  výstavby a ro ním období, pov trnostních
podmínkách apod. Provoz stavebních mechanism  a nákladní dopravy v tomto období bude
do asným liniovým zdrojem zne iš ování ovzduší. P sobení zdroj  bude nahodilé, celkové
množství emitovaného prachu lze odhadnout na cca 5 t/rok. Tato zvýšená prašnost potrvá po
dobu provád ní zemních prací, tj. cca 12 m síc . Bude se projevovat p ednostn  ve sm ru

evládajících v tr , její koncentrace by nem la za podmínek d sledných technicko-
organiza ních opat ení k omezení prašnosti (zkráp ní zeminy, komunikací, o ista dopravních
prost edk  a stavebních mechanism , omezení i vhodná volba prací v dob  nep íznivého
sm ru v tru apod.) nep ípustn  ovliv ovat životní prost edí nejbližší obytné zástavby.
V pr hu výstavby budou zajišt na p íslušná technická opat ení pro snížení prašnosti,
obvyklá u všech staveb se zemními pracemi.

Z hlediska specifikace hodnocených škodlivin lze s uvedeným rozsahem souhlasit, odpovídá
charakteru posuzovaných zdroj  emisí.
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Rozsah výpo tu pro dv  oblasti (m sto Záb eh a širší okolí) lze hodnotit jako p ínosný z
hlediska komplexního vlivu na ŽP. Rozsah sít  referen ních bod  pro provedené výpo ty lze
považovat za dostate ný.
Rozsah a výpo ty vstupních údaj  emisí z jednotlivých zdroj   odpovídají jejich charakteru a
schválené metodice.
Výpo et výstupních údaj  pro ob  výše uvedené oblasti umož uje v zásadním pojetí
vyhodnotit vliv zám ru jak na ovzduší m stské zástavby tak i v širším okolí.

Z hlediska dalšího zdroje emisí skleníkových plyn  zám ru, tj. sušení klížících nát , jsou
tyto ve vztahu k emisím z kotelny zcela nevýznamné (sušící a dosoušecí ást budou
zakrytovány s odtahem výpar  do rekuperace). Z prostoru sítové, lisové a sušící ásti
papírenského stroje vybaveného 2 výduchy bude odvád na p edevším vodní pára.  Z t etího
výduchu rekuperace budou odvád ny rovn ž nevýznamné emise z dosoušení po klížení.
Dále lze k prostoru areálu uvést možné emise t kavých organických látek (VOC) obsažených
ve d ev  v rámci jeho zpracování. Není technicky reálné odd lování a zachycování t chto
látek. Tyto látky jsou ale sou ástí pachových látek, jejichž nevýznamná úrove  a vliv na okolí
zdroje byla simulována v rámci posouzení vlivu pachových látek m ením t chto látek v
obdobném za ízení (skládka št pk , pilin a k ry  na pile fy STORA ENSO TIMBER ve
Ždírci nad Doubravou). Tyto látky budou p edm tem m ení emisí v rámci monitoringu
zkušebního provozu.
K uvedený dopl kovým emisím lze konstatovat, že pro výrobu zám ru jako zvlášt  velkého
zdroje zne iš ování ovzduší není pro tuto skupinu látek stanoven specifický emisní limit
podle na ízení vlády . 353/2002 Sb., a jejich vypoušt ní do ovzduší musí spl ovat obecné
emisní limity podle § 5 uvedeného na ízení a musí být v souladu s vyhláškou . 356/2002 Sb.
Toto vyžaduje p íslušné vymezení zne iš ujících látek v uvád né skupin  VOC a TOC, na
jehož základ  bude orgánem kraje v p enesené p sobnosti posouzeno pln ní obecných
emisních limit  v rámci p íslušného správního ízení.

K imisní situaci a rozptylové studii lze konstatovat:

Rozptylová studie (p vodní) uvádí platné údaje o imisních limitech stanovených p íslušnou
legislativou pro veškeré relevantní zne iš ující látky.
Aktualizovaná studie uvádí upravené hodnoty navýšení imisních p ísp vk  zám ru a %
podíly celkových imisních hodnot.
Z uvedených údaj  vyplývá relativn  nízká hodnota imisí ve srovnání s imisními limity
stanovenými na ízením vlády . 597/2006 Sb. v platném zn ní vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí, a to u všech relevantních zne iš ujících látek vyjma PM10. Nejvyšší podíl celkových
imisí z imisních limit  vykazují hodnoty PM10 ve výpo tových bodech ve volné krajin  cca
na JV okraji a za JV okrajem stávající pr myslové zóny pod Ráje kem. Zvýšené hodnoty v

chto bodech jsou p edevším d sledkem kumulativního vlivu stávající pr myslové zóny a
blízké hlavní silnice I/44 Mohelnice-Šumperk. Tyto hodnoty iní po dobu pr rování 1 h
cca 84 % imisního limitu. Z hlediska doby pr rování 1 rok byl vypo ten nejvyšší podíl
imisního limitu PM10 23 %, p i pr rování 24 h byl vypo ten nejvyšší podíl imisního limitu
PM10 56,6 % (hodnoty rozhodující pro posouzení vlivu na ve ejné zdraví).  Zvýšené podíly
mezi 50 až 70 % vykazují hodnoty NO2 a benzenu. Zákonem povolenou hodnotu pro ochranu
ekosystém  p esahuje  o  cca  26  %  SO2 (ve vztahu k ochran  zdraví se podíly na imisních
limitech pohybují cca pouze od 23 do 30 %).
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Z aktualizovanou studií uvedených p ísp vk  zám ru vyplývá nízké navýšení imisních
hodnot vlivem zám ru, a to jak ve m st  Záb eh tak i v jeho okolí. Hranici 10 % imisního
limitu p esahuje pouze hodnota PM10 pro dobu pr rování 1 hodina (o 25,2 % resp. 17,2 %)
a mírn  i hodnota NO2 v Záb ehu po dobu pr rování 1 rok (o 11,2 %). Z uvedeného
souhrnu je patrné, že podstatnou ást budoucí imisní zát že bude ve vztahu k nevýznamnému
nár stu dopravy vlivem zám ru zp sobovat stávající doprava, ur itý podíl má rovn ž stávající
pr mysl. Rozptylová studie uvádí  nár st aktualizované silni ní dopravy p edevším ve sm ru
od Mohelnice ve výši 1,7 % celkov , z toho 5,4 % nákladní automobily, z ostatních sm  se
jedná o nár sty pod 1,5 % nákladní dopravy.
Záv ry z hodnocení metodiky zpracování a vstupních a výstupních dat rozptylové studie
zpracovatelem posudku ve spolupráci s expertním konzultantem i doporu ení pro další

ípravu zám ru jsou uvedeny v kapitole II., odstavec 2. posudku.

Souhrnn  lze konstatovat, že vliv zám ru nebude ve vztahu k ochran  zdraví
obyvatelstva v rozporu s platnými p edpisy pro ochranu ovzduší, v reálném provozu
zám ru lze o ekávat nižší produkci emisí do ovzduší a nižší ovlivn ní imisní situace než
uvádí dokumentace a její p ílohy. Vliv zám ru na kvalitu ovzduší a životní prost edí
(resp. jeho p ír stky) lze hodnotit jako nevýznamný a p ijatelný.
Ve vztahu k významnosti vlivu dopravy na kvalitu ovzduší m stské zástavby lze
poukázat na význam rychlého vybudování rychlostní komunikace Mohelnice-Šumperk-
ást obchvat Záb eh, a to pro jakýkoli rozvoj regionu.

K aktualizované rozptylové studii lze dále formáln  konstatovat, že bylo opraveno situování
areálu zám ru v pr myslové zón  Leštinská a údaje legendy u grafického vyhodnocení imisí
CO (viz kap. V - vypo ádání p ipomínek).

K ochran  ovzduší náleží i problematika pachových látek a jejich imisí. Samotný zám r bude
charakterem svojí výroby a p íslušnými technickými opat eními k pachovým imisím svého
okolí p ispívat zcela nevýznamn .
Ve vztahu k legislativ  je nutno upozornit, že novela vyhlášky . 356/2002 Sb., vyhláška .
363/2006 Sb. v platném zn ní již neuvádí míru obt žování zápachem, stanovení pachových
jednotek a emisní limity pachových látek. Zrušení p íslušných § a p íloh vyhlášky . 356/2002
Sb. vyplývá p edevším z nedostatku statistických údaj  a tím i možnosti v rohodného
srovnávání a vyhodnocování m ených hodnot emisí a imisí pachových látek. Vyhláška .
362/2006 Sb. ve své p íloze neuvádí povinnost stanovení koncentrace pachových látek pro
výrobu papíru ze sb rového papíru bez p ídavku panenské buni iny, což dokladuje
nep edpokládání vzniku významn jších emisí pachových látek z této papírenské výroby.
Ve vztahu k uvedenému lze souhlasit se zp sobem zpracování a se záv ry studie „Vliv
pachových látek vybraných zdroj  papírny Záb eh na Morav  a.s. na okolí podniku“, které
hodnotí vliv pachových látek na blízké okolí za standardních podmínek provozu jako
minimální (pach mírný, t žko definovatelný a neobt žující). Lze tedy doporu it zajistit
minimalizaci emisí pachových látek realizací vhodných technicko-organiza ních opat ení u
významn jších pachových zdroj , za t chto podmínek lze p edpokládat, že senzorická
detekce pach  z stane v prostoru areálu papírny.
Rovn ž lze doporu it pravidelné m ení pachových emisí z významných zdroj  zám ru
olfaktometrickou metodou v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. o zp sobu stanovení
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koncentrace pachových látek, p ípustné míry obt žování zápachem, a zp sobu jejího
zjiš ování a postupem stanoveným SN EN 13 725.
Záv rem lze k této problematice a v souvislosti s požadavky podniku OLMA a.s.

ipomenout, že proces EIA se zabývá hodnocením vliv  na životní prost edí a ídí se
požadavky platné legislativy a nikoli požadavky komer ní výroby náro né na zvýšenou
kvalitu ovzduší jako pomocného procesního média. Zajišt ní pro uvedený ú el požadované
kvality ovzduší nespadá do procesu EIA. Výše uvedený postup a opat ení provozovatele
zám ru by ale m ly zabezpe it ze strany provozovatele zám ru ve vztahu k požadavk m
legislativy nadstandardní ochranu ovzduší p ed zne iš ováním pachovými látkami a

slednou kontrolu jejich emisí, p ípadn  i imisní situace v okolí zám ru. Další p ípadné
vzniklé spory v této oblasti musí podnik OLMA ešit jinými zp soby (právní cestou,
technickými opat eními ve svém závod  apod.).

Pro oblast ochrany ovzduší jsou ve vztahu k p edchozím doporu ením v návrhu stanoviska
MŽP R formulována následující dopl ující doporu ení:

- v rámci komplexního kontrolního monitoringu vliv  zám ru na životní prost edí
zpracovat návrh ov ovacího monitoringu pachových látek ze zdroj  zám ru ve
zkušebním provozu, který bude v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN
13 725, a návrh monitoringu p edložit ke schválení v rámci procesu IPPC. Schválený
monitoring bude sou ástí p íslušných provozních ád .

2. Odpadní vody

ešení nakládání s odpadními vodami v rámci provozu zám ru je v dokumentaci uvedeno
v podrobném rozsahu a této problematice je v nována pot ebná pozornost odpovídající jejímu
významu. V dopln ní dokumentace je hodnocena zm na recipientu z p vodní Moravské
Sázavy za Moravu s výrazn  vyšším pr tokem a pozitivn jší úrovní vlivu vypoušt ných
odpadních vod na tok.
Dopln ní dokumentace uvádí podrobné údaje o produkci, išt ní a podmínkách vypoušt ní
odpadních vod. Dále je uveden výpo et vlivu na recipient s použitím sm šovací rovnice a
srovnání podmínek vypoušt ní odpadních vod s legislativou, a to jak s na ízením vlády .
61/2003 Sb., tak i s jeho již platnou novelou.

Stanovisko zpracovatele posudku k problematice odpadních vod

K produkci odpadních vod lze konstatovat, že její m rná hodnota 5 m3/t výrobku je z hlediska
efektivnosti hospoda ení s vodou na velmi dobré úrovni a pln  odpovídá podmínkám BAT.
K navržené technologii išt ní odpadních vod lze konstatovat, že se jedná o moderní
kombinovaný vícestup ový systém, provozn  osv ený v ad  pr myslových výrob v etn
papírenských, s vysokou ú inností, který op t pln  odpovídá podmínkám BAT. Dosahovaná
kvalita vy išt né vody z OV dává p edpoklad k jejímu zp tnému využití v úrovni dle
výsledk  zkušebního provozu s možností dalšího snížení m rné spot eby surové vody a tím i
množství vypoušt ných odpadních vod.
K posouzení problematiky odpadních vod ve vztahu k platné legislativ  je nutno
upozornit na novelu N.V. .61/2003 Sb., a to N.V. . 229/2007 Sb. platné od 1.10.2007



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

64

s výjimkou ustanovení l. I bodu 11, které nabývá ú innosti dnem 1.1.2010 a týká se
povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových s emisními limity
stanovenými vodoprávním ú adem kombinovaným p ístupem.  Nadále bude zám r
posuzován ve vztahu k uvedené novele.

Ke kvalit  vypoušt ných odpadních vod lze konstatovat:
- uvád né koncentra ní hodnoty jsou v souladu s emisními standardy dle p ílohy 1B tab.

2a OKE  211200 a p ípustnými hodnotami dle p ílohy 1C tab. 3 po adí 1.2.9 novely
N.V. . 61/2003 Sb. Uvedené legislativní hodnoty budou pln ny se zna nou rezervou.
Ze zkušeností z reálných provoz  obdobných istíren lze o ekávat p i optimálním
provozu OV reálné pr rné hodnoty na úrovni cca 50 -70 % uvád ných
projektovaných parametr  vypoušt ných vod.

- projekt a dokumentace uvádí i pro výrobu papíru ukazatele Ncelk. a Pcelk., jejich hodnoty
byly z ejm  p evzaty z hodnot stanovených pro m stskou OV Záb eh. Vzhledem
k nutnosti dotace t chto nutrient  do technologie OV lze o ekávat ve vy išt ných
vodách výrazn  nižší hodnotu Ncelk. než u komunálních vod (pod 10 mg/l v závislosti
na jeho obsahu v ní vod  ). Z hlediska zbytkového fosforu navržená technologie
eší nadstandardním zp sobem kontrolu a ízení dávkování kyseliny fosfore né, je ale

nutno  poukázat na to, že i koncové srážení fosforu má své hranice v hodnot
zbytkového fosforu (dosahované hodnoty p i simultánním srážení iní cca 0,8 - 2,0
mg/l s tím, že obvyklá je spíše horní hranice uvedeného rozmezí) a ízené dávkování
musí zabezpe it trvale ur itou minimální úrove  fosforu jako nutrientu v aktiva ní
sm si pro udržení kvalitního aktivovaného kalu a jeho dobrou funkci. Lze tedy
konstatovat, že navržené zbytkové hodnoty Pcelk. jsou jako projektované pln
opodstatn né s pravd podobnou možností jejich snížení v reálném provozu.

- k problematice limit  N a P lze uvést § 6 odst. 2 N.V. . 229/2007 Sb., který íká, že
pokud není v tabulce 2 p ílohy . 1 na ízení uvedena hodnota emisního standardu
ukazatele zne išt ní, stanoví vodoprávní ú ad v povolení k vypoušt ní pr myslových
odpadních vod v od vodn ných p ípadech pouze zp sob a etnost sledování tohoto
ukazatele zne išt ní. V rámci budoucího rozhodnutí vodoprávního ú adu o nakládání
s vodami u p edm tného zám ru by m l být uvedený p edpis respektován.

- u ukazatel  AOX a Hg budou jejich reálné hodnoty závislé p edevším na vstupní
surovin  (sb rový papír). Ze zkušeností a s p ihlédnutím k anaerobnímu išt ní
odpadních vod s produkcí H2S (srážení HgS) lze p edpokládat výrazn  nižší výstupní
koncentrace než uvádí projekt a dokumentace.

- s celkovým hodnocením uvedené kvality a bilancí zbytkového zne išt ní
vypoušt ných odpadních vod uvád ným dokumentací lze souhlasit
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K hodnocení vlivu na recipient lze konstatovat:
- hodnocení uvádí pro srovnání základní hodnoty pr tok  v ece Morav

- s uvedeným výpo tem sm šovací rovnicí lze souhlasit v kontextu dikce N.V. .
61/2003 Sb. v platném zn ní a Metodického pokynu MŽP R k tomuto N.V. Použití
hodnoty dlouhodobého ro ního pr toku jako výpo tového Q je v souladu s
metodickým pokynem MŽP R k novele N.V. . 61/2003 Sb.,tj. s jeho p ílohou III o
metodice stanovování emisních limit  kombinovaným zp sobem a ešení dodržení
imisních standard . V p ípad  použití Q355 ve smyslu novely N.V. .61/2003 Sb.
dostáváme výslednou koncentraci v toku u nejvíce exponovaných ukazatel  BSK5
hodnotu 2,4 mg/l, Pcelk. 0,10  mg/l.  Lze  tedy  konstatovat,  že  i  p i  použití  Q355 ve
sm šovací rovnici budou uvedené imisní standardy pln ny.

- z uvedeného hodnocení pln ní imisních standard  dle p ílohy . 3 uvedeného na ízení
vlády se zohledn ním lososových vod vyplývá, že u relevantních ukazatel  nejsou
imisní standardy vlivem vypoušt ní vod ze zám ru p ekra ovány a jejich pln ní je
zajišt no se zna nou rezervou, ve vztahu k výše uvedenému i u ukazatel  Hg a AOX.
Dále z hodnocení vyplývá minimální ovlivn ní recipientu s nár sty u v tšiny
ukazatel  pod mezí citlivosti p íslušných analytických metod.

- s celkovým hodnocením vlivu vypoušt ných odpadních vod na recipient uvád ným
dokumentací lze souhlasit

- z hlediska teploty vyplývá ze sm šovací rovnice tepelné bilance pro Q355 = 2,85 m3/s,
tmax. = 20 °C v ece, max. vypoušt né množství odp. vod 200 m3/h a max. teplotu
odpadních vod 35 °C (limit pro aktivaci) max. zvýšení teploty na konci zóny mísení
na 20,3°C, tj. o cca 0,3 °C, což vyhovuje p ípustnému oteplení o 3 °C u obecných
požadavk  podle tabulky 1, p ílohy . 3 novely N.V. . 61/2003  (pro lososové vody
není p ípustné oteplení uvedeno, p vodní zn ní N.V. . 61/2003 uvád lo p ípustný
max. nár st o 1,5 °C). Z dopl ujících informací investora o za azení vodního chlazení
EZ vyplývá vypoušt ní odluhu z chladícího okruhu v množství do cca 5 m3/h  a  o
teplot  max. 29 °C. Ve vztahu k množství vypoušt ných odpadních vod do 200 m3/h a
teplot  do 35 °C je ovlivn ní uvedeného výpo tu tepelné bilance odluhem chladícího
okruhu zanedbatelné.

Souhrnn  lze konstatovat, že vypoušt ní odpadních vod ze zám ru je v souladu s platnou
legislativou.
K vlivu na recipient je nutno poukázat na zn ní novely N.V. . 61/2003 Sb. a p íslušného
Metodického pokynu MŽP, které vymezují systémy BAT v oblasti išt ní odpadních vod,
dále pak konstatují, že vodoprávní ú ad (nikoli správci vodních tok ) stanovuje v povolení
k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným p ístupem
tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 p ílohy . 3 k tomuto na ízení byly dosaženy
nejpozd ji do 22.12.2015 (nikoli tedy v sou asnosti, jak je n kterými orgány a organizacemi
prezentováno).
Uvedený Metodický pokyn pak vymezuje postup k dosažení uvedených imisních standard
s povinností zavedení BAT u všech nevyhovujících bodových zdroj  zne išt ní a dále uvádí,
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že na dosažení imisních standard  se musejí podílet i vhodná opat ení k omezování difúzních
a plošných zdroj  zne išt ní (tj. v problematice obsah  N a P v tocích opat ení p edevším na
komunálních OV a v zem lství).
K dalšímu p ípadnému snížení spot eby surové vody ve výrobních systémech zám ru lze
upozornit, že každé snížení m rné spot eby vody vede ke snížení m rné bilan ní produkce
vypoušt ného zne išt ní, tj. zatížení toku, a to nikoli lineárn , ale exponenciáln .

Na základ  výše uvedeného hodnocení lze konstatovat, že vliv odpadních vod vypoušt ných
ze zám ru bude ve vztahu ke kvalit eky Moravy nevýznamný a ve srovnání s v tšinou
ostatních zdroj  zne išt ní p i zohledn ní charakteru a kapacity výroby a OV minimální a
efektivn  výhodný.

Pro oblast ochrany vod nejsou ve vztahu k p edchozím doporu ením v návrhu stanoviska
MŽP R formulována žádná dopl ující doporu ení.
(Doporu ení týkající se problematiky ochrany vod jsou uvedena v rámci doporu ení ke kap.
B.I.6)

3. Odpady

Dokumentace lení odpadové hospodá ství na:
1/ Odpady vznikající p i výstavb
2/ Odpady vznikající provozem technologie

Odpady jsou za azeny podle Katalogu odpad  dle vyhlášky . 381/2001 Sb. Dokumentace
uvádí p ehledn  a tabelárn  zpracované p edpokládané druhy odpad  a jejich množství
vznikající ve výše uvedených fázích zám ru.

Stanovisko zpracovatele posudku k problematice odpad

Z hlediska rozsahu a druhové skladby odpad  lze konstatovat, že v základním pojetí
odpovídají charakteru výroby zám ru a aktuální rozpracovanosti technického ešení. Lze ale

edpokládat, že v kone ném ešení a reálném provozu bude uvedená skladba odpad
rozší ena.

K za azení odpad  lze ve vztahu ke Katalogu odpad  dle vyhlášky . 381/2001 Sb.
konstatovat n které nep esnosti spíše formálního charakteru:

- legislativa nezná pojem likvidace odpad , ale jejich odstran ní nebo využití
- za azení odpadu jako „Jiné sm sné stavební a demoli ní odpady obsahující

nebezpe né látky„ není v souladu s katalogem, správn  je „Jiné stavební a demoli ní
odpady (v etn  sm sných stavebních a demoli ních odpad ) obsahujících nebezpe né
látky“

- za azení odpadu jako „Popílek ze spalování neošet eného d eva“ není p esné, p esný
název je „Popílek ze spalování rašeliny a neošet eného d eva“

- za azení odpadu jako „Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek, nebo jimi
zne išt né“ není p esné, p esný název je „Obaly obsahující zbytky nebezpe ných
látek, nebo obaly t mito látkami zne išt né“
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- za azení odpadu jako „Vy azené org. chemikálie, které jsou, nebo obsahují
nebezpe né látky“ je chybné, správný název je „Vy azené anorganické chemikálie,
které jsou, nebo obsahují nebezpe né látky“

- u odpadu “Kaly z odlu ova  oleje“ je chybné katalogové íslo, správné je 13 05 02
- u odpadu “Olov né akumulátory“ je chybné katalogové íslo, správné je 16 06 01
- u odpadu “Vy azené elektrické a elektronické za ízení obsahující nebezpe né látky

pod 2001121 a 2001123 - 200135“ jsou chybná katalogová ísla, správná jsou 20 01
21 a 20 01 23

- u kal  z biologického išt ní pr myslových odpadních vod neuvedené pod . 19 08 11
bude nutno pro za azení do kategorie O zajistit jeho hygienizaci i prokázat jeho
nezávadnost v tomto sm ru a dodržení limitních obsah  škodlivých látek ve vztahu
k technologii išt ní odpadních vod

Souhrnn  lze upozornit, že skute ná kategorizace odpadu vyplyne ze skute ných vlastností
reálného odpadu, tj. p ípadného obsahu nebezpe ných látek. Za azení odpadu pak provádí
jeho p vodce.

tšina specifikovaných odpad  je za azena jako kategorie O, odpady kategorie N tvo í
bilan  nevýznamné položky.
Hlavním odpadem z hlediska množství jsou nevyužitelné vým ty a výplivy z rozvlák ování a

íd ní sb rového papíru v množství 16 396 t/rok odstra ované uložením na skládku jako
odpad kat. O.
Dalším d ležitým odpadem z hlediska množství jsou kaly produkované technologií OV
v množství 5 438 t/rok, a to bu  jako sm sný kal i jednotlivé druhy (mechanický, biologický
anaerobn  stabilizovaný, biologický aerobn  stabilizovaný). Dle jejich skute ných vlastností
budou tyto kaly bu  odstran ny uložením na skládku nebo využity (nap . p i výrob  cihel,
v cementárnách, ke kompostování, anaerobní kal je cennou komoditou pro uvád ní do
provozu jiných OV). Dokumentace neuvádí bilance a za azení kal  z ení z úpravny vody
(kat. . 19 09 02, kateg. O).
Významným odpadem z hlediska množství je rovn ž popel a popílek ze spalování biomasy
v množství 4 488 t/rok. Tento odpad bude p ed jeho p edáním k odstran ní i využití
skladován dle projektu v zásobnících o objemu 100 m3 (p edpokládají se uzav ené
zásobníky). Dokumentace p edpokládá využití popílku na zem lské p  a dokladuje jejich
analýzou provedenou VŠCHT Praha dodržení mezních hodnot všech parametr  podle p ílohy
. 3 k vyhlášce .382/2001 Sb. Rovn ž je p edpoklad možnosti využití tohoto odpadu na

povrchu terénu pokud budou i v ostatních ukazatelích dodrženy limity podle p ílohy . 10 a
podmínky podle p ílohy . 11 vyhlášky . 294/2005 Sb. v platném zn ní.

Dokumentace rovn ž dokladuje možnosti skládkování produkovaných odpad .

Problematika odpad  je dokumentací ešena ve vztahu ke skute nému vlivu na životní
prost edí akceptovatelným zp sobem, uvedené nep esnosti v za azení odpad  jsou spíše
formálního charakteru.
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K problematice odpad  jsou ve vztahu k p edchozím doporu ením v návrhu stanoviska MŽP
R formulována následující dopl ující doporu ení:

- nakládání s odpady produkovanými zám rem se bude ídit zákonem . 185/2001
Sb. o odpadech v platném zn ní a p íslušnými provád cími p edpisy. Zám rem
produkované odpady zp tn  v rámci zám ru nevyužívané budou p edány

vodcem odpad  oprávn né osob  k jejich odstran ní nebo využití v souladu
s platnou legislativou.

-   rizika havárií p i nakládání s odpady v rámci zám ru budou minimalizována
dodržováním ustanovení zákona . 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
v platném zn ní a havarijního plánu zpracovaného v souladu s vyhláškou .
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování a
odstra ování jejich škodlivých následk  v platném zn ní, a na základ  § 39 zákona
. 254/ 2001 Sb.o vodách v platném zn ní

-    veškeré nakládání s procesními chemickými a nebezpe nými látkami a odpady
v rámci technologických proces  a odpadového hospodá ství zám ru bude
provád no v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní,
zákonem . 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném zn ní, bezpe nostními
listy (v souladu s vyhláškou . 231/2004 Sb.), a dále s respektováním dalších
relevantních p edpis , bezpe nostních list  a technických norem. Dále bude
zajišt no respektování veškerých právních a bezpe nostních p edpis  a
technických norem vztahujících se k prevenci havárií a k opat ením pro vznik
nestandardních stav  výroby stanoveným v p íslušné projektové dokumentaci a
provozních ádech zám ru.

- skladování popílku a popela ze spalování biomasy bude zajišt no v zakrytých
zásobnících a technické ešení nakládání s tímto odpadem bude zajiš ovat
minimalizaci emisí TZL (prašnosti)

- doprava odpad  bude zajišt na v souladu s ustanovením zákona . 361/2000 Sb.
o silni ním provozu v platném zn ní a v souladu s p edpisy ADR

4. Hluk a ostatní vlivy

4.1 Hluk a vibrace

Vlastní dokumentace a její dopln ní uvádí pouze základní informace o hluku z výstavby a
z provozu v . dopravy, a tabelární souhrn vzduchotechnických za ízení s hladinami
akustického tlaku.
Dokumentace dále uvádí o ekávanou úrove  hluku z dopravy ve výši cca 65 dB(A) bez udání
prostorových zm n. Rovn ž jsou uvedeny hladiny akustického tlaku pro vybraná za ízení.
Dopln ní dokumentace uvádí p ehled základních technických a organiza ních opat ení pro
snížení hluku.
Blíže je problematika hluku vyhodnocena v hlukové studii a jejím dopl ku.
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Hluková studie definuje chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný venkovní prostor v .
hygienických limit  akustického tlaku v souladu s platnou legislativou.
Dále studie definuje výpo tové referen ní body chrán ných prostor .
Studie popisuje stru  technologii a objekty výroby papíru v . pomocných provoz  se
souhrnem vzduchotechnických za ízení a hodnotami jejich akustických tlak . U jednotlivých
vybraných objekt  jsou uvád ny p edpokládané hladiny akustického tlaku ve vztahu ke
koncepci stavebních konstrukcí s protihlukovými izolacemi.
Jako d ležité opat ení ve vztahu k chrán nému venkovnímu prostoru je uvedena protihluková
st na situovaná po celé délce jihozápadní strany areálu s protažením až na úrove  m stské

OV jako ochranný prvek ve vztahu k zástavb  na prot jším b ehu Moravské Sázavy
(lokalita Ráje ek).
Dalším zdrojem hluku bude doprava, studie uvádí základní po ty nákladních vozidel v denní
dob  a p íslušné dopravní trasy silni ní dopravy v . vnitroareálové dopravy a stru né
hodnocení železni ní dopravy.
Pro výpo et hlukové zát že d lí studie zdroje hluku na bodové, plošné a liniové. Bodové
zdroje jsou uvád ny jako tabelární seznam vybraných za ízení z výroby papíru a
energetického zdroje. Jako plošné zdroje jsou uvedeny budova p ípravy a konstantní ásti
papírenského stroje, vlastní papírenský stroj a kotelna. Z liniových zdroj  hluku je hodnocena
jako dominantní silni ní doprava, a to ve srovnání r. 2005 (stávající stav), r. 2009 bez papírny
a r. 2009 v . papírny. Studie v nuje zna nou pozornost vyhodnocení stávající hladiny
akustického tlaku pozadí, dále je zpracováno hodnocení samotné papírny a hodnocení papírny
a stávajících zdroj  hluku.
V záv ru studie je provedeno hodnocení vypo tených výsledk  a jejich srovnání
s p íslušnými hygienickými limity podle platných p edpis .

Ze záv ru hlukové studie vyplývá:
- vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku vztažené na samotný provoz

areálu papírny nebudou p ekra ovat stanovené hygienické limity pro chrán ný
venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb v žádném z referen ních
bod , a to jak v denní tak i v no ní dob

- vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku vztažené na provoz areálu
papírny v etn  hluku pozadí nebudou p ekra ovat stanovené hygienické limity pro
chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb v denní i no ní
dob  v žádném z referen ních bod  vyjma bodu . 5 v no ní dob . Toto p ekro ení
je zp sobeno stávající dopravou (v no ní dob  nebude s papírnou spojena žádná
doprava). U n kterých bod  ( . 1 a 5 v denní dob , . 1 a 2 v no ní dob ) leží
hodnoty hygienického limitu v pásmu nejistoty výpo tu.

Souhrnn  konstatuje záv r studie, že v denní dob  jsou vypo tené hodnoty hluku ze
samotného provozu celého areálu zám ru na úrovni stávajícího hluku pozadí s navýšením
pouze ve výpo tových bodech . 1 a 2 ležících v lokalit  Ráje ek navazující na b ehy
Moravské Sázavy. Jako nejvýznamn jší denní zdroj hluku je uvád n provoz d evosekárny.
V no ní dob  jsou vypo tené hodnoty hluku ze samotného provozu celého areálu zám ru
menší než stávající hluk pozadí.
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Dopln k hlukové studie hodnotí vliv jímacího objektu a erpací stanice umíst né na b ehu
Moravy jako plošného zdroje hluku, s p ísp vkem ke stávající hladin  akustického tlaku
pozadí na okraji nejbližší zástavby ve výši do 10 dB v denní i no ní dob .

Z hlediska vibrací uvádí dokumentace jako jejich zdroj pouze mobilní dopravní mechanismy.

4.2 Zá ení radioaktivní, elektromagnetické

Dokumentace nep edpokládá žádné významn jší zdroje zá ení. Malými zdroji mohou být
vybrané elektrospot ebi e, používána budou pouze certifikovaná za ízení.

V rámci technického ešení budou navržena opat ení k zamezení nep ípustné úrovn  vibrací a
bude zajišt no posouzení dynamické zát že a vlivu na stavební konstrukce n kterých objekt
ve vztahu k instalovanému technologickému za ízení a jeho provozu.

Stanovisko zpracovatele posudku k problematice hluku, vibrací a zá ení

Hlukovou zát ž je nutno vedle vlivu na ovzduší posuzovat jako nejvýznamn jší faktor vlivu
na ve ejné zdraví.

Hluková zát ž z provozu zám ru

Hodnocení hlukové zát že dot eného území, souladu s platnou legislativou a vliv  na obytnou
zástavbu vychází z hlukové studie a jejího dopl ku. Tyto materiály jsou zpracovány podle
platné metodiky. Dokumentace i hluková studie hodnotí veškeré významn jší zdroje hluku v
oblasti dot ené umíst ním zám ru. Po et výpo tových referen ních bod  (m ených bod
stávající hlukové zát že) lze považovat za dostate ný a jejich situování za odpovídající
významn jším zdroj m hlukové zát že a jejich umíst ní v areálu zám ru i o ekávaným
vliv m zám ru na vybrané objekty nejbližší obytné zástavby.
Ze srovnání nam ených hodnot hluku stávajícího pozadí (tabulka . 11 studie) a vypo teného
celkového sou tu hluku po výstavb  zám ru v . pozadí (tabulka . 15 a 16 studie)  vyplývá,
že v denní dob  budou hodnoty po výstavb  nižší u daných referen ních bod  v rozmezí od
0,5 dB (b. . 5) do 5,8 dB (b. . 1), v no ní dob   v rozmezí od 0,8 dB (b. . 4) do 0 dB (b. .
5), tj. hluková zát ž v uvedených bodech vychází po realizaci zám ru nižší než u stávajícího
stavu. D vodem jsou n která opat ení v rámci zám ru, zejména protihluková st na
zachycující i ást hlukové zát že ze zdroj  mimo areál zám ru. I v p ípad  zohledn ní
uvád né nejistoty výpo tu +

- 2  dB  lze  konstatovat,  že  vliv  samotného  zám ru  na  nejbližší
obytnou zástavbu bude nevýznamný a akceptovatelný.
Ve vztahu k hlukové zát ži zájmového území a dokladovaného významného vlivu dopravy je
žádoucí urychlen  realizovat obchvat Záb ehu jako p ednostní sou ást nové rychlostní
komunikace Mohelnice – Šumperk.

Ve vztahu k vlastnímu zám ru jeho vliv nep ekra uje u nejbližší obytné zástavby limitní
hodnoty hluku pro denní i no ní dobu.
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Z hlediska celkové zát že v . pozadí je reálný p edpoklad odstran ní uvedených
nevýznamných odchylek v pln ní hygienických limit  hluku d slednou realizací
v dokumentaci a v posudku uvedených technických a organiza ních opat ení.
Souhrnn  lze s výpo ty a záv ry hlukové studie souhlasit.

edpokládá se rovn ž vyhodnocení hlukové situace p íslušným m ením po realizaci zám ru
. vyhodnocení navržených protihlukových opat ení s p ípadným zvážením další krok

k omezování hlukové zát že nejbližší obytné zástavby.

K uvád nému vlivu zá ení nejsou p ipomínky, lze o ekávat nevýznamné zá ení u n kterých
za ízení m ení a regulace, d ležitý bude výb r takových m ících p ístroj , které mají

íslušnou certifikaci a jejichž radia ní emise jsou minimální. P edpokládané monitorovací
ístroje mohou být zdrojem emisí mírné radiace, jejíž úrove  ale neovliv uje negativn

personál ani životní prost edí.
V rámci dosavadní technické p ípravy nebyl z ejm  proveden radonový pr zkum, bude
sou ástí další etapy projektové p ípravy.

Z hlediska vibrací je nutno po ítat s jejich možnými zdroji u n kterých druh  za ízení (mlýny,
dovlák ova e, výv vy apod.).
K problematice omezení vibrací lze konstatovat, že se jedná p edevším o záležitost vhodného
technické ešení uložení za ízení, která mohou být zdrojem vibrací. Problematika vibrací u
posuzovaného zám ru není jen problematikou vlivu na životní prost edí, ale rovn ž zahrnuje i
statickou bezpe nost stavebních konstrukcí a provozní bezpe nost technologických za ízení.
V rámci technického ešení budou navržena opat ení k zamezení nep ípustné úrovn  vibrací a
bude zajišt na expertíza k posouzení dynamické zát že a vlivu na stavební konstrukce

kterých objekt .
Za uvedených podmínek nebudou za ízení zám ru zdrojem vibrací, které by negativn
ovliv ovaly životní prost edí.

V této kapitole byla rovn ž zmín na problematika pachových látek, ta je hodnocena a
komentována v ásti posudku v nované výstup m do ovzduší.

Hluková zát ž z výstavby zám ru

Tato problematika není hlukovou studií ešena. Dokumentace se pouze stru  zmi uje o
zdrojích hluku v rámci výstavby. Je tedy nezbytné zpracovat v rámci následné projektové
dokumentace rovn ž projekt organizace výstavby, kde musí být technickými a organiza ními
opat eními ešena minimalizace hluku p i výstavb  ve vztahu k o ekávaným odlišnostem
v použití mechanism  i technologii výstavby proti sdružené bytové výstavb , uvád né
dokumentací jako srovnatelné.
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Pro zajišt ní snížení hlukové zát že dot eného území a p edevším chrán ného venkovního
prostoru a  chrán ného venkovního prostoru staveb a k zajišt ní minimalizace vlivu zá ení a
vibrací jsou ve vztahu k p edchozím doporu ením v návrhu stanoviska MŽP R formulována
následují dopl ující doporu ení:

- zajistit výstavbu a zprovozn ní obchvatu m sta Záb eh v rámci výstavby rychlostní
komunikace Mohelnice - Šumperk p ed uvedením zám ru do provozu. Toto
doporu ení není záležitostí oznamovatele a nebude p edkládáno stanoviskem MŽP

R jako podmínka ale jako doporu ení p íslušným orgán m státní správy.

- v rámci projektu organizace výstavby vy ešit technická a organiza ní opat ení
zajiš ující minimalizaci hluku p i výstavb  v etn  omezení provád ní stavebních
inností s významn jšími hlukovými emisemi o sobotách a ned lích. Tento projekt

edložit v rámci komplexní projektové dokumentace ke schválení ve stavebním
ízení.

- v  projektové dokumentaci zohlednit požadavek na maximální omezení hlukové
zát že vhodnou volbou vybraných za ízení a jejich vybavením protihlukovými kryty
i umíst ním ve vhodném objektu, a konstruk ním ešením vybraných stavebních

objekt  s vybavením protihlukovou izolací. Dále budou v projektu zohledn na
veškerá opat ení pro snížení hluku uvedená v kap. B.III.4 Ostatní v dopln ní
dokumentace EIA.

- ve vztahu k významnosti  d evosekárny jako zdroje významné hlukové zát že zajistit
v projektové dokumentaci umíst ní št pkovacího stroje v uzav eném objektu
s dostate nou protihlukovou izolací. V provozním ádu d evosekárny bude limitován
provoz št pkovacího stroje v rozsahu do 5 hodin týdn  a ve vhodné denní dob .

- v rámci projektu pro stavební povolení navrhnout výsadbu vhodné zelen
v maximálním technicky možném rozsahu po obvodu areálu i uvnit  kolem
vybraných objekt  za ú elem odstín ní hlukových emisí. Dále bude navrženo
protažení protihlukové st ny v jihovýchodním sm ru až p ed areál m stské OV za

elem snížení hlukové zát že lokality Ráje ek ve vztahu k vlivu m stské OV.

- v rámci výstavby zajistit kvalitní provedení všech projektovaných protihlukových
opat ení v etn  výstavby navrhované protihlukové st ny

- bude zajišt no kontrolní m ení hlukové zát že ve vybraných m ících místech
nejbližší obytné zástavby po realizaci zám ru. Tento materiál p edložit k posouzení

íslušným správním ú ad m a orgánu ve ejného zdraví do 6 m síc  po realizaci
zám ru.

- v realiza ní dokumentaci zám ru navrhnout kvalitní a certifikovaná m ící za ízení
s minimálními radia ními emisemi

- v realiza ní dokumentaci zajistit takové technické ešení uložení vybraných
technologických za ízení, které omezí vibrace na úrove  s minimálním vlivem na
životní prost edí a p ijatelnou pro bezpe nost práce i statickou stabilitu stavebních
konstrukcí
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ÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ

V této ásti dokumentace jsou stru  a p ehledn  popsány základní environmentální
charakteristiky a charakteristiky stavu všech složek životního prost edí v dot eném území,

etn  t ch, které budou pravd podobn  realizovaným zám rem významn ji ovlivn ny.

Jedná se p edevším o tyto složky:

- ovzduší s klimatickými charakteristikami, p ehledem emisí a imisního zatížení dot eného
území relevantními látkami z databáze stanic HMÚ

- voda s údaji o vodních tocích regionu a dále se základními informacemi o podzemních
vodách oblasti. V dot eném území se nenachází žádné ochranné pásmo vod, lokalita je
sou ástí chrán né oblasti p irozené akumulace vod „Kvartér eky Moravy“ .

- da se základní charakteristikou dot ené oblasti, která není odvod ována systematickou
drenáží

- horninové prost edí a p írodní zdroje s popisem geologické charakteristiky zájmového
území

- flóra a fauna v dot ené  oblasti

- územní systém ekologické stability se základními  informacemi o biocentrech a
biokoridorech v oblasti m sta Záb ehu jako významných prvk  ÚSES v nejbližším okolí
lokality

- systém NATURA 2000 s deklarací vztahu zám ru k n mu

- krajina s popisem charakteru okolní zástavby, údaji o okolních chrán ných územích a
ochranných pásmech

- vztah k ÚPD

K celkovému zhodnocení kvality životního prost edí v dot eném území z hlediska jeho
únosného zatížení dokumentace ve svých p íslušných ástech souhrnn  charakterizuje toto
území a jeho zp sob využívání a  ovliv ování podnikatelskými aktivitami.
V souhrnu je pak dokumentací poukázáno na problematiku hlukové zát že, jejího ovliv ování
stávající dopravou a provozem zám ru a na možnosti protihlukových opat ení. Dále je ešena
problematika vlivu zám ru na ovzduší ve vztahu ke stávající imisní situaci a vlivu na tok eky
Moravy jako dalších významn jších vliv  zám ru na životní prost edí.
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Stanovisko zpracovatele posudku k údaj m o stavu životního prost edí

Z uvedeného p ehledu charakteristiky sou asného stavu složek životního prost edí
v dot eném území vyplývá ve vztahu k charakteru zám ru a jeho výstup m nejvyšší úrove
nejistot a vliv  na životní prost edí v oblasti ochrany ovzduší a hlukové zát že.
Další potenciáln  d ležitý vliv je na vodu ve vztahu k ece Morav  jako zdroji vody a
recipientu odpadních vod.
Zám r je situován v pr myslové zón  Leštinská. Dokumentace neuvádí, zda je v sou asnosti

da v prostoru umíst ní zám ru zem lsky využívaná, informace o tomto jsou uvedeny
v biologickém posouzení aktuálního stavu lokality. Uvedené posouzení uvádí osetí v tší ásti
lokality kuku icí a obilím.
Ve vztahu k ÚPD se ale jedná o pr myslovou zónu.
Charakter zám ru bude vykazovat vliv na horninové prost edí, a to v odvád ní srážkových
vod z v tšiny plochy zám ru deš ovou kanalizací do eky Moravské Sázavy.Tento vliv lze
vzhledem k z ejmému drenování podzemních vod z tohoto prostoru sousední ekou Moravská
Sázava považovat za nevýznamný. P ípadné zasakování v tšiny srážkových vod na ploše
zám ru není technicky ešitelné a z hlediska významnosti vlivu na horninové prost edí ú elné,
a to vzhledem k rozsahu a charakteru zastav nosti plochy, k hydrogeologickým pom m
lokality a k riziku narušení statiky objekt  zám ru. Dále je dle informace investora zajišt no
využívání srážkových vod ze st ech objekt  (cca 30% plochy areálu) pro pot eby závodu
jejich zavedením do úpravny surové vody.
Z hlediska vod lze poukázat na formální neuvedení obdobné tabulky s údaji o Morav
v dopln ní dokumentace jako je tabulka s údaji o Moravské Sázav  uvedená v p vodní
dokumentaci.Toto lze ale považovat za nepodstatné vzhledem k uvedení pr tok  Moravy
v rámci hodnocení vlivu vypoušt ných vod na recipient.
Pro hodnocení fauny a flóry bylo zpracováno biologické posouzení aktuálního stavu lokality
pro výstavbu zám ru s vyhodnocením problematiky výskytu led ka ního, a dále
biologické posouzení stavby “Jímací objekt + výpustní objet na ece Morav “.
Z hlediska  fauny a flóry se v areálu zám ru nenacházejí žádné ohrožené ani zákonem
chrán né druhy ve smyslu zákona o ochran  p írody. Z botanického a dendrologického
pr zkumu vyplývá p ítomnost monokulturní kuku ice a obilí s malým podílem výskytu

edevším ruderální vegetace. Na ásti území se nachází stará laguna porostlá vegetací s kaly
z OV. Hodnocení charakteru laguny a uložených odpad  je uvedeno v p íloze . 7 posudku.
Vzhledem ke zm  zdroje vody a recipientu nedojde ke st etu s led kem ním,
vyskytujícím se u Moravské Sázavy. Lokalita je hodnocena jako velmi neobvyklá a zcela
nep vodní. V p ípad  vlastní plochy stavby se tato nachází ve stavu kulturního ekosystému a
stavebními úpravami nebude žádným zp sobem poškozeno p írodní prost edí lokality.
Ve vztahu k jímacímu a výustnímu objektu na ece Morav  se jedná o prostorov
nevýznamný objekt. Z hlediska hodnocení toku se jedná o nep íliš kvalitní profil s mírným
zne išt ním bez p ítomnosti vzácn jších zástupc  fauny dna toku, není ale vylou ena

ítomnost cenn jších zástupc  ryb. Na sledované lokalit  se vyskytuje pouze jeden ohrožený
živo ich, a to vranka obecná. Mihule poto ní se vyskytuje výše po toku. Led ek ní se na
tomto úseku Moravy dle biologického posouzení nevyskytuje, z pozorování ochránc  p írody
byly zaznamenány p elety led ka ního v daném profilu. Na ploše a v ní profilu pro
jímací a výustní objekt nebyl zachycen v rámci provedeného pr zkumu vyjma vranky obecné
žádný živo ich ani rostlina, který je za azen mezi zvlášt  chrán né druhy podle zákona .
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114/92 Sb. v platném zn ní a vyhlášky . 395/92 Sb.o ochran  p írody a krajiny. V p ípad
manipulace se zvlášt  chrán nými živo ichy v rámci výstavby bude nutno získat p íslušné
výjimky z výše uvedeného zákona.
Z uvedených posouzení a získaných poznatk  vyplývá, že zájmy ochrany p írody a krajiny
v zájmovém území toku eky Moravy nebudou zám rem ohroženy.
Z hlediska historických  památek  a archeologických naleziš  v zájmové oblasti nejsou
dokumentací uvád ny žádné informace, vzhledem k charakteru lokality se na ní žádné
památky a nalezišt  evidentn  nenacházejí.

K údaj m o stavu životního prost edí v dot eném území uvád ným v dokumentaci a jejích
ílohách nemá zpracovatel posudku další p ipomínky.

Na základ  výše uvedeného jsou pro tuto ást dokumentace navrhována tato doporu ení pro
návrh stanoviska MŽP R.:

- technické ešení jímacího a výustního objektu, jeho výstavba a provozování budou
zohled ovat výskyt zvlášt  chrán ných živo ich  v dot eném úseku toku a
minimalizovat vlivy na p írodní prost edí v oblasti tohoto objektu

- výstavba tras vedení surové a odpadní vody a jímacího a výustního objektu bude
provád na ve vztahu k p írodnímu prost edí a stávajícímu ekosystému toku Moravy
šetrným zp sobem

- technické ešení technologického za ízení a stavební konstrukce jímacího a
výustního objektu zpracované v projektové dokumentaci bude zajiš ovat
minimalizaci hlukové zát že okolí stavby

- kone né terénní úpravy v etn  výsadby vhodné vegetace kolem jímacího a výustního
objektu budou provedeny tak, aby objekt minimáln  narušoval vzhledovou a
estetickou úrove  toku a jeho okolí.

- vyúst ní odpadních vod do toku bude provedeno tak, aby zajiš ovalo optimální
zp sob rychlého mísení s ní vodou a její homogenizaci

- vedení technologického provozu OV bude dle možností zohled ovat vyšší úrove
intenzity provzduš ování aktivace a dále provzduš ování koncové jímky vy išt ných
vod zajiš ující dobré okysli ení vypoušt ných odpadních vod
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ÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ

D.I - CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV  A ODHAD JEJICH VELKOSTI A
VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo

Posuzovaný zám r z hlediska charakteru výroby m že ovliv ovat životní prost edí
obyvatelstva v t chto oblastech:
- kvalita ovzduší tj. nár st emisí ze zám ru p i zohledn ní stávající imisní situace
- hladina hluku v okolí zám ru, tj. nár st hlukové zát že vlivem zám ru zejména

s ovlivn ním  lokality Ráje ek
- zdroj vody a recipient odpadních vod eka Morava

Z hlediska p ímých vliv  lze tedy kvalitu ovzduší a hlukovou zát ž považovat za
nejvýznamn jší  a je nutno tyto vlivy monitorovat a rozvíjet snahu o snížení jejich úrovn .
Odpadní vody a odpady produkované p edm tnou výrobou neobsahují toxikologicky závažné
komponenty.
Z hlediska zdravotních rizik uvádí dokumentace a samostatná p íloha vliv  na ve ejné zdraví
specifikaci a charakteristiku škodlivin emitovaných do ovzduší. Z nich jsou hodnoceny
suspendované ástice frakce PM10, benzo(a)pyren, benzen, NO2,  CO,  SO2, z pohledu imisní
situace a legislativních limit  jsou významné suspendované ástice frakce PM10, NO2, benzen
a benzo(a)pyren. Zdrojem celkových emisí jsou p edevším energetické zdroje a silni ní
doprava. Dále jsou hodnocena zdravotní rizika hluku v souladu s definicí zdraví podle WHO a
ve všech relevantních expozicích a ú incích.

Ze záv ru hodnocení rizika hluku vyplývá:

- hluk z provozu papírny nebude p edstavovat reálné zdravotní riziko pro obyvatele
zájmového území v etn  nejbližší okrajové zástavby lokality Ráje ek

- sou asná úrove  hluku je pod b žnou prahovou úrovní obt žování hlukem s výjimkou
okrajové zástavby u silnice I/44, kde by se m la plánovaným obchvatem výrazn  snížit
hluková expozice

- provozem papírny dojde k post ehnutelnému zvýšení hlukové expozice v denní dob  u
nejbližší okrajové zástavby RD na b ehu Moravské Sázavy proti areálu papírny (lokalita
Ráje ek), což teoreticky m že být i p i podlimitní úrovni hluku p inou obt žování u
osob se zvýšenou citlivostí v i hluku

- z provedeného kvantitativního odhadu procenta obt žovaných obyvatel p i dané úrovni
hlukové expozice vyplývá malá pravd podobnost zhoršení sou asné situace z hlediska
obt žování hlukem i v uvedené okrajové ásti zástavby

Bližší posouzení hodnot ekvivalentních hladin hluku je uvedeno v posouzení výstup .
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Provoz zám ru nebude zdrojem negativních vliv  neionizujícího a ionizujícího zá ení na
ve ejné zdraví.

Ze záv ru hodnocení rizika zne išt ného ovzduší vyplývá:

- do hodnocení zdravotních rizik byly zahrnuty hlavní zdravotn  významné složky imisí
z provozu energetického zdroje a dopravy, související s provozem plánované papírny.
Hodnocen nebyl oxid uhelnatý, jehož imisní p ísp vek je zanedbatelný, a to i p i dob
pr rování 1 hodina.

- podkladem k hodnocení expozice obyvatel a uživatel  okolí areálu zám ru byly výstupy
rozptylové studie, která vychází z emisních limit  a garantovaných parametr
projektovaného za ízení

- kvantitativní hodnocení zdravotního rizika jednotlivých složek imisí bylo provedeno na
základ  aktuálních dat o nebezpe nosti hodnocených látek s využitím referen ních
hodnot odvozených WHO, pop . jinými uznávanými v deckými institucemi

- z vyhodnocení sou asné imisní situace zájmového území širšího okolí pr myslové zóny
vyplývá, že je zde stejn  jako na v tšin  území R ze zdravotního hlediska nejzávažn jší
jemná frakce prašných ástic PM10, která má nep íznivý vliv na respira ní nemoci a
úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel. P edpokládaný imisní p ísp vek
z energetického zdroje papírny není u této škodliviny významný a podle kvantitativního
vyhodnocení pro soubor obyvatel nejbližšího sídlišt  resp. m stské ásti Ráje ek

edstavuje teoretické zvýšení zdravotního rizika zne išt ného ovzduší cca o 4 %.

- objemov  nejvýznamn jší složkou emisí z provozu energetického zdroje zám ru budou
oxidy dusíku, vyjád ené jako oxid dusi itý. Výše p epokládaného imisního p ísp vku
NO2 v okolí papírny bude ve srovnání se sou asným p íznivým stavem pom rn
významná. Z hlediska reálného zdravotního rizika však ani v sou tu se stávajícím
imisním pozadím nebude imisní zát ž touto škodlivinou p edstavovat významné
zdravotní riziko pro obyvatele.

- sou asné imisní pozadí karcinogenních uhlovodík  z dopravy je v Záb ehu, ve vztahu
k platným imisním limit m a sou asné situaci ve v tšin  m st R, relativn  p íznivé. Ze
zdravotního hlediska však podle sou asných poznatk  i tato úrove  expozice v p ípad
celoživotního trvání p edstavuje ur ité riziko. Imisní p ísp vek z dopravy související
s provozem zám ru tuto situaci zásadn  neovlivní a s ohledem na p edpokládanou dobu
uvedení zám ru do provozu p i sou asném dopravním ešení do doby realizace
obchvatu silnice I/44 je z hlediska dlouhodobého karcinogenního rizika zanedbatelný.

Výroba v rámci zám ru nebude zdrojem organism , které by mohly negativn  ovlivnit
ve ejné zdraví.

Bližší posouzení emisních a imisních hodnot ve vztahu o ochran  ovzduší je uvedeno
v posouzení výstup .
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Dokumentace dále uvádí pro provoz zám ru vlivy na zam stnance a zásady pro zajišt ní
úrovn  a podmínek bezpe nosti a hygieny práce stanovených p íslušnými p edpisy. K t mto
vliv m je p azeno i nakládání s chemickými látkami v rámci provozu zám ru, pro které jsou
op t stanoveny p íslušné podmínky a zásady v souladu s p íslušnou legislativou.
K faktor m pohody dokumentace uvádí p iny jejich možného narušení. Jedná se op t

edevším o hlukovou zát ž.

Dokumentace dále uvádí jako sou ást vliv  na obyvatelstvo dopad na zam stnanost regionu a
ostatní socio-ekonomické vlivy.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Ovliv ování ovzduší a klimatu vlastním zám rem i celkov  v etn  stávajících zdroj  je
souhrnn  hodnoceno jako nevýznamné a bylo podrobn ešeno a hodnoceno v p edcházejících
kapitolách dokumentace a v jejích p íslušných p ílohách, a v p edcházejících kapitolách
posudku.

3. Vlivy v d sledku hluku, vibrací a zá ení

Úrove  a vlivy hlukové zát že p edevším na venkovní chrán né prostory staveb v d sledku
stávajících zdroj  hluku i zdroj  v rámci zám ru jsou souhrnn  hodnoceny jako nevýznamné
a byly podrobn ešeny a hodnoceny v p edchozích kapitolách dokumentace a v jejich

íslušných p ílohách, a v p edcházejících kapitolách posudku.
Obdobné se týká i vliv  zá ení a elektromagnetického vln ní v etn  vibrací. Ostatní vlivy
jsou vzhledem k charakteru pr myslové zóny dot eného území a jeho výrob nevýznamné.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Povrchová voda je ovlivn na odb rem z eky Moravy pro výrobní ú ely a vypoušt ním
vy išt ných odpadních vod do eky Moravy a p ebyte ných nevyužitých srážkových vod do
eky Moravská Sázava.

Koncepce a hodnocení ešení nakládání s odpadními vodami ze zám ru jsou uvedeny
v p edchozích kapitolách dokumentace a posudku. Zásobování pot ebnými druhy vod je
rovn ž dostate  popsáno. Z hlediska schválení využití zdroj  t chto vod i pro pot eby
zám ru není doloženo stanovisko správce vodního toku (podniku Povodí Moravy) pro odb r
z Moravy v d sledku zm ny zdroje. Toto stanovisko je ale p edm tem následných správních
ízení, pokud si je p íslušný správní ú ad vyžádá.

5. Vlivy na p du

Vlastní provoz zám ru nep edstavuje za daných podmínek potenciální zdroj zne išt ní p dy
v areálu ani blízkém okolí. Možnost lokálního zne išt ní vlivem havarijních únik
nebezpe ných látek jak v pr hu výstavby tak b hem provozu zám ru bude eliminována

íslušnými technicko-organiza ními opat eními uvád nými v p edchozích kapitolách
posudku.
Ve vztahu ke stávající lagun  budou provedena technická opat ení ve vztahu k možným
záplavám, tj. zásyp na úrove  vle ky.
V areálu zám ru dojde v rámci realizace zám ru k záboru p dy v souladu s územním plánem.
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6. Vlivy na horninové a p írodní zdroje

Charakter areálu zám ru jako pr myslové zóny nebude zdrojem vlivu na morfologii okolní
krajiny a horninové prost edí. Z hlediska p írodních zdroj  bude zám r ovliv ovat
zem lství a lesnictví svými nároky na produkci využitelné biomasy jako paliva
z obnovitelných zdroj .

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Charakter posuzovaného území a pr myslová innost v rámci zám ru nebude ovliv ovat
stávající faunu, flóru a ekosystémy lokality a jejího okolí s výjimkou eky Moravy, jejíž
ovlivn ní odb rem vody a vypoušt ním odpadních vod lze hodnotit jako nevýznamné a
v souladu s p íslušnými p edpisy. Ve vztahu k ochran  okolí bude realizována v rámci zám ru

elová výsadba vhodné vegetace s druhovou specifikací uvedenou dokumentaci. Bližší
posouzení této problematiky je uvedeno v p edchozích kapitolách posudku.

8. Vlivy na krajinu

Zám r bude realizován na ploše ur ené pro pr myslové využití v souladu s ÚPD bez p ímé
vazby na volnou okolní krajinu, a lze tedy o ekávat minimální vliv na okolí i jeho krajinný
ráz. Okolní krajinu lze charakterizovat jako zem lskou bez výrazn jších otev ených
pohled  na vzdálen jší krajinné celky.Rovn ž se nep edpokládají negativní vlivy na stávající
funk ní využití okolní krajiny ani na p írodní krajinné prvky.
Nejbližší obytná zástavba (lokalita Ráje ek) je situována ve vzdálenosti cca 80 m jihozápadn
od areálu, její ovlivn ní se o ekává pouze v oblasti vlivu na ovzduší a hlukové zát že.
Vizuální vliv závodu bude regulován vhodným architektonickým ešením budov,
protihlukovou st nou a dopl ující vhodnou vegetací, a to zejména ve vztahu k lokalit
Ráje ek. Vizuální projev na krajinný ráz lze ve vztahu ke stávajícímu charakteru lokality
hodnotit jako nevýznamný. Souhrnn  z provedeného hodnocení vyplývá, že celkový vliv

edpokládaného zám ru na okolní krajinu bude nevýznamný a lze jej hodnotit jako
ijatelný.

9. Vliv na hmotný majetek, archeologické a kulturní památky

Zám r bude realizován na pozemcích v sou asném vlastnictví m sta a jejichž budoucí
vlastnictví  bude p edm tem územního ízení. Po vydání územního rozhodnutí budou na
základ  sou asné smlouvy o smlouv  budoucí tyto pozemky p evedeny do vlastnictví
investora (WANEMI CZ, a.s.).
V zájmovém území ani nejbližším okolí se nenacházejí žádné archeologické a kulturní
památky.
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Stanovisko zpracovatele posudku k výše charakterizovaným a hodnoceným
vliv m zám ru

Lze souhlasit se specifikací uvedených významných vliv  na obyvatelstvo a životní prost edí,
a to je vliv na ovzduší a problematika hlukové zát že. Oba vlivy jsou dokumentací i
samostatnými p ílohami, zejména p ílohou „Posouzení vlivu na ve ejné zdraví – hodnocení
zdravotních rizik hluku a emisí“ zpracovanou  odborn  zp sobilou osobou (soudním
znalcem), posouzeny zp sobem, umož ujícím pokra ování procesu EIA.
Lze souhlasit se záv ry posouzení vliv  na ve ejné zdraví, týkajících se vlivu hlukové zát že
zejména na chrán ný venkovní prostor staveb v lokalit  Ráje ek a vlivu imisní situace okolí
zám ru po jeho uvedení do provozu.
Dále je akceptovatelný p edpoklad nevýznamného rizika nep íznivých zdravotních ú ink
hluku z výstavby zám ru p i realizaci doporu ených technicko-organiza ních opat ení.

Ve vztahu k predikovaným d sledk m dopravy stávající i po realizaci zám ru je významným
pozitivním faktorem plánovaná realizace již komentovaného obchvatu m sta Záh ebu, která
má z hlediska vlivu na zdraví své jednozna né opodstatn ní i bez realizace zám ru.
Ve vztahu k p edpokladu nep ekra ování limitních hodnot hluku u celkové expozice obyvatel
posuzované lokality v období provozu zám ru lze doporu it v rámci zkušebního provozu
ov ení záv  posouzení vlivu  fyzikálních faktor  m ením dopravního hluku ve vybraných
bodech okolí a na dot ených komunikacích.
Uvedené doporu ení vychází ze záv  hlukové studie a posouzení vlivu na ve ejné zdraví, ze
kterých vyplývá, že celková vypo tená hluková zát ž se bude u nejbližší obytné zástavby
pohybovat v denní dob  kolem stanovené limitní hodnoty.
Je tedy žádoucí z hlediska problematiky celkové hlukové zát že v chrán ném venkovním
prostoru staveb d sledn  provést navrhovaná protihluková opat ení a vyhodnocení jejich
následné ú innosti.

ení hluku po uvedení stavby do provozu bude ale provedeno p edevším na základ
požadavku orgánu ve ejného zdraví v rámci následných správních ízení.

K predikovaným zdravotním rizik m v d sledku emisí škodlivých látek do ovzduší lze
souhlasit s uvedenými záv ry a hodnocením zdravotních rizik spojených s expozicí
jednotlivých škodlivin. Dále lze doporu it ve vztahu k významnosti zdravotního rizika
spojeného s expozicí p edevším PM10, NO2, benzenu a benzo(a) pyrenu prov it a zajistit
dostupné technické a organiza ní možnosti maximálního snížení emisí t chto látek u jejich
zdroj ,  tj.  pro  emise  PM10 a NO2 na energetickém zdroji a pro emise benzenu a benzo(a)
pyrenu v systému silni ní dopravy. Toto doporu ení vychází nap . z již uvád ných zkušeností
s rezervami v technickém ešení za ízení na išt ní spalin s dosahovanými reálnými
parametry emisí pod dokumentací uvedenými výpo tovými limitními hodnotami.
K problematice pachových látek již komentované v p edchozích kapitolách posudku lze
souhlasit se zpracovatelem vlivu na ve ejné zdraví, že tyto látky nelze spolehliv  modelovat
(toto byla jedna z p in zrušení jejich limitu ve vyhlášce . 356/2006 Sb.). P edpokládaná
nevýznamná úrove  pachových látek v nejbližším okolí zám ru vychází p edevším
z technických opat ení u jejich zdroj . Ú innost t chto opat ení a reálnou úrove  emisí a imisí
pachových látek bude nutno ov it v rámci zkušebního provozu zám ru autorizovaným

ením v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN 13 725.
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K ostatním uvád ným vliv m zám ru lze konstatovat, že jsou ve vztahu k charakteru zám ru
a inností v dot eném území nevýznamné, a nejsou zdrojem nep ijatelných zdravotních rizik.
K absenci stanoviska podniku Povodí Moravy k odb ru vody z eky Moravy lze p edpokládat,
že po vydání souhlasného stanoviska k odb ru z Moravské Sázavy bude vydáno obdobné
stanovisko pro Moravu s vyššími pr toky za podmínky dodržování stanoveného minimálního
hygienického pr toku.
Zám r m že mít negativní vliv na hmotný majetek, zejména na hodnotu nemovitostí v t sném
sousedství zám ru. Vlastníci se mohou na základ  vy íslené škody dohodnout o kompenzaci
s investorem nebo se domáhat odškodn ní v ob ansko-právním sporu.

Vzhledem k uvedení doporu ení navazujících na výše uvedené stanovisko zpracovatele
posudku v jiných kapitolách posudku jsou pro tuto ást posudku formulována tato dopl ující
doporu ení pro návrh stanoviska MŽP R:

- stávající laguna kal  bude zasypána vhodným materiálem do úrovn  vle ky tak, aby
nebyla zdrojem problém  p i zvýšených pr tocích v ece Moravská Sázava

- architektonické ešení stavebních objekt  a kone né terénní úpravy v etn  rozsahu a
druh  výsadby vegetace budou ešeny s cílem zohledn ní minimalizace vlivu zám ru
na krajinný ráz, zejména pak se zvláštním z etelem v i lokalit  Ráje ek

- ve vztahu k významu vlivu pachových látek bude v nována pot ebná pozornost
realizaci všech p íslušných technických opat ení k minimalizaci emisí pachových
látek navržených v projektu. Ú innost t chto opat ení a dosažená reálná úrove
emisí a imisí pachových látek bude ov ena v rámci zkušebního provozu zám ru
autorizovaným m ením v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN 13 725.

D. II - ROZSAH VLIV

Tato kapitola dokumentace shrnuje komplexní charakteristiku vliv  zám ru na životní
prost edí z hlediska jejich velikosti, významnosti a možnosti vliv  p esahujících státní
hranice.
Dokumentace shrnuje stru  významné vlivy popsané v d ív jších kapitolách a n kterých

ílohách. Dále shrnuje podmínky pro výstavbu a provoz zám ru, které budou zajiš ovat
minimalizaci vliv  na životní prost edí.

Stanovisko zpracovatele posudku k rozsahu vliv

Vzhledem ke stanovisk m v p edchozích ástech posudku nemá zpracovatel posudku
k uvedenému rozsahu vliv  p ipomínky.
Problematika p eshrani ních vliv  je posouzena v kapitole II.4 posudku.

Ve vztahu k výše uvedenému nejsou formulována žádná doporu ení pro návrh stanoviska
MŽP R.
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D.III  - CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK P I MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH

Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole D.III

V provozech zám ru bude nakládáno s nebezpe nými látkami v množství nedosahujícím
limity podle p íslušné legislativy (zákon . 59/2006 Sb.) Zp sob nakládání s chemickými
látkami obecn  (manipulace, skladování, využívání ve výrobních procesech apod.) se bude
ídit p íslušnými p edpisy, technickými normami a technologickými reglementy, a dále

schválenými provozními ády a havarijními plány. Systém nakládání  s t mito látkami bude v
souladu se zavedenými systémy v obdobných provozech. Charakter papírenské výroby a
za ízení navržených v zám ru nevytvá í významn jší rizika havárií a tím i environmentálních
rizik.

Za hlavní rizika spojená s provozem zám ru lze v souladu s dokumentací pokládat:
- možnost požáru
- nestandardní únik odpadních vod z výrobních provoz
- havarijní úniky procesních chemikálií a provozních hmot
- havarijní úniky nebezpe ných plyn , zejména bioplynu z OV a kotelny, kde je

spalován

Následné projektové dokumentace budou tak jak je obvyklé minimalizovat technickým
ešením zám ru rizika havarijních stav  v rámci zám ru.

edpokládaná vysoká úrove  systém ízení technologických proces  a jejich automatizace
bude rovn ž  minimalizovat p ípadné negativní vlivy selhání lidského faktoru a svým ešením
zajiš ovat p edcházení vzniku havarijních stav .
Instalované technologie nebudou významn jším zdrojem látek nebezpe ných pro životní
prost edí, a projektové ešení i výb r dodavatel  by m l zajiš ovat úrove  nejlepších
dostupných technologií v p edm tném oboru.
Projektované technologie a za ízení i jejich provoz musí respektovat veškeré platné právní

edpisy na ochranu zdraví a životního prost edí. Dokumentace specifikuje dostate ným
zp sobem hlavní možnosti havarijních i nestandardních stav  a charakterizuje následná
environmentální rizika i zásady jejich p edcházení i opat ení k jejich odstran ní. Pro provoz
zám ru budou zpracovány a schváleny rovn ž p íslušné havarijní plány v souladu se zákonem
. 59/2006 Sb. a vyhláškou . 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a

náležitostech havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování a
odstra ování jejich škodlivých následk  v platném zn ní, a na základ  § 39 zákona . 254/
2001 Sb.o vodách v platném zn ní, a dále provozní ády stanovující podmínky provozování
s prevencí vzniku havárií. Uvedené dokumenty budou sou ástí dokumentace p edkládané
v rámci procesu IPPC, v detailním provedení pak budou p edloženy v rámci kolauda ního
ízení.

Zpracovatel posudku souhlasí s charakteristikou environmentálních rizik této kapitoly
dokumentace.
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Na základ  výše uvedeného stanoviska zpracovatele posudku a p edchozích doporu ení jsou
formulována pro návrh stanoviska MŽP R tato dopl ující opat ení:

- zajistit respektování veškerých právních a bezpe nostních p edpis  a technických
norem  vztahujících se k nakládání s chemickými a ostatními látkami, prevenci
havárií a opat ením pro vznik nestandardních stav  výroby v p íslušné projektové
dokumentaci zám ru

- zajistit p íslušnými kontrolními mechanizmy a ú inným stavebním dozorem
dostate nou kontrolu kvality dodávek a prací v rámci výstavby zám ru v . souladu
s p íslušnými technickými normami i p edpisy vztahujícími se k realizaci
pr myslových staveb

D.IV - CHARAKTERISTIKA OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ POP .
KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV  NA ŽP

V této kapitole dokumentace uvádí vý et doporu ení k prevenci, vylou ení, snížení i
kompenzaci nep íznivých vliv  zám ru na ŽP v len ní na fázi výstavby a fázi provozování
zám ru.
Jako kompenza ní opat ení jsou uvedena opat ení terénního charakteru pro kompenzaci imisí
hluku a škodlivých látek.
Preventivní a provozní opat ení zahrnují základní opat ení pro zajišt ní bezpe nosti provozu a
jednotlivých za ízení navrhovaná v rámci projektu a v rámci provozu zám ru.

Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole D.IV

Uvedená charakteristika byla ve vztahu k vlastnímu zám ru v rozhodující mí e komentována
v p edchozích kapitolách posudku a pro návrh stanoviska MŽP R byla formulována n která
opat ení významná z hlediska vlivu na životní prost edí a bezpe nosti práce a provozování
za ízení zám ru.
Zpracovatel posudku souhlasí s opat eními doporu enými v kap. D.IV dokumentace s tím, že
v doporu eních pro návrh stanoviska MŽP R bude navrženo jejich dopln ní a rozší ení, a to
v návaznosti na stanoviska ú astník  procesu EIA k p edložené dokumentaci.

Na základ  výše uvedeného stanoviska zpracovatele posudku a zn ní kapitoly D.IV
dokumentace je pro návrh stanoviska MŽP R formulováno toto souhrnné doporu ení:

- zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D. IV dokumentace pro etapu zpracování projektu a p ípravy stavby

- zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D.IV dokumentace pro etapu výstavby zám ru

- zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D.IV dokumentace pro etapu provozu zám ru
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D.V - CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
EDPOKLAD  P I HODNOCENÍ VLIV

V této kapitole je uveden stru ný souhrn hlavních prognostických metod, výchozích
edpoklad  a zdroj  údaj  použitých p i hodnocení vlivu zám ru na životní prost edí.

Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole D.V

Vzhledem k rozsahu dostupných vstupních údaj , po áte ní fázi technické a obchodní
ípravy zám ru a k charakteru zám ru a jeho vliv  lze akceptovat dokumentací použité

vstupní údaje i metody hodnocení zám ru a prognózování jeho vliv  na životní prost edí.
Použité metody a metodiky jsou komentovány v kapitole II.2 posudku.

D.VI - CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK  VE ZNALOSTECH A NEUR ITOSTECH

Dokumentace a její p ílohy shrnují podmínky kvality jejich zpracování, vlivy závislosti na
vstupních datech a informacích odpovídajících postavení procesu EIA v technické p íprav
zám ru, a dále vymezuje možnosti budoucího rozptylu vstupních dat a p ípadn  vzniklých
nejistot závisejících p edevším na budoucím využití pr myslové zóny a kumulaci vliv
s jinými zám ry. Dále jsou hodnoceny zdroje vstupních dat a vliv p ípadných nejistot na
zásadní vlivy na životní prost edí.

Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole D.VI

Posouzení vlivu zám ru na životní prost edí bylo provedeno na základ ady vstupních údaj
a informací od r zných subjekt , projektových podklad , zkušeností s obdobnými provozy a
ostatních podkladových studií uvedených v p íloze dokumentace, a je svojí kvalitou i

esností na n  vázáno.
Lze souhlasit se záv rem a ve vztahu se zkušenostmi s obdobnými stavbami, že se zám rem
nejsou spojeny žádné významné nejistoty ovliv ující životní prost edí v rámci dikce zákona .
100/2001 Sb. v platném zn ní a p íslušných složkových zákon  i jejich provád cích p edpis .
Tento záv r je ale podmín n respektováním všech v dokumentaci a posudku uvedených
doporu ení k další technické p íprav , výstavb  a provozování zám ru.
Dále lze o ekávat i možné zm ny zejména v technickém ešení v pr hu zpracování dalšího
stupn  projektové dokumentace, tyto by ale nem ly p i respektování všech posuzovaných
parametr  i legislativních limit  ovliv ujících životní prost edí a ve ejné zdraví a dále p i
dodržování p íslušných p edpis  a technických norem i uvedených doporu ených opat eních
výsledky provedeného posouzení vlivu zám ru na životní prost edí negativn i výrazn ji
ovlivnit.

Na základ  výše uvedeného nejsou ke kapitole D.VI dokumentace pro návrh stanoviska MŽP
R formulována žádná doporu ení.
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ÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Je komentováno v kapitole II.3 posudku.
ÁST F –  ZÁV R

V této kapitole je provedeno shrnutí nejvýznamn jších údaj  o zám ru. Dále jsou uvedeny
výsledky hodnocení nejd ležit jších vliv  na ŽP, tj. hluk a vliv na ovzduší, a jsou
komentovány výsledky hodnocení zdravotních rizik t chto vliv .
Z celkového záv ru vyplývá, že v daném prostoru lze realizovat posuzovaný zám r bez
významného st etu se zájmy ochrany životního prost edí a za p edpokladu dosažitelného
pln ní ustanovení všech p edpis  z oblasti ochrany životního prost edí.

Stanovisko zpracovatele posudku

Posouzení všech uvedených údaj  a vliv  je detailn ji provedeno v p edchozích kapitolách
posudku. Zpracovatel posudku se záv ry kapitoly F souhlasí za podmínek, které vyplývají z
posudku.

ÁST G – VŠEOBECN  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Zahrnuje p ehled souhrnných údaj  netechnického charakteru rozpracovaných v díl ích
kapitolách dokumentace a jejích p ílohách, a komentovaných v ostatních ástech posudku.
Zpracovatel posudku nemá k této ásti dokumentace p ipomínky.

V. VYPO ÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ENÍ
K DOKUMENTACI A JEJÍMU DOPLN NÍ

Úvod

Obdržená vyjád ení jsou se azena v posloupnosti dle data jejich vyhotovení.
Vzhledem k n kterým opakujícím se p ipomínkám, které jsou obecn jšího charakteru i
nejsou relevantní k procesu posuzování vliv  na životní prost edí (procesu EIA), jsou v úvodu
vypo ádání obdržených vyjád ení uvedeny tyto komentá e:

a) Proces posuzování vliv  na životní prost edí se ídí zákonem . 100/2001 Sb.
v platném zn ní, dále dot enými složkovými zákony a jejich provád cími p edpisy.

vod je zcela z ejmý, posuzování musí být metodicky jednotné v rámci celého území
R a nelze do n j vnášet osobní i jiné zájmy r zných osob a subjekt , které jsou

v ad  p ípad  u stejného zám ru v rozporu.

b) Proces EIA je sou ástí komplexní p ípravy staveb, která zahrnuje následná správní
ízení, a to územní ízení, proces IPPC a stavební ízení. Každé z t chto ízení se ídí

vlastní legislativou a má v procesu p ípravy a realizace každé stavby vymezenou
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innost a odpov dnost za ní. P íslušné zákony vymezují procesu EIA jeho umíst ní na
za átku uvedené komplexní p ípravy zám ru, a to v rámci územního ízení podle § 91
zákona . 148/2006 Sb. (dále stavební zákon). Ve vztahu k tomuto umíst ní je
podkladem pro proces EIA obvykle studie proveditelnosti, technická studie nebo
dokumentace pro územní ízení, a to podle složitosti posuzovaného zám ru a jeho

edpokládaného vlivu na životní prost edí. Nelze tedy v rámci dokumentace EIA
zajistit specifikaci konkrétních za ízení v . jejich parametr  a jejich dodavatel  v .

íslušných garancí, tento proces je sou ástí projektové dokumentace pro provád ní
stavby (realiza ní dokumentace - RD), nebo zejména u jednostup ového projektu pro
jednodušší stavby sou ástí dokumentace pro stavební povolení (projekt pro stavební
povolení - PSP). Uvedený systém t ístup ové projektové dokumentace je rovn ž
nositelem ur itého vývoje technického ešení, které se m že m nit v díl ích
technických parametrech, ale nem že p ekra ovat parametry vliv  na životní prost edí
vstupující do procesu EIA a tímto procesem posuzované.

c) Dokumentace pro Ú  (DÚ ) eší p edevším umíst ní stavby a její prostorové nároky
ve vztahu ke koncepci technického ešení. Z hlediska vliv  na životní prost edí
nastavuje koncepce ešení parametry pot ebné pro posouzení t chto vliv . Pokud ve
vztahu k t mto parametr m posouzení uvedených vliv  nevykazuje rozpor s limity
složkových zákon  a jejich provád cích p edpis , a posouzení vliv  na ve ejné zdraví
jejich nep ijatelnost, a dále není d sledkem t chto parametr  zjevné ohrožení p írody
a jejích ekosystém , jsou tyto parametry stanoveny pro výb r všech za ízení a jejich
dodavatel  jako zásadní podmínka. K uvedenému systému zadávacích parametr  a
výb ru díl ích technologií a jednotlivých za ízení je nutno si uv domit, že nelze
vyrobit za ízení typu kotelny, OV apod. tzv. na míru, tj. p esn  na zadávací
parametry. Dodavatelé se musí jednak vždy pojistit ve vztahu ke smluvním garancím,
jednak jsou p íslušná za ízení vyráb na s ur itou úrovní i v parametrech týkajících se
procesu EIA. V praxi to znamená, že p i kvalitním projektu, dob e vedeném
výb rovém ízení a nekompromisních smluvních vztazích jsou reáln  dosahované
parametry ovliv ující životní prost edí vždy pod parametry zadávacími, které spl ují
legislativní limity.

d) K tolik p ipomínkovanému umíst ní zám ru p edm tné velikosti a charakteru je nutno
konstatovat, že tato záležitost je v kone ném rozhodování p edm tem územního
ízení, nikoli procesu EIA.

      Umíst ní zám ru je navrženo v lokalit  vedené v územním plánu ást URBAN . 6 –
Leštinská – LT) jako pr myslová zóna s návrhem rozvoje:

- polyfunk ní území s pozemky pro rozvoj pr myslových (zem lských) areál , služeb
pro motoristy

- dominantní innosti: pr myslové areály
- subdominantní innosti: ostatní služby, bydlení
- závazné regulativy: do roku 2 004 vy ešit otázku modernizace a rozší ení OV

Specifikace inností (za ízení): charakter: nadm stská,
                                                   výroba:     pr myslová a zem lská
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      Soulad s platným územním plánem je doložen vyjád ením M Ú Záb eh, stavebního
adu ze den 23.10.2006, v p íloze dokumentace. K tomuto doložení je nutno

upozornit, že došlo ke zm  zdroje vody, recipientu odpadních vod a umíst ní
erpací stanice a výustního objektu na b ehu Moravy. Tyto stavební objekty nejsou

tedy zahrnuty do výše uvedeného vyjád ení.
      K této zm  bylo vydáno dne 30.10. 2007 sd lení M stského ú adu Záb eh,

stavebního ú adu ( .j. Výst.: 2007/H1), ve kterém se konstatuje, že v sou asné dob
obec Leština nemá platný územní plán (viz p ílohy posudku). Toto vyjád ení
stavebního ú adu lze považovat za vyjád ení k zám ru (resp. k objekt m dopln ným
v d sledku zm ny zdroje vody a recipientu odpadních vod) z hlediska územn
plánovací dokumentace ve smyslu p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb. v platném
zn ní (zákon vyžaduje - citace: "vyjád ení p íslušného stavebního ú adu k zám ru z
hlediska ÚPD", nikoli doložení souladu s touto dokumentací) s tím, že vlastnické
vztahy ke všem pozemk m pot ebným pro realizaci zám ru budou p edm tem
územního ízení, a to zejména p i deklarované absenci platného ÚP, kdy nelze
hodnotit soulad i nesoulad stavby s ÚP.

      Stavební ú ad by rovn ž m l posoudit, zda se na uvedený objekt a za ízení jako stavbu
vodního hospodá ství vztahuje § 18 odst. 5 stavebního zákona a Metodické sd lení
územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, a realizace p edm tného objektu a
jeho umíst ní v lokalit  s charakterem nezastav ného území nemusí být podmín na
územním plánem nebo zásadami územního rozvoje.

Dále je uvedena citace z dokumentu "Územn  energetická koncepce mikroregionu
Záb ežsko":

Plochy a koridory pro pr myslové a komer ní zóny

V jednotlivých obcích jsou více, i mén  navrženy plochy pro novou výstavbu RD. U
menších obcí s výstavbou pr myslových ploch neuvažuje. Jediným plánovaným územím je

sto Záb eh, kde je ada pr myslových podnik , jejichž výroba je utlumena, nebo zrušena.
sto Záb eh má zájem o rozvoj pr myslu a obchodu, a z tohoto d vodu plánuje výstavbu

v následujících plochách:
Záb eh – Leštinská u OV - pr myslová výroba, rozloha 22,2 ha
Záb eh – Leštinská, Olomoucká - ob anská vybavenost, služby pro motoristy, rozloha
6 ha
Záb eh – Lesnická, u slévárny - pr myslová výroba, rozloha 4 ha
Záb eh, Leštinská – Sadová - pr myslová výroba, rozloha  2,3 ha,
Záb eh – u garáží SAD - pr myslová výroba, technické služby, rozloha  cca 1,5 ha

e) K výhradám okolních obyvatel k umíst ní zám ru (a to bez ohledu na jeho vliv na
životní prost edí) lze upozornit, že možnosti využití území pro výstavbu
pr myslových výrob jsou jednozna  ur eny územním plánem po ízeným m stem
Záb eh. Koncept územního plánu je p edm tem ve ejného projednání v etn  možnosti
uplatn ní p ipomínek ze strany sousedních obcí. Pokud nebylo ze strany m sta Záb eh
spojeno po ízení územního plánu s regula ním plánem, který stanovuje v ešené ploše
podrobné podmínky pro využití pozemk , umíst ní a prostorové uspo ádání staveb,
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ochranu hodnot a charakteru území a vytvá ení p íznivého životního prost edí, pak by
nem ly být obecn  investo i omezováni ve využití  pr myslové zóny Leštinská pro
umíst ní p edm tného zám ru p i spln ní veškerých legislativních podmínek. Ve
stávající ÚPD je v závazných regulativech stanoveno pouze do roku 2 004 vy ešit
otázku modernizace a rozší ení OV.

      Souhrnn eno, m li si ob ané v okolních obcích zajistit prost ednictvím svých
zastupitel  v rámci zpracování územního plánu stanovení závazných regulativ  s
omezujícími podmínkami pro pr myslovou zónu Leštinská vymezujícími charakter

ípustných výrob a limitujícími jejich max. rozlohu, max. výrobní kapacitu, vhodné
urbanistické ešení apod.

      f)  K problematice zajišt ní biomasy jako vstupní suroviny (resp. paliva) zám ru lze
konstatovat,  že  se  jedná  o  záležitost,  která  formáln  není  p edm tem  procesu  EIA.
Zp sob a zdroje zajišt ní biomasy je p edevším obchodní záležitostí a rovn ž
podnikatelským rizikem investora. Z hlediska procesu EIA jsou podstatné charakter a
parametry využívané biomasy, které ovliv ují životní prost edí, a dále nároky na její
dopravu. Tyto údaje jsou dokumentací dostate  prezentovány. Z hlediska
obchodního nelze požadovat, aby investor ve fázi procesu EIA zve ej oval konkrétní
zdroje dodávky této suroviny, které se mohou i v pr hu provozu zám ru m nit.

   Jako dopl ující informaci sd lil investor, že má smluvn  zajišt no u
evozpracujících firem palivo na bázi nezávadné biomasy ve výši cca 175 000

t/rok, tj. cca 90% nov  upravených bilancí pot eby paliva, a poskytl zpracovateli
posudku tyto p edb žné smlouvy k nahlédnutí. Za t chto okolností považuje
zpracovatel posudku požadavky na prokázání p edb žného zajišt ní biomasy za
vypo ádané.

   Dále investor p edložil informativní studii "Využití lesní biomasy v zájmové
oblasti" ze které v záv ru vyplývá ro ní bilance využitelné biomasy v zájmovém
území ve výši 827 573 t, aktuální pot eba zám ru iní 195 000 t/rok.

Veškerá aktuální vyjád ení dot ených ú astník  procesu EIA k dopln ní dokumentace jsou
v úplném zn ní sou ástí p ílohy . 9 posudku.

Ve lh tách stanovených zákonem . 100/2001 Sb. se k posuzované dokumentaci vyjád ili:

1. Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky
    Správa chrán né krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
.j. 1 230/LM/2007, ze dne 30.7. 2007

Podstata vyjád ení

V uvedeném vyjád ení se konstatuje, že zpracované biologické hodnocení uvádí pro eku
Moravu výskyt ohroženého druhu Vranky obecné v lokalit  dot ené stavbou a upozor uje na
výskyt kriticky ohrožené Mihule poto ní výše po toku.
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Dále vyjád ení v p ti bodech v zásad  doporu uje:
1. Prov it výskyt zvlášt  chrán ných druh  v lokalit  dot ené realizací zám ru.
2. V p ípad  výskytu organism  vedených v kategorii ohrožený a dot ení  základních

podmínek jejich ochrany zám rem požádat p íslušný ú ad o ud lení p íslušné výjimky
ze zákona o ochran  p írody.

3. V p ípad  výskytu organism  vedených v kategorii siln  a kriticky ohrožený a jejich
dot ení  základních podmínek jejich ochrany zám rem požádat Správu CHKO LP o
ud lení p íslušné výjimky ze zákona o ochran  p írody.

4. Zapracovat do projektové dokumentace konkrétní opat ení (viz úplné vyjád ení
v p íloze) ve fázi výstavby a provozu zám ru.

5. Zohlednit v rámci vodoprávního ízení vznesené p ipomínky (viz úplné vyjád ení
v p íloze).

Stanovisko zpracovatele posudku

Bod 1:
Bod 1. byl vypo ádán „Biologickým hodnocení stavby: Jímací objekt vody + výletní objekt na
ece Morav “ a „Biologickým hodnocením aktuálního stavu lokality pro výstavbu fy WANEMI

CZ a.s. na okraji m sta Záb eh a vyhodnocení problematiky výskytu led ka ního“ (blíže
viz kap. IV, ást C posudku). Dále je v dokumentaci (p íloha . 5) uvedeno vyjád ení orgánu
ochrany p írody o absenci významného vlivu na evropsky významné lokality a pta í oblasti
(lokality soustavy NATURA). Uvedená problematika bude rovn ž p edm tem následných
správních ízení, jehož ú astníkem bude orgány ochrany p írody, který si m že vyžádat
stanoviska relevantních dot ených organizací  a ostatních subjekt .

Bod 2, 3:
Bod 2, 3 bude spln n v rámci následných správních ízení.

Bod 4:
Bod 4. bude spln n v rámci projektové p ípravy a režimu výstavby, k tomuto jsou v návrhu
stanoviska MŽP R stanoveny pot ebné podmínky.
K odst. c) bodu 4 je nutno upozornit, že dodržení  limitu teploty 10 °C v dob  rozmnožování
ryb je ovlivn no p edevším aktuálními klimatickými podmínkami a teplotou toku v tomto
období. Zám r bude zvyšovat teplotu v ece p i Q355 a teplot  vody 20°C o cca 0,3 °C s tím,
že v období rozmnožování ryb lze p edpokládat výrazn  vyšší pr tok a nižší teplotu v toku
(blíže viz kap. IV, B.III, 2. Odpadní vody posudku).

Bod 5:
K bodu 5. lze konstatovat, že pro zachování minimálního z statkového pr toku (MZP) jsou
v posudku navržena intenzifika ní opat ení pro asov  omezená období minimálních pr tok
(odb r vody pod vyúst ním odpadních vod, zp tné využití podílu vy išt né vody z OV,
organiza ní opat ení ve výrob  apod.). Podmínka zachování MZP bude sou ástí následných
správních ízení, totéž se týká etnosti a rozsahu monitoringu kvality vypoušt ných vod.
Stanovení emisních limit  kombinovaným p ístupem je podle novely N.V. . 61/2003 Sb.
v kompetenci p íslušného vodoprávního ú adu.



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

90

K p ipomínce výpo tu sm šovací rovnice je v posudku uveden výpo et s použitím Q355 pro
ukazatele BSK5 a   Pcelk.  jako hodnot s nejv tším p iblížením imisnímu standardu. Výpo et
ukazuje nevýznamné ovlivn ní i p i Q355. Dále lze upozornit, že výpo et je proveden na
projektované „p“ a „m“ hodnoty, jejich reálná úrove  bude nižší. Rovn ž lze p ipomenout, že
dle Metodického pokynu k novele N.V. . 61/2003 Sb.  se pro výpo et podle kombinovaného
principu budou používat celoro ní pr rné hodnoty.
V rámci projektu pro stavební povolení bude dopln n výpo et sm šovací rovnice pro AOX a
Hg na základ  provedených analýz toku, lze ale p edpokládat stávající koncentrace v toku pod
mezí citlivosti analytických metod, tj. nulové, a ovlivn ní toku bude cca stejné jako je
uvedeno v dopln ní dokumentace.
Ze všech hodnocení vyplývá nevýznamný vliv zám ru na kvalitu toku Moravy a minimální
zm ny této kvality i charakter zbytkového zne išt ní nebudou negativn  ovliv ovat stávající
ekosystém toku.

Ve vztahu k uvedeným vliv m a doporu ením navrženým v p edchozích kapitolách posudku
jsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována následující dopl ující doporu ení:

- v rámci následné projektové p ípravy navrhnout intenzifika ní opat ení pro asov
omezená období minimálních pr tok  zahrnující:
- odb r vody pod vyúst ním odpadních vod ze zám ru
- zp tné využití podílu vy išt né vody z OV v rozsahu dle p ijatelných vliv  na

technologii výroby

- v pr hu stavebních prací v koryt  toku bude zajišt no:
- nedojde k úniku stavebních hmot s obsahem zejména cementu a vápna a pohonných

látek a maziv do toku
- nedojde k nadm rnému zákalu vody, který by mohl ve spojení s vyššími teplotami a

nízkým stavem vody zp sobit mechanické poškození tkání ryb
- práce ve zvodn lé ásti toku budou provedeny v období od 1.9. do 15.10. b žného

roku
- pokud bude stavební inností v toku dot ena nep ípustným zp sobem rybí populace,

bude proveden záchranný odlov orgánem ochrany p írody ur ených druh  ryb p i
zohledn ní technické proveditelnosti odlovu v daných podmínkách toku. Dále
budou spln ny podmínky p ípadn  vydaných výjimek ze základních ochranných
podmínek zvlášt  chrán ných živo ich .

- ívodní a odpadní potrubí budou zajišt na proti pr niku vodních živo ich

- stavba nebude omezovat migra ní prostupnost toku

- v koryt  toku nebudou provád ny žádné technické zásahy pro nadlepšení podmínek
odb ru vody p i nižších pr tocích

- v rámci zpracování projektu pro stavební povolení bude provedeno ov ení kvality
toku Moravy v daném profilu v ukazatelích Hg a AOX
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2. Ministerstvo životního prost edí
    Odbor ochrany vod
.j. 3054/740/07, 52738/ENV/07, ze dne 31.7.2007

Podstata vyjád ení

Vyjád ení odboru ochrany vod konstatuje, že v posuzovaném dopln ní dokumentace zám ru
jsou požadavky na ochranu vod uvedené interním sd lením ze dne 2.1.2007 respektovány,
nemá p i jejich dodržení k p edloženému zám ru zásadní výhrady a s p edloženým zám rem
souhlasí za p edpokladu dodržení pravidel stanovených na ízením vlády . 61/2003 Sb. a dále
pravidel stanovených vyhláškou . 450/2005 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku

Formální upozorn ní se týká novely na ízení vlády . 61/2003 Sb., tj. na ízení vlády .
229/2007 Sb. platné od 1.10.2007 s tím, že se p edpokládá v dalším vývoji p ípravy zám ru
dodržení ustanovení této novely a respektování Metodického pokynu MŽP R k této novele.
Respektování uvedených p edpis  bude sou ástí následné projektové p ípravy a p íslušných
správních ízení v . procesu IPPC.

Ve vztahu k výše uvedenému a k doporu ením navrženým v p edchozích kapitolách posudku
nejsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována žádná další dopl ující doporu ení.

3. Olomoucký kraj
.j. KUOK/77876/2007-2/7129, ze dne 6.8. 2007

Podstata vyjád ení

Olomoucký kraj ve svém vyjád ení upozor uje p edevším na dot ení území v koridoru
dopravy S2 zm nou zdroje surové vody a recipientu odpadních vod (nov  Morava).
Dále jsou uvedeny tyto zásady a regulativy využití zám rem dot eného území:

- nep ipustit nová výrobní za ízení bez schválených projekt  na ochranu životního
prost edí a stanovených ochranných pásem

- nep ipustit výstavbu spalovacích za ízení bez vícestup ového išt ní spalin
- pot eby nákladní dopravy v území zajiš ovat p edevším železni ní dopravou, silni ní

nákladní dopravu využít pouze tam, kde neexistuje železni ní spojení

Stanovisko zpracovatele posudku

K upozorn ní na dot ení území v koridoru dopravy S2 je v p ílohách posudku p iloženo
vyjád ení editelství silnic a dálnic k DÚ , stavby vodovodu a kanalizace se zohledn ním
uvedené zm ny zdroje vody. Z vyjád ení vyplývá, že SD nemá proti uvedené stavb  zásadní
námitky, pouze stanovuje technické podmínky ešení k ížení potrubí s komunikacemi a
úpravu vedení navrhované trasy potrubí a kanalizace tak, aby se vyhnula prostoru plánované
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MÚK podle p eložené situace. Dále SD požaduje respektování stanoviska projektanta
komunikací v prostoru MÚK k p edm tné stavb  vodovodu a kanalizace.

K dalším uvedeným zásadám a regulativ m lze konstatovat:
- edm tná stavba podléhá procesu EIA a IPPC i ostatním správním ízením

zahrnujícím rovn ž schvalování ešení ochrany životního prost edí. Ochranná pásma
budou navržena v PSP a schvalována orgánem ve ejného zdraví.

- technické ešení išt ní spalin energetického zdroje bude v následných projektech
ešeno jako vícestup ové s ú inností zajiš ující minimáln  pln ní legislativních limit

ochrany ovzduší resp. parametr  hodnocených dokumentací EIA, pokud jsou pod
mito limity

- k podílu železni ní dopravy uvádí dopravní studie proti p vodní dokumentaci nár st
železni ní dopravy na cca 30% p epravy sb rového papíru a hotových výrobk . V

íloze . 4 je uvedeno stanovisko eských drah, ze kterého vyplývá bezproblémové
zajišt ní požadované p epravy pro p edm tný zám r. Na základ  uvedeného považuje
zpracovatel posudku uvedený podíl železni ní dopravy za minimální s tím, že v rámci
další technické p ípravy bude provedeno posouzení dalšího zvýšení dopravy na max.
možnou úrove  v . zd vodn ní této úrovn .

Ve vztahu k uvedeným vliv m a doporu ením navrženým v p edchozích kapitolách posudku
jsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována následující dopl ující doporu ení:

- v rámci projektové p ípravy bude zajišt no technické ešení išt ní spalin
energetického zdroje jako vícestup ové s ú inností zajiš ující minimáln  pln ní
emisních limit  stanovených p íslušnou legislativou nebo emisí posuzovaných
v rámci dokumentace EIA a v posudku, pokud mají tyto nižší hodnotu

4. Ministerstvo životního prost edí
    Odbor odpad
.j. 52740/ENV/07,4279/720/07, ze dne 14.8. 2007

Podstata vyjád ení

Odbor odpad  sd luje, že p ipomínky k oznámení zám ru  byly z hlediska problematiky
nakládání s odpady vhodným zp sobem v dokumentaci dopracovány a odbor odpad  nemá
z hlediska svojí kompetence k dokumentaci žádné p ipomínky.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez komentá e.
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5. eská inspekce životního prost edí
    Oblastní inspektorát Olomouc
zn. 48/OOH/0720784.01/07/OPM, ze dne 14.8.2007

Podstata vyjád ení

Vyjád ení  IŽP se týká ochrany ovzduší a v tomto vyjád ení jsou požadována technická
opat ení k minimalizaci emisí sekundární prašnosti a pachových látek. Tato opat ení zahrnují

edevším umíst ní úpravy d eva, p ípravy a skladování biopaliva, skladování popílku a
druhotné suroviny (sb rového papíru) v uzav ených halách, nikoli pod p íst eškem nebo na
otev ené ploše. Dále je vznesen požadavek na vybavení zdroj  zne iš ování ovzduší (zejména
emisí ze zpracování d eva a emisí pachových látek) moderním za ízením pro išt ní
vypoušt ných vzdušin.
Záv rem je doporu eno uvedené p ipomínky vyhodnotit a zapracovat do zám ru p ed
vydáním stanoviska.

Stanovisko zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku souhlasí v zásadních aspektech se stanoviskem IŽP OI Olomouc.
Problematika vlivu zám ru na ovzduší v etn  zohledn ní zdroj  pachových emisí a imisní
situace je posuzována v kapitole IV. posudku v ásti týkající se kapitoly B.III dokumentace
(Údaje o výstupech).
V rámci dokumentace je problematika pach  posouzena v samostatné studii „Vliv pachových
látek vybraných zdroj  papírny Záb eh na Morav  na okolí podniku“. Výsledky tohoto
posouzení a jeho doporu ení by m ly být podkladem pro další postup v ešení této
problematiky.
Popis innosti d evoskladu je uveden v popisu PS 210 Sklad biopaliva.
Ve vztahu k uvedenému popisu PS 210 lze hlediska konkrétních požadovaných technických
opat ení konstatovat:

      -     hlavní podíl biomasy, hn dá št pka, bude p ivážen v hotovém stavu a použit bez další
úpravy s navezením p ímo do krytých výsypek. Št pka je obvykle vlhká a není
zdrojem prašnosti.

- manipulace s nakráceným kusovým d evem a jeho úprava v seka kách a drti ích bude
probíhat v uzav eném objektu d evosekárny kde budou umíst na p íslušná za ízení.

      Objekt d evosekárny je vybaven odtahem vzdušiny p es cyklonový odlu ova .
      Palivo z d evosekárny je dopravováno krytými dopravníky na skládku paliva.
      Vzhledem k tomu, že produktem je št pka o rozm rech do 4 cm, lze uvedený proces

považovat z hlediska p ípadného vzniku sekundární prašnosti i jejího charakteru ve
vztahu k ší ení vzduchem za nevýznamný.

       Na základ  uvedeného lze navržené technické ešení akceptovat s tím, že v rámci
zkušebního provozu bude tento potenciální zdroj sou ástí komplexního hodnocení
vlivu technologií a jednotlivých za ízení zám ru na ovzduší
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-    další druhy paliva budou skladovány otev eném boxu (k ra) a v krytém boxu (piliny).
Toto ešení lze podkládat ve vztahu k charakteru t chto paliv za vyhovující.

- íprava  kone ného biopaliva (sm s upraveného d eva, dovážené št pky, pilin a k ry)
bude provád na navážením jednotlivých druh  do výsypek v požadovaném pom ru a
z nich následnou dopravou krytými dopravníky do hlavního krytého zásobního sila
sm sného paliva.

- problematika technické úrovn  cyklonového odlu ova e objektu d evosekárny ve
vztahu k jeho ú innosti bude p edm tem procesu IPPC, kde budou doloženy jeho
limitní technické parametry. Tyto parametry by m ly dle dokumentace zajiš ovat max.
emise TZL ve výši 50 mg/m3 (jedná  se  o  emisní  limit  st edního  zdroje  zne iš ování
ovzduší) a max. emisní hmotnostní tok ve výši 0,311 g/s TZL p i výkonu 6,25 m3/s
vzdušiny s tím, že bude dodržena provozní doba tohoto zdroje zne iš ování ovzduší
max. 5 h týdn . Za t chto podmínek lze vliv uvedeného zdroje na ovzduší v rámci
celkového vlivu zám ru považovat za nevýznamný. D ležitým opat ením tedy bude
zajišt ní uvedených parametr  výkonu a emise TZL v rámci výb ru dodavatele
za ízení, a to i v p ípad , že bude v následném projektu zvoleno jiné za ízení než
cyklon.

- nakládání s popílkem zahrnuje jeho dopravu transportním pasem do uzav ených
zásobník  popílku odvzdušn ných p es tkaninový filtr. Transportní pás bude zakryt.
Tato opat ení budou minimalizovat emise TZL na nevýznamnou úrove . Jako
odprašovací za ízení lze použít nap .  filtry s filtra ní textilií GATEX PES se
zajišt ním hodnoty výstupní koncentrace TZL z filtru max. 50 mg/m3.  Vzhledem  k
charakteru zásobník  a jejich provozu (nízký pr tok vzdušiny filtry a relativn  malá
plocha povrchu zásobník ) lze o ekávat hmotnostní tok TZL p i uvedené emisní
koncentraci v minimální úrovni.

- skladování druhotné suroviny (sb rový papír) bude v uzav eném skladu
(železobetonová prefabrikovaná hala) s p irozeným v tráním. Jedná se o obvyklý
zp sob skladování sb rového papíru. Vzhledem k form  dodávky suroviny (pevn
sepnuté balíky), jejím vlastnostem (obvyklá vlhkost cca 3-5 %) a zp sobu nakládání
s ní v rámci skladu (p eprava a mokré rozvlák ování) není požadavek IŽP na nucené
odsávání vzdušiny a její išt ní adekvátní možným emisím z uvedeného skladování.

- k požadavk m na instalaci za ízení pro zachycení pachových látek ze skladu
sb rového papíru a výroby papíru (z ejm  myšlen  prostor p ípravny látky a
papírenského stroje) lze konstatovat, že v t chto provozech zejména s moderní
technologií pachové látky nevznikají pokud jsou za ízení ádn  provozována (jedná se
o tzv. mokré technologie pracující s vodolátkou). Instalaci odpachovacích za ízení je
nutno zajistit v jiných provozech zám ru tak jak je uvedeno v dokumentaci a v jiných
ástech posudku. Lze rovn ž upozornit, že dle p ílohy k vyhlášce . 362/2006 Sb. je

povinnost m ení koncentrace pachových látek stanovena pouze u výroby papíru
z panenské buni iny, nikoli ze sb rového papíru.
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Na základ  uvedeného lze navržené technické ešení akceptovat s tím, že v rámci zkušebního
provozu budou uvedené potenciální zdroje emisí TZL sou ástí komplexního hodnocení vlivu
technologií a jednotlivých za ízení zám ru na ovzduší. Dále lze materiály na otev ených
skládkách v p ípad  pot eby ízen  vlh it, což by m lo být sou ástí provozních ád .
Pro ur ení zdroj  a skute né úrovn  p ípadného zápachu v jednotlivých provozech zám ru
(jeho charakteru a intenzity v m itelných veli inách) lze p edpokládaný nevýznamný vliv
zám ru na ovzduší ov it vhodným monitoringem pachových látek až po jeho realizaci
v rámci zkušebního provozu, a v p ípad  pot eby rozhodnout o dodatkových technických
opat eních.
Z hlediska pachových látek lze posouzení jejich p ípadného výskytu po realizaci zám ru
vypo ádat specifikací emisí látek s p edpokladem potenciálních pachových vliv  podle
vyhlášky . 355/2002 Sb. (vztahuje se ke zne iš ování ovzduší t kavými organickými látkami
z proces  aplikujících organická rozpoušt dla) a m ením jejich imisní úrovn
v koncentra ních hodnotách olfaktometrickou metodou (dynamickou olfaktometrií dle SN
EN 13725).
Další ešení této problematiky bude sou ástí následných správních ízení (proces IPPC,
stavební ízení).

Na základ  vyhodnocení p ipomínek IŽP jsou ve vztahu k uvedeným vliv m a vzhledem
k doporu ením uvedeným v jiných kapitolách posudku formulována tato dopl ující
doporu ení pro návrh stanoviska MŽP R:

-   v rámci další projektové p ípravy bude specifikováno konkrétní za ízení pro išt ní
vzdušiny odsávané z objektu d evosekárny (SO 202 Úprava d evní biomasy) s
doložením jeho limitních technických parametr . Tyto parametry budou zajiš ovat
max. emisní koncentraci TZL ve výši 25 mg/m3. V rámci realizace zám ru bude
v procesu výb ru dodavatele za ízení pro išt ní vzdušiny odsávané z objektu

evosekárny zajišt no respektování projektovaných parametr  výkonu a emisí
TZL ze za ízení na išt ní odsávané vzdušiny.

6. Jitka Jílková
Záb eh

    bez .j. , ze dne 16.8.2007

Podstata vyjád ení

Paní Jílková vedle vyjád ení ned ry v i p ipravovanému zám ru konkrétn  upozor uje na
nedoložení zajišt nosti biomasy pro energetický zdroj zám ru.

Stanovisko zpracovatele posudku

Problematika umíst ní zám ru z hlediska využití p edm tného území a problematika zajišt ní
biomasy je hodnocena v úvodu kap. V posudku.

Ve vztahu k výše uvedenému nejsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována žádná
dopl ující doporu ení.
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7. Ministerstvo životního prost edí
    Odbor zvlášt  chrán ných ástí p írody
.j. 53084/ENV/07-2573/620/07, ze dne 20.8.2007

Podstata vyjád ení

Vyjád ení výše uvedeného odboru konstatuje, že k dopl ku dokumentace zahrnujícím
samostatné p ílohy hodnotící zám r z pohledu vlivu na flóru, faunu a ekosystémy neuplat uje
z hlediska svých kompetencí žádné další zásadní p ipomínky.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez komentá e.

8. František Rýznar
Na Nové 21, 789 01 Záb eh
bez .j. , ze dne 20.8.2007

Podstata vyjád ení

Pan Rýznar  poukazuje na zájem o pln ní dvou základních p edpoklad  schválení stavby:
1. Zajišt nost paliva
2. Neohroženost výroby závodu OLMA

Stanovisko zpracovatele posudku

Bod 1:
Problematika zajišt ní paliva a její souvislost s procesem EIA byla vypo ádána v úvodu kap.
V posudku.
Poukazování na likvidaci možností budování kotelen na biomasu je záležitostí komer ního
charakteru a podnikatelských aktivit regionu, nikoli procesu EIA. Vyrobená energie se bude
spot ebovávat ve výrob  zám ru, rezervy v kapacit  energetického zdroje na výrobu tepla
(nikoli elektrárny!) mohou být investorem nabídnuty k externímu komer nímu využití dle
zájmu a pot eb trhu. Pokud se týká vlivu na spole nost TALORM, stát naopak podporuje
konkuren ní prost edí a nikoli jeho omezování. K poznámce o zaml ování dokumentu
"Územn  energetická koncepce mikroregionu Záb ežsko" lze uvést, že tento není relevantní
pro proces posuzování vlivu konkrétního p edm tného zám ru na životní prost edí, týká se
spíše resortu energetiky. Dále lze p ipomenout i existenci celostátních koncepcí, které nemusí
být vždy v souladu s regionálními koncepcemi (nap . o dosud nedosaženém podílu výroby
elektrické energie z biomasy).
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Ke zmi ované "Územn  energetické koncepci mikroregionu Záb ežsko" lze uvést její
následující kapitoly:

5.4.3 Varianta 3 – cílený vývoj bio (varianta z pohledu strategického)

Navržená varianta p edstavuje ízené rozší ení vývoje varianty 2:
systémy CZT z stávají zachovány, dochází k modernizaci plynových kotelen, uhelná
kotelna je rekonstruována na biomasu
vznik trhu s biomasou
vyšší procento využití biomasy u individuální spot eby, a to z cca 70 %
využití biomasy u st edních zdroj , využití biomasy z živo išné výroby
realizace pilotních projekt  kombinované výroby elektrické energie a tepla z biomasy
(posouzení možnosti ostrovního provozu)

Jedná se tedy o cílené zajišt ní biomasy v regionu, nebo alespo  její v tší ást. Ve variant  je
op t po ítáno se spoluú astí investora, pop . s investováním t etí stranou. Podpora
strukturálních fond  by m la být uplatn na ve v tší mí e, p edpokládá se za len ní
mikroregionu i do mezinárodních program . Realiza ní program bude rozší en o program
výroby elektrické energie z biomasy.
Poslední varianta spl uje také strategický význam, a to snížení závislosti mikroregionu na
externích dodávkách paliv a energií.

Varianta 3a - modifikace
Tato varianta je zpracována také v modifikaci, a to za len ním projektového zám ru firmy
WANEMI. Koncepce spole nosti WANEMI uvažuje s vybudováním papírny a elektrárny,
která by m la zajistit cca 500 nových pracovních míst. Je uvažováno, že elektrárna vyrobí cca
55 000 MWh elektrické energie p i spálení cca 122 tisíc tun biomasy. Tento projekt ovliv uje
nejen bilanci MiZ, ale celého Olomouckého kraje.

5.7 Záv r
Není nutno zvažovat, která varianta je z hlediska realizace pro Mikroregion Záb ežsko
nejvýhodn jší. Je to varianta 3a, která zajiš uje nejekonomi jší rozvoj regionu. Je možno
konstatovat, že zám r firmy WANEMI je natolik závažný, že svou realizací ovliv uje záv ry
ÚEK Olomouckého kraje. Její p ínos je nejen v pracovních p íležitostech, ale ve všech
dalších hodnocených oblastech ÚEK MiZ a je pln  v souladu s energetickou koncepci
státu.

ležitým faktorem však z stává, že tento dokument je koncep ního rázu, jak íká sám
název, a je nutností s tímto materiálem dále pracovat.

Z uvedeného vyplývá, že posuzovaný zám r je v souladu s dokumentem "Územn
energetická koncepce mikroregionu Záb ežsko" a není tedy d vod k jeho zaml ování.
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Bod 2:
Problematika neohrožení výroby závodu OLMA je problematikou vlivu zám ru na ovzduší

. vlivu zapáchajících látek. Hodnocení této problematiky je podrobn  uvedeno v kapitole
B.III posudku, bod 1. Ovzduší. K uvád né problematice odpov dnosti za možné negativní
dopady na závod OLMA lze upozornit, že proces EIA se ídí p esn  definovanými právními

edpisy (viz výklad v úvodu kapitoly V) a nikoli nadstandardními požadavky i pot ebami
soukromých firem. Za dodržení legislativních požadavk  a dalších podmínek stanovených ve
stanovisku MŽP R i v rozhodnutích p íslušných správních ú ad  je pak odpov dný investor
a vlastník stavby.

Bod 3:
Na p ehlednost a úplnost dopln ní dokumentace EIA lze mít r zné názory v . kritických

ipomínek, pro zpracování posudku a pokra ování procesu EIA je podstatný takový zp sob
vyhodnocení vliv  zám ru na životní prost edí a jejich souladu s p íslušnými p edpisy, který
v kombinaci s podmínkami stanoviska MŽP R umož uje pokra ování následné projektové

ípravy a p íslušných správních ízení. K p ipomínkované nep ehledné provázanosti mezi
požadavky na dopln ní dokumentace EIA stanovenými MŽP a zpracováním dopln ní
dokumentace lze konstatovat, že uvedené body požadavku MŽP byly do dopln ní
dokumentace zpracovány po dohod  v len ní podle kapitol stanovených p ílohou . 4
zákona.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována
žádná další dopl ující doporu ení.

9. OLMA a.s.
bez .j., ze dne 20.8.2007

Podstata vyjád ení

OLMA a.s. nesouhlasí s vazbou existence PHO na provozování výroby kojenecké výživy.
Dále OLMA a.s. zpochyb uje umíst ní OV v pásmu III. stupn  hygienické ochrany z obavy

ed jejím vlivem jako potenciálního zdroje emisí pachových látek na výrobu závodu a
navrhuje umíst ní OV mimo PHO.
Stanovisko dále konstatuje, že ostatní výhrady z p edchozích vyjád ení byly p edloženou
studií eliminovány.

Stanovisko zpracovatele posudku

Problematika vztahu zám ru k závodu OLMA a.s. je dostate  vypo ádána v aktualizované
rozptylové studii, kde je této problematice v nována samostatná kapitola. S uvedeným
vypo ádáním zpracovatel posudku souhlasí.

ipomínka ke vztahu PHO a p ípadné výroby kojenecké výživy není relevantní, zám r
spl uje podmínky stanovené pro platné III. pásmo hygienické ochrany bez ohledu na to, zda
je výroba kojenecké výživy provozována i nikoli.



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

99

K problematice OV lze konstatovat, že se jedná o provozn  ov enou technologii, jejíž
sou ástí je i technické ešení zajiš ující minimalizaci emisí pachových látek. Technologii

OV byla v dokumentaci v nována mimo ádná pozornost. Z koncepce ešení vyplývají i
technická opat ení pro zajišt ní vysoké úrovn  provozní bezpe nosti OV. V krajním a velmi
nepravd podobném p ípad  vzniku natolik závažné havárie, kterou bezpe nostní a záložní
systémy OV nebudou schopny zvládnout, budou zavedena i organiza ní opat ení ve výrob

. její odstávky.
Bližší informace k OV uvádí posudek v kapitole B.I.6, ást PC 401 istírna odpadních vod
a v kapitole B.III, ást 1. Ovzduší.
K zajišt ní minimalizace emisí pachových látek do ovzduší jsou ve stanovisku ke kapitole
B.I.6 formulována pot ebná doporu ení pro další projektovou p ípravu zám ru a jeho
realizaci.
K ovliv ování pachovými látkami lze p ipomenout existenci m stské OV vybavené
anaerobním vyhníváním kalu s produkcí obdobného bioplynu jako u anaerobní ásti OV
zám ru. Je otázkou jakou úrove  vzduchotechniky a išt ní vzdušin má m stská OV ve
srovnání s ešením v zám ru, a jaký je její skute ný vliv na ovzduší (nap . zda bylo provád no

ení pachových látek na hranici OV a závodu OLMA).
K uvád né zm  umíst ní OV v rámci prostoru zám ru je toto otázkou ešení generelu
závodu a možnosti jeho p ípadných zm n v rámci prostoru p edpokládaného umíst ní zám ru.
Uvedenou možnost musí posoudit projektant a investor, lze ale upozornit, že teoretická zm na
v umíst ní OV i mimo PHO v rámci stávajícího prostoru zám ru nebude prostorov  natolik
významná, aby vyvolala postižitelné zm ny v imisní situaci pachových látek a výrazn ji
ovlivnila potenciální dopady zám ru na závod OLMA a.s.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována
žádná další dopl ující doporu ení.

10. Krajský ú ad Olomouckého kraje
    Odbor životního prost edí a zem lství
.j. KUOK 88858/2007, ze dne 20.8. 2007

Podstata vyjád ení

Odd lení ochrany životního prost edí

Orgán odpadového hospodá ství doporu uje v návaznosti na p edchozí p ipomínky KÚ zvážit
dopln ní ešení vhodnosti využití odpadních popel  a popílk  s ohledem na platnou
legislativu v odpadovém hospodá ství a ochran  p dního fondu a upravených kal  ve vztahu
k využití na zem lské p . P edchozí p ipomínky se týkali spíše formálních nep esností
v názvosloví, kategorizaci odpad , legislativy pro p íjem vstupních materiál  (odpad ).

Orgán ochrany ovzduší nemá k aktualizovaným materiál m p ipomínky. Nadále platí ostatní
vyjád ení k p vodní dokumentaci zahrnující upozorn ní a p ipomínky týkající se
legislativních náležitostí v další p íprav  zám ru a požadavku na maximální eliminaci
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zne iš ování ovzduší zejména z hlediska sekundární prašnosti ve vztahu k vymezení území
v p sobnosti M Ú Záb eh jako oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ukazateli PM10.
Záv rem je konstatováno, že z hlediska ochrany ovzduší je realizace p edm tné stavby
možná za p edpokladu pln ní podmínek a požadavk  specifikovaných v dokumentaci
k zám ru a dalších podmínek, které vyplynou v rámci projednávání integrovaného
povolení.

Odd lení lesnictví

Konstatuje, že nedojde k záboru pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa.

Odd lení vodního hospodá ství

edpoklady pro realizaci zám ru z vyjád ení k p vodní dokumentaci byly v dopln ní
zohledn ny.
Ve vyjád ení k dopln ní je uvedeno pouze upozorn ní na nutnost zachování minimálního

statkového pr toku (MZP) v ece Morav  a schválení jeho návrhu v rámci p íslušných
vodoprávních ízení.

Stanovisko zpracovatele posudku

které formální nep esnosti zejména v za azení odpad  byly upraveny v kapitole B.III, ást
3. Odpady.
Doporu ení dalšího využití odpad  je spíše komer ní záležitostí, kterou bude možné ešit dle
skute ných vlastností produkovaných odpad  a poptávky trhu pro jejich využití. Možností je

kolik jak pro kaly z OV tak i pro popílek z energetiky. Nap . existuje zna ná poptávka po
ebyte ném kalu z anaerobni ásti OV pro zapracování dalších istíren tohoto typu.

Ochran  ovzduší je v koncepci technického ešení v nována pot ebná pozornost.
V p edchozích kapitolách posudku jsou formulována pot ebná doporu ení pro další
projektovou p ípravu zám ru a jeho realizaci zajiš ující minimalizaci emisí do ovzduší,
kontrolu funkce p íslušných za ízení pro išt ní vzdušin a kontrolu imisní zát že okolí zám ru
s d razem na TZL a PM10.
Z aktualizace rozptylové studie vyplývá, že ovlivn ní ovzduší ve m st  Záb eh i v jeho okolí
lze považovat za nízké, a to i v ukazateli PM10. Pro dobu pr rování 1 h nep ekra uje podíl
celkových imisí PM10 p i provozu zám ru ve m st  Záb eh 85 % imisního limitu pro ochranu
zdraví lidí, v ro ním pr rování rozhodujícím pro posouzení vlivu na ve ejné zdraví pak 23
% tohoto limitu.
Dále je zjevné, že v další p íprav  zám ru musí investor postupovat v souladu se všemi
relevantními p edpisy a to ve všech oblastech týkajících se vlivu na životní prost edí i na
ve ejné zdraví.
Ve vztahu k zachování MZP jsou v p edchozích kapitolách formulována pot ebná doporu ení
pro další projektovou p ípravu a provozování zám ru zajiš ující vhodná technická opat ení
pro asov  omezenou minimalizaci odb ru vody z eky Moravy p i enormn  nízkém pr toku
v ece. Lze zmínit možnost vracení ásti vy išt né vody z OV do výroby jako opat ení pro
další snížení m rné spot eby erstvé vody pro vlastní výrobu VL pod projektovaných cca 6
m3/t výrobku a dále umíst ní odb rného místa v ece pod výpustní objekt odpadních vod,
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takže snížení pr toku v ece bude zahrnovat pouze ztráty ve výrob  a v energetice v celkové
výši cca 39 % z deklarovaného ro ního odb ru vody 2 894 500 m3,  který  je  nutno  ale
považovat za limitní a z hlediska výpo tu ro ní bilance odb ru vody za hodnotu s ur itou
rezervou. Dále je nutno upozornit, že projektovanou m rnou spot ebu erstvé vody cca 6 m3/t
výrobku pro vlastní výrobu lze považovat i ve srovnání s papírnami vysp lých stát  za velmi
nízkou a na hranici dlouhodob jší únosnosti z hlediska vliv  na technologii výroby.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách a stanoviscích posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.

11. M stský ú ad Záb eh
   Odbor správní
   Odd lení životního prost edí

.j. 2007/2045/ZP-MUZB, ze dne 21.8.2007

Podstata vyjád ení

Vzhledem k ad  požadavk  a p ipomínek r zného charakteru od jednotlivých správních
ad  a orgán  výše uvedeného odboru a odd lení M Ú Záb eh jsou jednotlivé body jejich

stanovisek vypo ádány p ímo ve stanovisku zpracovatele posudku. Kompletní stanovisko
Ú Záb eh je uvedeno v p ílohách posudku.

V záv ru stanoviska OŽP M Ú Záb eh je trváno na ve ejném projednání zám ru v etn
zpracování posudku (a pop . i rozptylové studie ) jinou autorizovanou osobou.

Stanovisko zpracovatele posudku

Ke stanovisku vodoprávního ú adu

Bod 1 a 2:
Tyto požadavky jsou záležitostí technických projekt , procesu IPPC a vodoprávního ízení.

Bod 3:
Dokumentace i posudek (kapitola B.III, ást 2. Odpadní vody) dokladuje soulad s legislativou
v oblasti išt ní a vypoušt ní odpadních vod.
K doložení souhlasného stanoviska správce vodního toku (Povodí Moravy) k vypoušt ní
odpadních vod lze na základ  dosavadních obecných zkušeností s p ístupem podnik  Povodí
a vodoprávních ú ad  upozornit, že podle platné legislativy je rozhodnutí o povolení
vypoušt ní odpadních vod  v kompetenci pouze vodoprávních ú ad , které si mohou vyžádat
stanovisko p íslušného podniku Povodí. A je povinností vodoprávního ú adu zhodnotit
oprávn nost požadavk  správce toku ve vztahu k platné legislativ  a svoje rozhodnutí
formulovat v souladu s legislativou a nikoli výhradn  podle požadavk  správce toku, zvlášt
když se jedná o požadavky v rozporu s legislativou i požadavky nesplnitelné z pohledu
podmínek BAT. Správci vodních tok  pak jsou povinni respektovat legislativu (v tomto

ípad  novela na ízení vlády . 61/2003 Sb. a její výklad v souladu s p íslušným metodickým
pokynem MŽP R) a svoje stanovisko formulovat v souladu s p íslušnými p edpisy.
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Bod 4 a 5:
Tyto požadavky budou ešeny v následných správních ízeních a budou jejich sou ástí.
Problematika MZP byla vypo ádána ve stanovisku k vyjád ení KÚ Olomouckého kraje.

Bod 6:
Platí obdobné jako u bodu 4 a 5. Uvedený odb r 100 l/s je kapacitní údaj v . rezervy, ur ený
pro dimenzi kapacity úpravny vody a využívaný pro chlazení energetického zdroje a
zásobování výroby p i nestandardních stavech (najížd ní na erstvou vodu, zm ny výrobních
program , išt ní za ízení, požární ú ely apod.). Celoro ní pr rná spot eba erstvé vody
vztažená k požadovanému limitnímu odb ru 2 894 500 m3/rok vychází na cca 92 l/s.
Skute nou ro ní spot ebu vody lze o ekávat nižší. Stanovisko správce toku bude doloženo
v rámci vodoprávního ízení, pokud si je vodoprávní ú ad vyžádá, jinak zám r byl se
správcem toku již konzultován, prozatím bez kone ného oficiálního stanoviska.

Bod 7:
Uvedené doporu ení je sou ástí doporu ení zpracovatele posudku (kap. B.III ást 2. Odpadní
vody.) a bude ešeno v další projektové p íprav .

Bod 8:
Z hodnocení pomocných chemických látek ve stanovisku ke kap. B.II vyplývá, že se u
organických látek bude jednat o látky ve vztahu k vodám netoxické, zejména ve vztahu
k možným zbytkovým koncentracím ve vypoušt ným vodách (biocyd). S pomocnými
chemickými látkami bude nakládáno v souladu s p íslušnými p edpisy a tomuto bude
odpovídat p íslušné technické ešení v následné projektové dokumentaci, jak je uvedeno
v doporu eních stanoviska ke kap. B.I. a v podmínkách stanoviska MŽP R.

Bod 9 až 14:
Jedná se o obecné zásady projektového ešení vodního hospodá ství každé stavby obdobného
charakteru, které kvalitní projekt vždy eší zp sobem respektujícím platnou legislativu. Pln ní
uvedených požadavk  a upozorn ní je záležitostí procesu IPPPC a vodoprávního ízení.

Ke stanovisku orgánu odpadového hospodá ství

V bodech 1. až 6. uvád né požadavky jsou op t obecnými zásadami projektového ešení a
provozování odpadového hospodá ství každé stavby obdobného charakteru, které kvalitní
projekt a provozní ád vždy eší zp sobem respektujícím platnou legislativu. Pln ní
uvedených požadavk  a upozorn ní je záležitostí procesu IPPPC a p íslušného stavebního
povolení. K t mto správním ízením budou p edkládány p íslušné dokumenty (projektová
dokumentace v p íslušném stupni zpracování, Plán odpadového hospodá ství, základní
provozní ády jednotlivých provoz  zám ru), ve kterých budou stanoveny a schváleny
konkrétní druhy odpadních materiál  využívaných v energetickém zdroji i nakládání
s produkovanými odpady.
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Ke stanovisku orgánu ochrany p íprody

V rámci výstavby závodu budou nep vodní a invazní druhy rostlin z lokality zám ru p edem
odstran ny, aby v pr hu výstavby nedošlo k nekontrolovatelnému ší ení t chto rostlin do
okolí. Toto opat ení bude sou ástí projektu organizace výstavby. Nutno dodat, že z hlediska
tohoto vlivu na okolní p írodu bude mít zám r ve srovnání se stávajícím stavem lokality
pozitivní vliv.
Odlov a p emíst ní vranky obecné má smysl v p ípad  jejího významného ohrožení v rámci
širšího stavu toku. Zám r bude mít na tok Moravy pouze úzce lokální vliv p i výstavb
jímacího objektu surové vody z toku a výustního objektu odpadních vod. Vzhledem
k minimálnímu rozsahu této stavby dob  její výstavby a jejímu technickému ešení bude vliv
v toku patrný pouze v plošn  velmi omezeném úseku s tím, že dojde k ur itému asov
omezenému posunu vranky obecné do obou stran v toku. Z hlediska trvalého vlivu
vypoušt ných odpadních vod lze poukázat na vyhodnocení vlivu na tok v mí e, která jeho
kvalitu nebude významn ji zhoršovat, a bude spl ovat imisní standardy stanovené platnou
legislativou pro daný tok.
Konkrétní ešení ozelen ní areálu závodu i jeho okolí bude sou ástí dalšího projektového
ešení zám ru a bude posuzováno v následných správních ízeních. Pokud bude navrženo

ozelen ní pozemk , které nebudou ve vlastnictví investora, je toto vázáno na souhlas
vlastníka. Z tohoto d vodu by m lo být investorem ozelen ní m sto Záb eh a spole nost
WANEMI by mohla poskytnout pot ebné finan ní prost edky.

eský rybá ský svaz uplat uje svoje stanovisko v rámci procesu EIA (viz dále) a bude rovn ž
dot eným ú astníkem následných správních ízení. Problematika projednání zásahu zám ru
do toku Moravy byla vypo ádána v rámci p edchozích stanovisek zpracovatele posudku.
Ve stanovisku MŽP R bude na základ  doporou ení zpracovatele posudku stanovena ada
podmínek pro týkajících se zajišt ní minimalizace vliv  zám ru na životní prost edí.

Ke stanovisku orgánu ochrany ovzduší

Bod 1:
Jedná se o konstataci úprav se snížením výkonu kotl  a zm nou složení dopravních
prost edk  ve prosp ch železni ní dopravy.

Bod 2:
Podle dopl ujících informací jsou platné garantované hodnoty koncentrací CO a SO2 uvedené
v aktualizované rozptylové studii s výjimkou legendy p ílohy . 2, str. 3 (zne išt ní ovzduší v
okolí Záb ehu CO), kde se do výpo etního programu vnesla chyba. Dle dopln ní ze strany
zpracovatele rozptylové studie je správná legenda tato:
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[aritmetický pr r / 1hod]

160 g/m3

170 g/m3

180 g/m3

190 g/m3

200 g/m3

220 g/m3

 Investor zadává poptávky na za ízení s podmínkou garantování pln ní limit  podle platné
legislativy a za podmínky, že tyto emisní limity nebudou zdrojem p ekra ování platných
imisních limit  a nep ijatelných vliv  na ve ejné zdraví, což bylo v dokumentaci a

íslušných studiích doloženo. Skute nou úrove  emisí v reálném provozu lze o ekávat nižší
(viz kap.V, Úvod, bod c).

Bod 3 (2 x ):
ipomínkovaný nár st emisí u CO v aktualizované studii proti p vodní je zp soben zm nou

hodnocené (a garantované) emisní koncentrace ze 100 na 250 mg/m3 (tj. na emisní limit).
Tato zm na vyplynuly z požadavku investora na základ  jednání a dohody s IŽP a dále na
základ  p edb žné nabídky dodavatele. Tento postup byl od vodn n velmi nízkým podílem
celkového CO (do 5 % p i dob  pr rování 1 h) z imisním limitu po realizaci zám ru.

ipomínka k extrémnímu poklesu zne išt ní p ízemního ovzduší u CO pro dobu
zpr rování 1 h ve výpo tu aktualizované studie proti p vodní  studii je vypo ádána v

edchozím bod  2.
Formáln  lze k p ipomínce uvést, že se jedná o mikrogramy/m3 nikoli o nanogramy/m3

(ng/m3).

Bod 4:
Op t dle bodu 2, kde je uvedena legenda se správnými hodnotami místo hodnot 6-12 g/m3.

Bod 5 (2x):
Dle vysv tlení zpracovatele rozptylové studie je nepodstatné navýšení hodnot PM10 mezi

vodní a aktualizovanou studií zp sobeno jinak zvolenými izoliniemi v rámci výpo tu RS.
K zatížení ovzduší emisemi PM10 je v nována odpovídající pozornost v rámci navrhovaných a
dokumentací i posudkem doporu ených technických a organiza ních opat ení. Vypo ádání
této problematiky je uvedeno v p edchozích kapitolách posudku.
Ve stanovisku MŽP R budou uvedeny obecné i konkrétní podmínky pro zajišt ní
minimalizace emisí a vlivu na imisní situaci v ukazateli PM10.

Bod 6:
Uvedený emisní limit je stanoven jako garantovaná hodnota. Za podmínek emisí ve výši 50
mg/m3 a max. emisního hmotnostního toku ve výši 0,311 g/s TZL p i výkonu 6,25 m3/s
vzdušiny s tím, že bude dodržena provozní doba tohoto zdroje zne iš ování ovzduší max. 5 h
týdn , lze vliv uvedeného zdroje na ovzduší v rámci celkového vlivu zám ru považovat za
nevýznamný. Bližší k této problematice je uvedeno ve stanovisku k vyjád ení IŽP.
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V návrhu stanoviska MŽP je doporu eno vybavení vzduchotechniky d evoskladu
odprašovacím za ízením s max. emisní koncentrací TZL 25 mg/m3.

Bod 7:
Konkrétní povolené druhy paliva a jejich charakteristiky (viz posouzení kap. B.II
dokumentace v kap. III posudku) budou uvedeny v základním provozním ádu schváleném
v rámci procesu IPPS a ve stavebním ízení, p ípadn  up esn ny v detailním provozním ádu

edloženém p i kolauda ním ízení.

Bod 8:
Zp sob a rozsah sledování zne iš ujících látek bude stanoven v provozním ádu
energetického zdroje na základ  chváleného projektu komplexního monitoringu provoz  a
vliv  zám ru, a to v souladu s platnou legislativou (vyhláška . 356/2002 Sb.) tak jak uvádí
aktualizovaná rozptylová studie.

Ke stanovisku orgány státní správy les

Bez komentá e

Ke stanovisku z hlediska ochrany ZPF

Pln ní uvedených upozorn ní je záležitostí následných správních ízení.

K záv re nému požadavku OŽP M Ú Záb eh lze sd lit, že sou ástí procesu EIA je ve ejné
projednání zám ru na které mají dot ení ú astníci zákonné právo a toto projednání se bude
konat. Obdobné se týká zpracování posudku autorizovanou osobou. Sou ástí posudku bude
posouzení zpracování p vodní a aktualizované rozptylové studie i hodnocení vlivu na ovzduší
s externím expertem s p íslušnou autorizací a zkušenostmi.  V rámci procesu IPPC pak bude
zpracována v souladu se zákonem . 76/2002 Sb. v platném zn ní optimalizovaná rozptylová
studie zohled ující up esn né vstupní podklady a p ipomínky z posudku. Rozptylová studie

že být zpracována jinou oprávn nou osobou.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení n kterých doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku jsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována
tato další dopl ující doporu ení:

- v rámci následné projektové dokumentace a provozních ád  budou specifikovány
použitelné druhy a vlastnosti odpadní biomasy jako paliva pro energetický zdroj a
sb rového papíru jako základní suroviny pro výrobu materiál  na vlnité lepenky.
Provozní ády budou p edloženy ke schválení v rámci procesu IPPC a schválené
vstupní materiály budou sou ástí integrovaného povolení

- v rámci projektu organizace výstavby bude ešena problematika odstran ní
nep vodních a invazních druh  rostlin ze staveništ  zp sobem, který bude
minimalizovat jejich rozší ení do okolí
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- v rámci projektu organizace výstavby a projektu technického ešení  tras vedení
surové a odpadní vody, SO – 301 Jímací objekt surové vody a SO – 414 Kanalizace
vy išt ných vod + výustní objekt budou ešena opat ení zajiš ující maximální
šetrnost výstavby a provozování uvedených staveb v i ekosystému dot eného

írodního prost edí a úseku eky Moravy. Navržené trasy vedení vod a umíst ní
uvedených objekt  budou konzultovány s dot enými obcemi a místními ZO SOP, a
to se zvláštním z etelem na lesík zvaný „Peklo“ jako krajinného prvku významného
pro p elety a hnízd ní ptactva.

- v rámci následné projektové dokumentace bude zpracován projekt ozelen ní areálu
závodu a jeho okolí s využitím vhodných druh  vegetace a s cílem zajišt ní
maximálního urbanistického souladu s okolím lokality zám ru, maximálního
omezení emisí TZL a sekundární prašnosti a vytvo ení protihlukové bariéry ve
sm ru nejbližší obytné zástavby. Dále bude tento projekt vhodným zp sobem
zohled ovat podle územn  plánovací dokumentace plánované ešení vzniku zeleného
lemu podél Moravské Sázavy a místního biocentra u m stské OV. Projekt bude
zohled ovat vlastnické vztahy k pozemk m navrženým k ozelen ní a bude sloužit
jako podklad pro dohodu o financování ozelen ní spole ností WANEMI CZ, a.s. na
pozemcích cizích vlastník . Projekt bude projednán s dot enými obyvateli lokality
Ráje ek a p edložen ke schválení v rámci procesu IPPC.

12. Ing. Zden k Kolá
Olomoucká 11
789 01 Záb eh
bez .j., ze dne 22.8.2007

Podstata vyjád ení

Uvedené p ipomínky jsou pon kud nesourodé a ne vždy souvisí s procesem EIA. Proto je
ímo uvedeno jejich stru né vypo ádání s tím, že doslovné zn ní t chto p ipomínek je

uvedeno v p íloze posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bod 1:
Jde o formální p ipomínku, na rozptylové studii je uvedeno .j. vydané autorizace, kterou si
každý m že na webových stránkách MŽP ov it.

Bod 2:
Mgr. Ambrož postupoval ve vztahu k oznamovateli a ke zpracování dokumentace v souladu
se zákonem . 100/2001 Sb. v platném zn ní a tudíž není zástupcem spole nosti WANEMI
CZ, a.s.



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

107

Bod 3:
Vztah dokumentace EIA a zám ru ke stanovisk m Povodí Moravy byl vysv tlen
v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

Bod 4:
Problematika zokruhování vod a projektovaná úrove  spot eby surové ní vody i zp sob
jejího odb ru byly komentovány v p íslušných kapitolách posudku a v p edchozích
stanoviscích zpracovatele posudku. Souhrnn  lze uvést, že technologie výroby papíru je
navržena s velmi nízkou spot ebou erstvé vody a nelze provozovat tuto technologii s úpln
uzav eným okruhem a odb rem surové vody pokrývajícím pouze ztráty vody.

Bod 5:
ipomínka je vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

Bod 6:
Investor pouze na základ  jiných p ipomínek nabízí možnost využití rezervy v kapacit
energetického zdroje pro externí dodávky tepla. Tato problematika není p edm tem procesu
EIA.

Bod 7:
Systém garancí emisí do ovzduší a jejich vztah k emisním limit  i vazby na výb r konkrétních
za ízení byly vypo ádány v p edchozích kapitolách posudku a stanoviscích zpracovatele
dokumentace.

Bod 8:
Zm na ve skladb  dopravy vyplynula z p edchozích p ipomínek, dalšího postupu
v projednávání p ípravy zám ru i ze snahy oznamovatele vyhov t obecnému požadavku
plošného zvyšování podílu železni ní dopravy. Zpracovaná dopravní studie je informa ním
materiálem ešícím dopravu spojenou se zám rem v samostatném provedení pro lepší

ehlednost. Tato studie není územní studií podle § 30 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. a dle
vyjád ení KAIT (viz p ílohy posudku) nemusí být zpracována autorizovanou osobou
v oboru dopravní stavby.

Bod 9:
ipomínka je vypo ádána v ostatních stanoviscích zpracovatele posudku.

Bod 10, 11:
Z hlediska vy erpání imisních limit  pro ochranu zdraví lidí se nejvyšší hodnota cca 80 %
týká ukazatele PM10, který je rovn ž v dané lokalit  hodnocen jako kritický. Jedná se ale o
jeden bod mimo zástavbu a s dobou pr rování 1 h, tedy podíl vycházející z krátkodobé
max. koncentrace, která není podstatná pro dlouhodobé vlivy na ve ejné zdraví. Z poslední
zprávy ministra ŽP vyplývá jednozna , že hlavními zne iš ovateli jsou automobilová
doprava a lokální zdroje na uhlí.
MŽP R rovn ž zvažuje p ípravu legislativních nástroj  k vylou ení topení uhlím v malých
lokálních zdrojích a p ipravuje se i možnost dotací pro zm ny spalovacích za ízení na
spalování biomasy jednozna  charakterizované jako ekologické palivo. To znamená, že
sou asný stav erpání limitu PM10 nebude fixní a koncepce státu bude vytvá et podmínky pro
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snižování emisí PM10 zejména u uvedených zdroj . Mezi tato opat ení zajiš ující další rozvoj
pr myslové zóny v Záb ehu (bez ohledu na konkrétní posuzovaný zám r) by m lo pat it i
vybudování minimáln  obchvatu m sta. Z hlediska p ísp vku zám ru by pak m la být
zpracována studie výhledových možností dalšího zvýšení podílu železni ní dopravy, který je
nutno ve stávající úrovni považovat ze minimální. Nutno ale upozornit, že velké moderní
spalovací zdroje na biomasu s vysokou spalovací teplotou nad 1 000 °C budou vybaveny
vícestup ovým ú inným išt ním spalin s vysokým komínem zajiš ujícím dobré rozptylové
podmínky i p i inverzích, zatímco malé lokální zdroje nemají žádné išt ní spalin, jsou
provozovány p i nízkých teplotách a s nedokonalým spalováním a mají nízké komíny. Lze
tady jednozna  konstatovat, že rozdíl v emisích zejména PM10 a  CO  u  obou  typ
spalovacích za ízení bude p i spalování stejné bilance biomasy velmi výrazn  odlišný ve
prosp ch velkých zdroj . totéž se pak dá íci i o tepelné ú innosti a efektivit  využití paliva.
Dále je nutno vzít v úvahu i technické možnosti spalování r zných druh  biomasy v obou
typech zdroj , kde v lokálních zdrojích lze spalovat p edevším d evo a ve velkých zdrojích
odpadní biomasu druhov  podstatn  širší.
Souhrnn  je nutno upozornit na obecn  systémov  velmi špatnou a neefetivní praxi, kdy jak
v oblasti ochrany ovzduší tak i ochrany vod jsou na nových moderních výrobách vyžadovány
minimální až technicko-ekonomicky nesplnitelné emisní limity, zatímco stávající zdroje a
systémová opat ení regionálního charakteru nejsou ešeny. Závažnost této praxe zvyšuje i
fakt, že produkce m rných emisí do životního prost edí u moderních velkokapacitních zdroj
je významn  nižší než u zdroj  stávajících (obvykle zastaralých a s nízkou kapacitou).
Trendem moderní  prosperující spole nosti, která si vyd lá i významné finan ní prost edky
pro lepší ochranu životního prost edí (nap . na vým nu uhelných paliv za plyn nebo biomasu,
ochranu p írody a krajiny, zvýšení istoty vod apod.), by m la být postupná náhrada
z hlediska m rných emisí a vlivu na životní prost edí zastaralých výrob za moderní
ekologicky efektivních výroby.

Bod 12:
Postavení procesu EIA v p íprav  staveb obecn  i vývoj této p ípravy v . možných ur itých
zm n v rámci tohoto vývoje byly vysv tleny v úvodu kap. V posudku. Není jasné o jaké
snižování emisních limit  jde. Emisní limity jsou stanoveny p íslušnými p edpisy a nelze je
svévoln  snižovat a ani k tomuto v rámci aktualizované rozptylové studie nedošlo. Pokud má
Ing. Kolá  na mysli výrazné snížení vypo tených imisních koncentrací CO, pak je toto
vysv tleno v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

K záv ru Ing. Kolá e lze konstatovat, že zásadní podmínkou p ípravy a realizace zám ru
edm tného charakteru a rozsahu a spln ní dokumentací a posudkem hodnocených vliv  na

životní prost edí a s tím souvisejících podmínek je finan ní, organiza ní a obchodní schopnost
investora p edm tný zám r realizovat. Tyto faktory ale nejsou p edm tem procesu EIA, pro
schvalování a kontrolu podmínek realizace zám ru i ukládání p ípadných nápravných opat ení
i jiných sankcí jsou ur ena p íslušná správní ízení a správní ú ady a ostatní orgány státní

správy.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách a stanoviscích posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.
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13. Obec Leština
zn. 577/2007 ze dne 22.8.2007
zn. 585/2007 ze dne 31.8.2007

Podstata vyjád ení

Vzhledem k velkému rozsahu p ipomínek a námitek je p ímo uvedeno jejich stru né
vypo ádání s tím, že doslovné zn ní t chto p ipomínek a námitek je uvedeno v p ílohách
posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bod a):
Zám r po ítá s využitím bioplynu k výrob  tepla. Navržený energetický zdroj zahrnuje
kogenera ní výrobu tepla a elektrické energie na kondenza ní turbin  s odb rem tepla. Je tedy
využití bioplynu v tomto zdroji pln  ekologické a ekonomické. Vzhledem k možné odlišné
technologii kotelny a p ípadných jiných samostatných za ízení na využití bioplynu i ve vztahu
k nízkému podílu bioplynu na celkové spot eb  paliva není ekonomicky efektivní po izovat
dvojí zdroj výroby tepla. Volba zp sobu a technické ešení využití bioplynu je záležitostí
projektu a nespadá do procesu EIA.
Z hlediska ekologie a vlivu na životní prost edí bude bioplyn vždy spalován. Záložní možnost
spalování na flé e (polním ho áku) je v souladu s Místním provozním ádem plynového
hospodá ství který je zpracován ve smyslu SN 38 6405 Plynová za ízení. Zásady provozu a

SN 38 6405 Plynová za ízení. Zásady provozu – zm na . 1 a tvo í sou ást p edepsaného
rozsahu provozního ádu OV.

Bod b):
Platná spot eba surovin je u biomasy podle aktualizace dokumentace (navýšení ze 175 000
t/rok na 195 000 t/rok, tj. o cca 11,4 %) a u sb rového papíru dle p vodní dokumentace
(271 753 t/rok). Vysv tlení navýšení spot eby biomasy viz posouzení kap. B.II dokumentace.
Problematika logistického zajišt ní surovin ve skladb  a kvalit  podle schváleného
provozního ádu není záležitostí procesu EIA, spadá do obchodní a ekonomické oblasti
realizace zám ru.  Zajišt ní biomasy bylo vypo ádáno v úvodu kap. V posudku.

Bod c):
Aktualizace rozptylové studie uvádí mapu imisní situace okolí zám ru v pr ru 24 h
v nejvíce exponovaném ukazateli PM10 p i IŽP požadovaném zvýšení komína.
Dále uvádí tabelární p ehled i grafické znázorn ní úrovn  zne išt ní p ízemního ovzduší
provozem zám ru v okolí m sta Záb ehu v . zahrnutí obce Leština pro doby pr rování 1 h
a 1 rok, a vyhodnocení p ír stk  zne išt ní.
Vzhledem k výsledk m není zpracování nové rozptylové studie zohled ující konkrétní
lokalitu obce Leština pro vyhodnocení vlivu zám ru na životní prost edí nezbytné.

Bod d):
K požadavku hodnocení vlivu na ve ejné zdraví obyvatel obce Leština lze konstatovat
obdobné jako ve vypo ádání bodu c).
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K ob ma bod m je nutno p ipomenout, že hodnocení vlivu na ovzduší i na ve ejné zdraví jsou
obecn  zpracovány podle schválených metodik a zahrnují p edevším výb r a hodnocení
nejvíce exponovaných a ohrožených oblastí s tím, že pokud vlivy na tyto oblasti jsou
hodnoceny jako nevýznamné a spl ující legislativní a hygienické limity, pak se toto
hodnocení tím spíše vztahuje i na vzdálen jší a mén  exponovaná a ohrožená lokální území.

Bod e):
Technická opat ení proti minimalizaci vzniku pachových látek jsou uvedena v dokumentaci i
v p edchozích kapitolách posudku a stanoviscích zpracovatele posudku k vyjád ením

kterých subjekt . Vliv zám ru na obec Leštinu z hlediska pachových látek vyplývá ze
zpracované studie vlivu pachových látek vybraných zdroj  papírny Záb eh na okolí podniku.
Tato studie vychází ze zkušeností zpracovatele a z reálného m ení existujících obdobných
potenciálních zdroj . Z výsledk  vztažených k hranici hodnocených zdroj  a ve vztahu ke
vzdálenosti obce cca 2 km od lokality zám ru lze odvodit neovlivn ní obce pachovými
látkami. Dále existuje ada obdobných moderních papíren, asto situovaných v sousedství
obytné zástavby, kde se lze p esv it o minimální úrovni emisí pachových látek senzoricky
nepost ehnutelných již na hranici podniku.

Bod f):
Problematika vztahu vstupních podklad  dokumentace EIA a garancí dodavatel  díl ích
technologií i jednotlivých za ízení v rámci procesu EIA byla diskutována v úvodu kap. V a
v ostatních p edchozích kapitolách posudku. Ve stanovisku MŽP jsou pak uvedeny podmínky
zajiš ující výb r kvalitních projektant  i dodavatel  v rámci další p ípravy zám ru.

Bod g):
Podle aktualizace rozptylové studie se nejvyšší vyhodnocené zne išt ní NO2 s dobou
pr rování 1 h (jde tedy o max. krátkodobou hodnotu) 79,3 µg/m3 nachází v bod
vzdáleném více jak 1 km od obce Leština (za korytem Moravské Sázavy). Podle izolinií
grafického vyjád ení leží obec v koncentra ním rozmezí tohoto pr rování 40 – 50 µg/m3.
Dále je nutno upozornit, že provozem zám ru dojde k nár stu hodnot koncentrací NO2
v uvedeném bod  z 62,9 na 79,3 µg/m3, tj. pouze o 16,4 µg/m3. P i dob  pr rování 1 rok
bude obec Leština zatížena imisní koncentrací cca 10 µg/m3.

Bod h):
Hluková i rozptylová studie zahrnují dopravu surovin a produkt  po stávajících komunikacích
II/315 Záb eh – Leština a I/44 Mohelnice – Šumperk. Dopravní studie eší podrobn jší
len ní dopravy s tím, že ve sm ru od obce Leština bude nár st po tu vozidel za den init

celkem 0,7 % (30 vozidel denn ), z toho 0,1 % nákladních vozidel z celkového nár stu
vlivem zám ru. D ležitost a nezbytnost vy ešení plánované infrastruktury (nová komunikace
R 35) pro zajišt ní snížení emisí PM10 v souladu s koncepcí MŽP je zjevná a byla diskutována
v p edchozích stanoviscích. Z údaj  uvedených v dokumentaci a p ílohových studiích je vliv
zám ru na problematiku dopravy v obci Leština dostate  objasn n.

Bod i):
K problematice p írodních rezervací je rozhodující stanovisko orgánu ochrany p írody (Odbor
zvlášt  chrán ných  ástí  p írody  MŽP  R,  OŽP  M Ú  Záb eh,  Odbor  životního  prost edí  a
zem lství KÚ Olomouckého kraje), jejichž p ipomínky byly vypo ádány v p edchozích
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stanoviscích. Dále je v rámci procesu EIA z pohledu ochrany krajiny nutno vycházet
edevším z registrovaných krajinných prvk  ve smyslu zákona o ochran  p írody. Jinak není
vod pro  by provoz zám ru m l svými nevýznamnými vlivy na okolí ohrožovat existenci

uvád ných p írodních rezervací a jejich ekosystém . Jedná se o vlivy na ovzduší a na tok
Moravy, a ty nep ekra ují rámec legislativních limit .

Bod j + k):
Socio-ekonomický p ínos nebude zahrnovat jen p ímé zam stnance, ale rovn ž firmy
podnikající v doprav , p stitele biomasy sou asné i nové, servisní firmy, výrobce a
dodavatele ady materiál  a pomocných látek  apod. Jinak míra zam stnanosti a ostatní socio-
ekonomické p ínosy vlivem zám ru jsou pouze okrajovou záležitostí procesu EIA. Rovn ž lze

ipomenout p íjmy z odvodu daní spole nosti WANEMI, které se vrátí do regionu. K
dokumentací uvád nému po tu zam stnanc  má zpracovatel posudku za to, že pro 4sm nný
provoz podniku p edm tného charakteru a kapacity je podhodnocen.

Bod l):
Byl vypo ádán v rámci bodu e), kde jsou uvedeny dokumenty a další možnosti získání
konkrétních d kaz  o vlivu pachových látek ze zdroj  zám ru. Nap . v R, SR a sousedních
zemích existuje  ada OV s anaerobním išt ním odpadních vod v moderních reaktorech a
vybavených technickým za ízením na išt ní pachových látek z ízen  odsávaných vzdušin.
V p ílohách posudku je uveden pro informaci dokument o typovém odpachovacím za ízení
jednoho z možných výrobc .

Bod m):
Není jasné jak vznikl výklad, že únik odpadní vody z papírenského stroje je jedním z hlavních
rizik spojených s provozem zám ru. Veškeré odpadní vody jsou svedeny na moderní
vícestup ovou OV, která bude vybavena osv enou technologií a za ízeními zajiš ujícími
vysokou ú innost išt ní vod v etn  dostate ných provozních rezerv rozhodujících za ízení a
systému ízení technologických proces  zajiš ujících zvládnutí i havarijních únik  vod i tzv.
nestandardních stav  výroby. Nakládání s odpadními vodami je v dokumentaci dostate
podrobn  a p ehledn  popsáno a bude dále rozpracováno v samostatném projektu OV.

Bod n):
Je nutno rozlišovat nevýznamné zm ny v ro ních spot ebách i produkcích vyplývajících
z p irozeného technického vývoje zám ru v pr hu postupného zpracování dalších stup
projektových dokumentací a mezi kapacitami jednotlivých technologií a za ízení a jejich
pr rnými provozními výkony a spot ebami jednotlivých médií. Nap . kapacita odb ru a
úpravy vod i kotelny musí být dimenzována na provoz p i odstávkách i na podmínky p i
najížd ní papírenského stroje. Rovn ž kapacity n kterých za ízení zahrnují provozní rezervy
jak ve výkonu tak i po tu za ízení pro p ípady poruch, nebo  každý výpadek tak velkého
papírenského stroje znamená zna né ekonomické ztráty. Základní aspekty investi ního
zám ru jsou pro proces EIA dostate  jasné, nutno ale konstatovat, že se vývoj kvality
technické p ípravy zám ru musí výrazn  zlepšit, a ve vztahu k minimalizaci vliv  na životní
prost edí bude stanovisko MŽP obsahovat celou adu podmínek stanovených pro tuto

ípravu.
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Bod o + p):
Problematika umíst ní SO 301 a SO 414 na pozemku parc. íslo 909/2 ve vztahu k ÚP obce
Leština byla diskutována v bod  d) úvodu kap. V posudku a v n kterých p edchozích
kapitolách a stanoviscích posudku. Tato záležitost spadá do p sobnosti územního ízení.

Bod q):
Technické ešení zejména SO 301 lze považovat za citlivé s minimálním ovlivn ním
uvád ných inností souvisejících s tokem Moravy v míst  umíst ní obou SO. Lze poukázat na
celou adu obdobných objekt  k využívání v podstat  všech vodních tok  po celé jejich délce,
a to nejen pro pot eby pr myslu a zem lství, ale i komunální sféry (za ízení pro zásobování
pitnou vodou, vypoušt ní odpadních vod).

Bod r):
Požadavek umíst ní SO 301 a SO 414 pod vyúst ním odpadních vod ze stávající OV
Leština je otázkou dohody s investorem zám ru a další projektové p ípravy. Požadované
umíst ní SO 414 by nem lo být z hlediska vlivu na tok problémem (otázkou je vedení nové
trasy kanalizace a její délka a cena). Požadované umíst ní odb ru vody pro papírnu lze
doporu it spíše nad vyúst ní vod z obecní OV, a to z d vodu možného ohrožení kvality
výrobk  papírny p i havarijním stavu této OV i její nedostate né funkci nebo ú innosti.
Kone ní rozhodnutí  by m lo vycházet z projektu modernizace obecní OV a jejího vlivu na
tok. Není jasný požadavek obce na zohledn ní „tohoto“ vlivu na recipient. Vliv zám ru je
v dokumentaci a posudku vyhodnocen, následné stanovení emisních limit  bude probíhat
v rámci integrovaného povolení v režimu novely na ízení vlády . 61/2003 Sb. (na ízení vlády
. 229/2007 Sb.). Pokud se myslí vliv obecní OV po modernizaci, pak budou její emisní

limity a vliv na recipient stanoveny obdobn  v rámci projektu a vodoprávního ízení.

Bod s):
ipomínka chyb jícího vyjád ení Povodí Moravy byla vypo ádána v p edchozích

stanoviscích zpracovatele posudku. Rozpory mezi uvád nými ísly odb  vody z Moravy
byly vysv tleny v p edchozích stanoviscích a v bod  n) tohoto stanoviska. Je ale nezbytné,
aby v rámci další projektové p ípravy a ve stanovisku Povodí Moravy v následných správních
ízeních byly jednozna  up esn ny hodnoty kapacity jímacího objektu, maximálního

odb ru, pr rných bilan ních odb .

Bod t):
Termín zvlášt  velký zdroj se vztahuje ke zne iš ování ovzduší. Legislativa nezná termín
zvlášt  velkého zdroje zne išt ní p írody. Kvalitn  vy išt ná voda z OV zám ru nebude
zdrojem zápachu, koncovou ástí technologie OV je aerobní stupe  pracující v siln
oxickém prost edí s možností vyšší koncentrace kyslíku, a dále možnost provzduš ování
koncové akumula ní jímky vy išt ných vod ur ené z ásti pro další p ípadnou recirkulaci do
výroby. Rovn ž zbytkové zne išt ní organickými látkami bude minimální.
V R, SR i okolních zemích existuje ada papíren s biologickou OV zpracovávajících
sb rový papír, kde se lze p esv it o absenci zápachu vy išt ných vod.

Bod u):
Problematika teploty vy išt né vody je vypo ádána ve stanovisku ke kap. B.III, ást 2.
Odpadní vody.
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Bod v):
Výb r konkrétních biofiltr  pro išt ní vzdušin bude ešen v další projektové p íprav  na
základ  poptávek více dodavatel  t chto za ízení. Obvyklé ú innosti se pohybují od 85 do 99
% podle skladby, druh  a koncentrací odstra ovaných polutant . Pro informaci je v p íloze
uveden dokument fy abess o biofiltra ní jednotce ALPHA.

K záv ru vyjád ení obce Leština lze souhlasit, že v R není umíst na výroba papíru o tak
velké kapacit , ale v zahrani í jsou tyto kapacity b žné (nejsou výjimkou i kapacity v tší,
nap . 500 000 t/rok), a jsou umis ovány jak v bezprost ední blízkosti obytné zástavby
(Rakousko, N mecko) tak i v p írodních útvarech (skandinávské zem ). Moderní papírenská
výroba a zvlášt  na bázi sb rového papíru pat í z pr myslových výrob k t m šetrn jším
z hlediska vliv  na životní prost edí. Veškeré technologie zám ru jsou již vyzkoušené v ad
provozních aplikací a pro jejich po ízení existuje ada renomovaných dodavatel .
Zám r je umíst n v oblasti s velkou tradicí papírenského pr myslu, a to i v povodí eky
Moravy (papírny v Olšanech, Jind ichov , Aloisov , Lukavici).
Dále lze p ipomenout širší souvislosti s ekologickými aspekty koncepce rozvoje pr myslu

R, a to využívání odpadu (sb rový papír) jako druhotné suroviny, využívání biomasy jako
obnovitelného zdroje energie a deklarované jako ekologické palivo, náhrada zna né ásti
dovážených obalových materiál , zásobování výrobc  ekologicky optimálními a
recyklovatelnými obalovými materiály apod. K dané kapacit  pak lze upozornit, že z
celkového hlediska mají výroby o vyšší kapacit  nižší m rné vlivy na životní prost edí než
výroby o nižší kapacit .
Všechny zkušenosti i hodnocení ukazují na nevýznamný vliv zám ru jak na obyvatelstvo tak
na okolní p írodu, a to i v blízkém okolí natož ve vzdálen jších oblastech (Jeseníky).
Hodnocení problematiky organiza ních schopností investora a finan ního zajišt ní kvalitní

ípravy a realizace zám ru není sou ástí procesu EIA, v návrhu stanoviska MŽP jsou ale k
této problematice uvedena p íslušná doporu ení.

Druhé vyjád ení obce je bez stanoviska, obavy obce byly vypo ádány v p edchozích
stanoviscích.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení n kterých doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku jsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována
tato další dopl ující doporu ení:

- v rámci komplexního kontrolního monitoringu vliv  zám ru na životní prost edí
zpracovat návrh pr žného monitoringu imisní situace v . pachových látek
v dot ené oblasti pro období po realizaci zám ru se zvláštním zam ením na lokalitu
místní ásti Ráje ek a obce Leština, a tento návrh p edložit k odsouhlasení v rámci
procesu IPPC
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14. eský rybá ský svaz
Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Zn. 1 766/07 ze dne 22.8.2007

Podstata vyjád ení

Ve svém vyjád ení upozor uje RS na výskyt n kterých zákonem chrán ných živo ich
v úseku realizace stavby a na povinnosti oznamovatele z hlediska p íslušných legislativních
krok  podle § 56 zákona . 114/1992 Sb. v platném zn ní.
Dále je požadováno na základ  vyjád ení AOPK R SCHKO Litovelské Pomoraví (viz výše -
1. vyjád ení) p edložení odborného stanoviska od AOPK R Olomouc k zám ru a jeho vlivu
na vodní spole enstvo ve vodním toku Morava.

Stanovisko zpracovatele posudku

Požadované legislativní kroky  a uvád ná žádost o výjimku ze zákona o ochran  p írody
budou p edm tem následných správních ízení.
K vlivu na vodní spole enstvo lze konstatovat, že vypoušt ní odpadních vod ze zám ru
prokazateln  minimáln  ovliv uje kvalitu Moravy. K tomuto ovlivn ní je nutno upozornit, že
jeho výpo et vychází z projektovaných hodnot, které vždy zahrnují ur itou rezervu, skute nou
úrove  vypoušt ného zne išt ní lze o ekávat nižší. Zbytkové látky organického p vodu jsou
v p irozeném prost edí toku rychle odbouratelné a tvo í rovn ž i sou ást p irozené potravy

kterých organism ního ekosystému. V okolí p edm tného zám ru je ada ostatních
zdroj  produkujících zbytkové zne išt ní obdobného charakteru. Nap . OLPA Lukavice pod
Záb ehem v sou asnosti bez biologického išt ní vypouští do recipientu p i zpracování
sb rového papíru cca 255 kg/d BSK5 , 375 kg/d CHSK a 70 kg/d NL, ze zám ru bude
vypoušt no dle dokumentace EIA cca  120 kg/d BSK5 , 576 kg/d CHSK a 96 kg/d NL. Pom r
výroby je cca 28 000 t/rok u Lukavice a 250 000 t/rok u posuzovaného zám ru. Po

ipravované výstavb  B OV (dokon ení v r. 2008) v Lukavici lze p edpokládat reálné
výrazné snížení BSK5 i CHSK o vyšší hodnotu než je p ír stek emisí ze zám ru. OV Záb eh
má povoleno vypoušt t 149 kg/d BSK5 , 696 kg/d CHSK a 178 kg/d NL a její kapacita je
tém  vy erpána. V rámci uplat ování kombinovaného p ístupu stanovení nových emisních
limit  dojde v následujících letech k postupnému omezování emisí i u ady ostatních zdroj  a

ír stek zám ru nebude zhoršovat stávající stav kvality eky Moravy. Z výše uvedeného je
zjevné, že vypoušt ní odpadních vod ze zám ru nebude ohrožovat existenci uvedených
živo ich .
K požadovanému odbornému stanovisku lze poukázat, že vyjád ení AOPK R SCHKO
Litovelské Pomoraví by m lo být odborným stanoviskem k dokumentaci EIA, a toto
vyjád ení nepožaduje konkrétn  žádné další odborné stanovisko i znalecký posudek.
Požadavky tohoto vyjád ení jsou dostate  vypo ádány a zajišt ny v podmínkách návrhu
stanoviska MŽP R.
Na základ  výše uvedeného považuje zpracovatel posudku zpracování dalšího stanoviska
k dané problematice za zbyte né. P es uvedené lze z hlediska max. vst ícnosti v i RS a
dalším subjekt m poukazujícím na vliv na p írodu doporu it zpracování požadovaného
stanoviska v rámci další projektové p ípravy a toto stanovisko doložit v rámci následných
správních ízení.
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RS pak bude ú astníkem dalších správních ízení s možností se vyjad ovat k následné
íprav  zám ru.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení n kterých doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku jsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována
tato další dopl ující doporu ení:

- v rámci další projektové p ípravy zajistit zpracování odborného stanoviska od
AOPK R Olomouc k zám ru a jeho vlivu na vodní spole enstvo ve vodním toku
Morava a toto stanovisko doložit v rámci následných správních ízení

15. Krajská Hygienická stanice Olomouckého kraje
    se sídlem v Olomouci
j.: 2007/631/611.SU, ze dne 22.8.2007

Podstata vyjád ení

KHS jako orgán ve ejného zdraví s dopln nou dokumentací vlivu p edm tného zám ru na
životní prost edí souhlasí.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez komentá e.

Ve vztahu k výše uvedenému nejsou v návrhu stanoviska MŽP R formulována žádná další
dopl ující doporu ení.

16. Ob anské sdružení „Za zdravý Ráje ek“
zn. Raj/08 ze dne 22.8.2007

Podstata vyjád ení

Vzhledem k velkému rozsahu p ipomínek a námitek je p ímo uvedeno jejich stru né
vypo ádání s tím, že doslovné zn ní t chto p ipomínek a námitek je uvedeno v p íloze
posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku

1. Námitka:
bod 1):
Na formu, rozsah a zp sob zpracování požadovaného dopln ní dokumentace lze mít rozdílné
názory. Po dohod  se zpracovatelem posudku a MŽP byly jednotlivé požadované body
zapracovány do p íslušných kapitol dokumentace. Lze souhlasit, že pro laika není tato forma

ejm  nejvhodn jší, ve spojení s p vodní dokumentací je pro pokra ování procesu EIA
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z pohledu zpracovatele posudku celková informa ní a vypovídací úrove  dopln ní
akceptovatelná.

bod 2 + 3):
Postavení procesu EIA v komplexní p íprav  zám ru i diskuse kolem úrovn  podkladové
dokumentace byla uvedena v úvodu kap.V a v p edchozích stanoviscích zpracovatele
posudku. Dokumentaci pro územní ízení jako základní podklad pro zpracování dokumentace
EIA zpracoval CHEMOPROJEKT Praha.
Dále byl vysv tlen standardní proces projektové p ípravy zám ru p edm tného rozsahu a
charakteru a jeho vazby na proces EIA.
V p edchozích kapitolách byly stanoveny podmínky pro návrh stanoviska MŽP zahrnující
požadavky na výb r projektanta (zahrnuje jak generálního projektanta tak i projektanty
specializovaných ástí stavby). V následných správních ízeních (zejména v procesu IPPC)
pak investor musí p edložit kvalitní projekty rozpracované na úrove  projektu pro stavební
povolení a následn  na úrove  projektu pro provád ní stavby (realiza ní dokumentace)
v souladu se stavebním zákonem.

2. Námitka:
Up esn ní a vysv tlení jmenovitého tepelného výkonu je uvedeno v posouzení kap. B.III.1
Ovzduší dokumentace a ve stanovisku zpracovatele posudku k ochran  ovzduší.

3. + 4.  Námitka:
Nesoulad tepelných p íkon  kotl  z dopln ní dokumentace (2 x 55,45 MWt) a z aktualizované
rozptylové studie (2 x 50,15 MWt) byl vysv tlen, je d sledkem up es ování technického
ešení, kone ná hodnota je 2 x 51,45 MWt. Tyto zm ny nejsou podstatné, u všech údaj  se

jedná o zvlášt  velký zdroj zne iš ování ovzduší.

Udávané zvýšení výroba tepla pro papírnu z 1 177 440 GJ/rok na 1 573 005 GJ/rok je jednak
možností zd vodn nou zvýšením výh evnosti paliva a zapo tením spalování bioplynu, a dále
zabezpe ením bilancí pot eby tepla up esn ných ze strany potenciálního dodavatele
papírenského stroje v rámci pokra ujícího vývoje technické p ípravy zám ru.
Bilance emisí použitých v rozptylové studii pak vychází z jmenovitého p íkonu EZ, tj.
zahrnují i uvedený nár st výroby tepla.
Instalaci rezervy v kapacit  dodávky tepla pro výrobu nelze považovat za pochybný d vod.
Každý výpadek i omezení výkonu papírenského stroje p edm tné kapacity má zna né
negativní ekonomické dopady.
Využití volné kapacity výroby tepla v za ízení zám ru pro externí subjekty je nabídkou
investora vycházející z kritiky nevyužívání t chto za ízení pro jiné ú ely. Poznámka o tom, že
napojení jakýchkoli m stských objekt  na energetický zdroj zám ru je fantazií zpracovatele
nesv í o seriózním p ístupu sdružení k obecné koncepci využívání tepelných zdroj . V R
je celá ada p ípad  napojení obytné zástavby na tepelné zdroje podnik . Nelze nabídku fy
WANEMI takovýmto zp sobem zpochybnit již v samém po átku p ípravy zám ru, kdy není
známa celá ada faktor  obchodního charakteru, skute ného vývoje zásobování teplem v dané
oblasti za n kolik let apod.
Poznámky o likvidaci budoucích kotelen na biomasu a ostatních plynových kotelen byly
vypo ádány v p edchozích stanoviscích posudku. Tato problematika ale nespadá do procesu
EIA.
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5. Námitka:
Navýšení kapacity ro ní výroby el. energie má obdobný d vod jako navýšení tepla (viz 3. + 4.
námitka).

6. Námitka:
Jakého za ízení se týká p ipomínkovaný údaj o ú innosti ? Pokud se jedná o energetický
zdroj, pak ú innost vyplyne z konkrétního typu kotle p i další projektové p íprav . Moderní
typy kotl  se ale vyzna ují vysokými ú innosti na cca obdobné úrovni. Ú innost za ízení není
údaj relevantní pro proces EIA, pro posouzení vliv  na životní prost edí jsou podstatné
absolutní hodnoty emisí do tohoto prost edí.

7. Námitka:
Problematika zajišt ní biomasy byla vypo ádána v úvodu kap. V posudku.
Biomasa je za azena mezi ekologická paliva s p íslušnou prioritou jejího využívání. Její
zdroje jsou sou ástí marketingové p ípravy a obchodní strategie zám ru, její dostupnost je do
zna né míry podnikatelským rizikem investora a posouzení této dostupnosti v rámci procesu
EIA zám ru není zcela jednozna né. Nadregionální výhledové dopady ve vývoji produkce a
využívání jednotlivých druh  biomasy je nutno ešit koncep  na vyšší úrovni.

8. Námitka:
Jasná specifikace kotl  vyplyne ze zpracování projektové dokumentace a vyhodnocení
nabídek dodavatel . A  toto up esn ní p inese jakoukoli zm nu v typu a technických
parametrech kotle, vždy musí být dodrženy limity vliv  na životní prost edí stanovené platnou
legislativou i hodnocené dokumentací EIA. Následné projekty a schválené provozní ády
budou specifikovat konkrétní druhy paliva a tyto v . parametr  kotl  budou sou ástí
integrovaného povolení. Pokud bude státní správa ádn  dbát na dodržování legislativy a
vlastních rozhodnutí, nem že si investor v budoucnosti provozovat energetický zdroj
libovoln  podle svých pot eb.

9. Námitka:
Celá problematika zásobování vodou v . rozdílnosti kapacit za ízení a skute né provozní
spot eby surové vody i problematika zm ny umíst ní zám ru byla vypo ádána v p edchozích
stanoviscích zpracovatele posudku.

10. Námitka:
Požadavky Povodí Moravy spadají do správních ízení (proces IPPC a vodoprávní ízení).
Není jasné, jak m že oznamovatel zpracovat studii odvád ní splaškových a deš ových vod
(nikoli vypoušt ní odpadních vod) z celé pr myslové zóny, když jediný jasný zám r je
výstavba papírny. Pro zpracování takovéto studie je nutno znát bližší využití pr myslové
zóny, jednotlivé zdroje i celkovou produkci splašk , a z hlediska deš ových vod pak situaci
zastav nosti ostatní plochy. Za sou asných znalostí by studie m la minimální vypovídací
hodnotu a uvedená problematika by se stejn  musela konkrétn ešit postupn  s každým
novým zám rem.
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11. Námitka:
Problematika zpracované dopravní studie a oprávn ní jejího zpracovatele byla vypo ádána
v p edchozích vyjád eních.
Kolem lokality Ráje ek bude vedena doprava po stávající silnici I/44 jako hlavním tahu
Mohelnice – Šumperk.
Nár sty dopravy dle dopravní studie:
Silnice I/44- 7-0987:   o 0,66 %, z toho nákladní auta o 1,5 % (vedeno od Šumperka ke

ižovatce s II/315)
                     7- 0983:    o 1,65 %, z toho nákladní auta o 5,4 % (vedeno od Mohelnice kolem

Ráje ku)
Silnice II/315 ze Záb ehu ke k ižovatce se silnicí I/44: o 1,21 % (jde v tšinou o osobní auta

zam stnanc  ze Záb ehu)
Silnice II/315 od Leštiny: o 0,71 %, z toho nákladní auta o 0,1 %

Uvedený nár st lze považovat za nízký zejména ve vztahu k Záb ehu a k Leštin . Rovn ž lze
íci, že nebude ve vztahu ke stávajícímu stavu zdrojem poukazované enormní hlukové a

imisní zát že v lokalit  Ráje ek.
Z prohlídky lokality je z ejmé, že stávající protihlukové st ny podél silnice I/44 na stran
k ásti Ráje ku na b ehu Moravské Sázavy nejsou v dobrém stavu a nejsou ešeny
s dostate nou ú inností. Jejich existence je ale vynucena již intenzitou stávajícího provozu, a
jejich dopln ní a pé e o n  by m la být p edevším záležitostí jiného subjektu než investora
zám ru. Je pak na investorovi, zda bude ochoten se finan  podílet na zlepšení stavu a

innosti protihlukových st n u silnice I/44  podél zástavby Ráje ku. Rozbor problémových
bod  dopravního systému souvisí jak se stávajícím stavem zatížení dopravní sít  v zájmovém
území tak i s jeho celkovým výhledovým nár stem. Pokud toto zatížení bude pro II/315
skute  více než desetinásobn  vyšší do doby realizace opat ení v dopravním systému
(zejména obchvatu) jak uvádí námitka . 11, pak jednozna  lze íci, že výše uvedené
nár sty vlivem zám ru jsou proti desetinásobku stávajícího stavu zcela zanedbatelné (cca
117 aut denn  celkem proti 10 x 4 212 = 42 120 denn ) . Jinak uvád ný desetinásobek je

ejm  informa ní omyl!

12. Námitka
V p íloze je uvedeno vyjád ení D o schopnosti zabezpe it p ístavbu a odsun voz  až na
místo vkládky ve vlastním závod .

13. Námitka
Vlastní papírna je st edním zdrojem zne iš ování ovzduší podle p ílohy . 1, odst. 6.1.2.
Dokumentace jasn  deklaruje, že jde o výrobu ze sb rového papíru a o papírnu bez návaznosti
na výrobu z buni iny. Za azení jako velký zdroj se vztahuje na výrobu papíru, která je spojena
s výrobou buni iny!!!
Problematika pachových látek v . opat ení pro minimalizaci emisí pachových látek byla
vypo ádána v p edchozích kapitolách a stanoviscích posudku a v podmínkách návrhu
stanoviska MŽP.

14. Námitka
Kvalitativní zm nou v problematice ešení hluku je snížení podílu silni ní dopravy její
áste nou náhradou dopravou železni ní.
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Ze záv  hlukové studie vyplývá:
- samotný celkový provoz papírny nep ekra uje v denní dob  limit 50 dB pro chrán ný

venkovní prostor staveb a limit z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro
chrán ný venkovní prostor staveb 60 dB (tabulka . 13)

- samotný celkový provoz papírny nep ekra uje v no ní dob  limit 40 dB pro chrán ný
venkovní prostor staveb a limit z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro
chrán ný venkovní prostor staveb 50 dB (tabulka . 14)

- souhrn celkového provozu papírny a stávajících zdroj  hluku nep ekra uje v denní dob
limit 50 dB pro chrán ný venkovní prostor staveb a limit z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích pro chrán ný venkovní prostor staveb 60 dB u hodnocených
referen ních bod . 1 až 4, uvedený limit pro chrán ný venkovní prostor staveb je

ekra ován u referen ního bodu . 5 o 9 dB (tabulka . 15)
- souhrn celkového provozu papírny a stávajících zdroj  hluku nep ekra uje v no ní dob

limit 40 dB pro chrán ný venkovní prostor staveb u hodnocených referen ních bod . 1
až 3 a limit z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro chrán ný venkovní
prostor staveb 60 dB u hodnocených referen ních bod . 1 až 4. Uvedený limit pro
chrán ný venkovní prostor staveb je p ekra ován u referen ního bodu . 4 o 2,5 dB a . 5
o 13,7 dB a limit z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro chrán ný venkovní
prostor staveb 50 dB u hodnoceného referen ního bodu . 5 o 3,7dB (tabulka . 16).

Z výsledk  tabulek . 15 a 16 je evidentní dominantní hluk pozadí po výstavb , zejména
v referen ním bod . 5. Zjevn  je p inou uvedeného p ekra ování hygienických limit
hluku p edevším provoz na hlavní silnici . I/44. Ze srovnání tabulek . 13, 14 s tabulkami .
15, 16 hlukové studie vyplývá, že hlukové zát že liniových zdroj  jsou srovnatelné, z ehož
vyplývá minimální vliv dopravy zám ru. Ani v úvodu uvedený pokles podílu silni ní dopravy
zám ru nep inese významn jší zm nu ve vztahu ke stávající hlukové zát ži. Toto bylo z ejm

vodem nep epracování hlukové studie v rámci dopln ní dokumentace EIA.
Problematika provozu št pkova e a protihluková opat ení omezující hlukové emise zám ru i
stávající m stské OV byly vypo ádány v p edchozích kapitolách a stanoviscích posudku a
v podmínkách návrhu stanoviska MŽP R. Oponentní prov ení dostate nosti všech
navrhovaných protihlukových opat ení lze zpracovat, ale až po jejich konkrétn jším
technickém zpracování v rámci projektové dokumentace, kdy budou známy jejich veškeré
pot ebné parametry. I pak se bude jednat pouze o p ibližné teoretické posouzení. Lze
upozornit na požadavek maximálních opat ení v rámci podmínek stanovených pro další
projektové ešení a na ov ení autorizovaným m ením hluku v rámci zkušebního provozu,
kdy lze realizovaná opat ení p ípadn  doplnit.

15. Námitka

Jak bylo doloženo v dopl ujících informacích, zmi ovaná laguna svým ve vztahu
k záplavovým pr tok m nízkým reten ním objemem cca do 4 000 m3 nem že plnit
významn ji ochrannou funkci proti povodni (max. pr tok Moravské Sázavy profilem Rájec je
cca 20 m3/s, tj. 72 000 m3/d). Nelze tedy v této souvislosti mluvit o radikálním zvýšení rizika
záplav na pravém b ehu Moravské Sázavy v lokalit  Ráje ek. Zásadní riziko záplav souvisí
evidentn  s celkovým charakterem koryta eky a prostoru p ilehlých b eh , nikoli se
samotnou lagunou.
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Ochrana staveb v lokalit  zám ru (tedy v . p ilehlé zástavby) proti povodni v d sledku vlivu
umíst ní a ešení zám ru vztažená k limitu obvykle 100leté vody je sou ástí standardního
projektového ešení a bude technicky ešena v další projektové p íprav . V podmínkách
návrhu stanoviska MŽP bude formulováno p íslušné opat ení.
Integrované povolení podle zákona . 76/2006 Sb. v platném zn ní je výstupem procesu IPPC
jako samostatného správního ízení, kterému zám r jednozna  podléhá. Podání žádosti je
v kompetenci investora v . asové vazby na proces EIA, jehož ukon ení je podmínkou pro
vydání integrovaného povolení. Investor nem že tedy v rámci dokumentace EIA dokladovat
jakékoli výsledky z procesu IPPC.

16. Námitka
Problematika umíst ní zám ru byla komentována v úvodu kapitoly V posudku v . vyjád ení
stavebního ú adu M Ú Záb eh. Nelze tedy tvrdit, že zpracovatel dokumentace zcela ignoruje
ÚPD m sta Záb eh.
Na základ  zjišt ným skute ností a z vyjád ení orgánu ochrany p írody vyplývá, že v míst
staveništ  zám ru nejsou evidovány žádné prvky ÚSES, tyto se nacházejí v jeho okolí.
Z hlediska soustavy Natura 2000 vyplývá z vyjád ení orgánu ochrany p írody, že zám r
nem že mít významný vliv na evropsky významné pta í lokality ani pta í oblasti.
K námitkou uvád nému zelenému lemu kolem Moravské Sázavy lze tento ešit v rámci
kone ných terénních úprav v projektu stavby. V podmínkách návrhu stanoviska MŽP bude
formulováno p íslušné opat ení.
Požadované p ezkoumání souladu zám ru s ÚPD bude záležitostí územního ízení vedeného v
režimu stavebního zákona a se zohledn ním procesu EIA v rámci stanoviska p íslušného

adu.

17. Námitka
Zvýšení komína je požadavkem IŽP.
Otázka urbanistického ešení lokality zám ru a jejího okolí bude zohledn na v rámci následné
projektové dokumentace, kdy bude v rámci technických možností urbanistické a
architektonické ešení zám ru minimalizovat rušivý vliv na okolní krajinu.
V podmínkách návrhu stanoviska MŽP bude formulováno p íslušné opat ení.
Dále lze upozornit na stávající pr myslové objekty v okolí p edm tné lokality a na rušivý vliv
v podstat  jakéhokoli využití pr myslové zóny, kde zejména využití pro sklady znamená
v sou asném trendu zastav ní rozm rov  významnými halami.

18. Námitka
K námitce proti zavád ní náhrady fosilních paliv biomasou je nutno upozornit, že biomasa je
evidovaným ekologickým palivem a její využívání podporuje jak energetická koncepce R
tak i EU (viz poskytované dotace).  Vztah k "Územn -energetické koncepci mikroregionu
Záh ebsko" je vypo ádán v úvodu kap. V a p edchozích stanoviscích posudku. K uvedené
problematice emisí jemného prachu ze spalování biomasy lze k p edchozím argument m o
nedostatku biomasy pro lokální vytáp ní upozornit, že z hlediska produkce emisí a vlivu na
plošné imise je spalování stejného objemu biomasy ve velkých zdrojích s vysokou teplotou a

inností a vybavených ú inným išt ním spalin v . omezení vlivu na p ízemní ovzduší
podstatn  ekologicky výhodn jší než spalování v lokáních topeništích s nízkou ú inností a
bez jakéhokoli išt ní spalin a se zne iš ováním p ízemního ovzduší. Dále je v podmínkách
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stanoviska MŽP R zohledn n požadavek na vícestup ové išt ní spalin z kotelny. Blíže k
využívání biomasy viz stanovisko k bodu 10, 11 vyjád ení Ing. Z. Kolá e.

19. Námitka
Proces EIA se ídí platnými p edpisy, zavád ní vlivu jiných p ipravovaných p epis  zvlášt
bez konkrétn jšího asového horizontu jejich platnosti a jejich konkrétního zn ní je
nep ípustné, a zavád lo by to do veškerých legislativních proces  nepodložené spekulace.

K záv ru námitek ob anského sdružení „Za zdravý Ráje ek“ lze konstatovat, že moderní
výroby obecn  (jak v R tak i ve všech vysp lých zemích) jsou budovány na základ
vysp lých technologií s minimalizací pot eby pracovních sil. Dále není jasná formulace
neatraktivního místa. K problematice zlepšování stavu životního prost edí je nutno
upozornit na propojení ekonomiky a ekologie v širších souvislostech. ím bude ekonomika
státu vysp lejší, tím více finan ních prost edk  m že stát v novat na ekologii a zlepšení
životního prost edí, zejména u stávajících zdroj  s významnými vlivy nebo pro významn ji
ohrožené lokality. ím více spole nost WANEMI bude prosperovat, tím se do regionu vrátí
více finan ních prost edk , které bude možné op t využít pro výše uvedené ú ely, nap . pro
rekonstrukci a intenzifikaci protihlukových opat ení podél zástavby Ráje ku.
Posuzovaná dokumentace a její dopln ní vychází z dokumentace pro územní ízení a je
ovlivn na jejím rozsahem a zp sobem zpracování. Zásadní informace pot ebné k posuzování
vliv  na životní prost edí spolu s vyžádanými dopl ujícími informacemi pro pot eby posudku
a zohledn ním všech podmínek uvedených v návrhu stanoviska MŽP R umož ují
pokra ování procesu EIA a vytvá í p edpoklad pro následné procesy povolování p edm tné
stavby.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku a stanoviscích nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.

17. M sto Záb eh
zn. 2007/1245/OR-MUZB, ze dne 23.8.2007

Podstata vyjád ení

sto Záb eh konstatuje, že nejsou v dopln né dokumentaci nadále v plné mí e zohledn ny
(p ípadn  vysv tleny) jeho požadavky dané v p edchozím vyjád ení ze dne 19.4.2007.
Vzhledem k rozsahu požadavk  je p ímo uvedeno jejich stru né vypo ádání s tím, že
doslovné zn ní t chto požadavk  je uvedeno v úplném p íslušném vyjád ení v p íloze
posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku

K ochran  proti hluku:
Bližší ešení stavebních objekt  z hlediska minimalizace hlukových emisí je záležitostí
dalších stup   projektové dokumentace. V rámci tohoto ešení musí být navrženo vhodné
technické ešení uzavírání vjezd  do objekt  s vyšší hlu ností technologie. Problematika
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pot ebné obslužnosti p i omezení hlukových emisí musí být rovn ž ešena v provozních
ádech v rámci pot ebných organiza ních opat ení.

Problematika provozu št pkova e byla ešena v p edchozích stanoviscích zpracovatele
posudku.
Požadavek na dodržení limit  hladiny hluku stanovených v na ízení vlády . 148/2006 Sb.
z provozu navrženého závodu je legitimní, nutno jej ale vztahovat p edevším k chrán nému
venkovnímu prostoru staveb, zejména k obytné zástavb .
Ve zkušebním provozu pak bude provedeno m ení hluku ve vybraných bodech za ú asti
dot ených obyvatel.
Ve vztahu k problematice hluku komentované již v p edchozích kapitolách budou v návrhu
stanoviska MŽP R uvedeny p íslušné podmínky.

K emisím do ovzduší
V aktualizaci rozptylové studie je jasn  deklarována povinnost kontinuálního m ení emisí
daná zákonem o ochran  ovzduší a vyhláškou . 356/2002 Sb., která ur uje zp sob zjiš ování
množství vypoušt ných zne iš ujících látek a jejich provozní evidence.
Zvýšení limitu CO z p vodních 100 mg/m3 na 250 mg/m3 bylo na základ  vyžádaných
dopl ujících informací zd vodn no v p edchozích stanoviscích posudku.
Problematika použitých limit  pro teoretický výpo et vlivu na ovzduší a možnosti reálného
stavu byly diskutovány v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku, obdobné se týká

ipomínek ke zm nám v rozptylových mapách.
Navýšení výh evnosti biomasy bylo provedeno na základ  zpracovaného posouzení paliva a
provedení  zkoušek výh evnosti.
Problematika výb ru a možností spalované biomasy byla diskutována v p edchozích
stanoviscích zpracovatele posudku
Pokud bude vliv pachových látek posuzován ve smyslu platných norem i p edpis R, pak je
nutno ve vztahu k charakteru posuzovaného zám ru konstatovat, že § 15 vyhlášky .
356/2002 a p íslušné p ílohy . 7 a 8 byly zrušeny, a toto zrušení m lo své d vody, lze

edpokládat že v charakteru pachových látek a nedostatkcích v metodice i statistických
údajích pot ebných pro pot ebnou úrove  právní formulace problematiky m ení emisí
pachových látek. Dále se lze ídit vyhláškou . 362/2006 Sb. o zp sobu stanovení koncentrace
pachových látek, p ípustné míry obt žování zápachem a zp sobu jejího zjiš ování. Tato
vyhláška ale ur uje stanovení koncentrace pachových látek u provozovaných stacionárních
zdroj  p íslušným definovaným m ením, a ve své p íloze stanoví stacionární zdroje u
kterých je povinnost toto m ení provád t. Tato povinnost se vztahuje pouze na výrobu papíru
z panenské buni iny, nikoli ze sb rového papíru (kde se nep edpokládá vznik emisí
pachových látek). Ve vztahu k zám ru se tato povinnost bude vztahovat na OV.
Hodnocení vlivu pachových látek v . jejich  m ení u obdobných zdroj  provedené v rámci
dopln ní dokumentace lze hodnotit jako informa ní podklad provedený nad rámec platné
legislativy. Reáln  ale lze konstatovat, že moderní výroba papíru v . OV, pokud je správn
provozována, není zdrojem významn jších pachových jev . Pokud se tyto v areálu závodu
lokáln  vyskytnou, jde o vlivy obvykle senzoricky nepostižitelné za hranicí závodu, p ípadn
již za hranicí p íslušného provozu. Toto lze jednoduše ov it v n které z provozovaných
obdobných papíren. Ve vztahu k výše uvedenému není další vyhodnocování vlivu pachových
látek v rámci procesu EIA i další technické p ípravy podstatné, d ležitá jsou technická
opat ení pro minimalizaci emisí pachových látek a dále jejich kontrolní m ení ve zkušebním
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provoze v rámci komplexního monitoringu zám ru. V této souvislosti budou v návrhu
stanoviska MŽP uvedeny p íslušné podmínky.

K zásobování teplem
Bez komentá e, jde o výhledovou komer ní záležitost, p ípadn  službu obyvatelstvu.

Ke sb rovému papíru
Problematika kvality sb rového papíru byla již komentována. Sb rový papír je v rámci
procesu p ípravy látky rozvlák ován, a vícestup ov  t íd n a mechanicky upravován (mletí,
dovlák ování, t íd ní na vibra ních, vírových a jiných t idi ích). Tento proces bude

edm tem ešení dalších stup  projektové dokumentace. Kvalita papírenské látky ur uje
kvalitu produktu, na kterou jsou na trhu zna né nároky. Z t chto d vod  je kvalita vstupní
suroviny kontrolována. Vyt íd né hrubé ne istoty jsou p edávány oprávn né osob  k jejich
odstran ní nebo využití. Jemné ne istoty a rozpustné látky p echází do odpadních vod, kde
jsou vysoce ú innou technologií ve vnit ních systémech išt ní zp tné vody mechanicko-
chemicky išt ny a následn  v koncové vícestup ové biologické OV bu  odbourávány nebo

echází do kalu.
Monitorovaná kvalita vod je op t indikátorem toho, že v surovinách a pomocných látkách
nejsou p ítomny pro dané procesy a životní prost edí neakceptovatelné látky.

K dopravnímu zatížení
Tato problematika byla vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

K posouzení vlivu na krajinný ráz
Uvedené požadavky budou ešeny v dalších stupních projektové dokumentace. V této
souvislosti budou v návrhu stanoviska MŽP uvedeny p íslušné podmínky.

K vodnímu hospodá ství
Problematika vyjád ení správce vodního toku byla vypo ádána v p edchozích stanoviscích
zpracovatele posudku.

K záv ru
Možnost odchylek od prvotní koncepce zám ru a obecné zákonitosti vývoje technické

ípravy takto rozsáhlého zám ru byly již diskutovány.
Požadavek na dodržení limit , na jejichž základ  probíhalo hodnocení vliv  na životní
prost edí, je legitimní a tato povinnost pro investora vyplývá z p íslušných zákon . Pokud
stavební ú ad bude akceptovat stanovisko MŽP R z procesu EIA bude povinností investora
dodržet jím stanované podmínky. M sto Záb eh je rovn ž legitimním dot eným subjektem
v dalších správních ízeních s možností kontroly výše uvedených podmínek další p ípravy
zám ru.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku a stanoviscích nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.
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18. JUDr. Edgar Horák
bez zn., ze dne 23.8.2007

Podstata vyjád ení

JUDr. Horák konstatuje, že nejsou v dopln né dokumentaci nadále zohledn ny ani p ípadn
vysv tleny jeho požadavky dané v p edchozím vyjád ení ze dne 19.4.2007. Navíc materiál
obsahuje zcela nové, dle jeho názoru nep ijatelné zm ny a požadavky.
Vzhledem k rozsahu uvedených p ipomínek JUDr. Horáka je p ímo uvedeno jejich stru né
vypo ádání s tím, že doslovné zn ní t chto požadavk  je uvedeno v úplném p íslušném
vyjád ení v p íloze posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bod 1)
ipomínky k form  zpracování dopln ní dokumentace a p ehlednosti jejího dopln ní i ke

zm nám v n kterých parametrech zám ru byly vypo ádány v p edchozích stanoviscích
zpracovatele posudku.

Bod 2)
Nesoulad tepelných p íkon  kotl  z dopln ní dokumentace (2 x 55,45 MWt) a z aktualizované
rozptylové studie (2 x 50,15 MWt) byl vysv tlen, je d sledkem up es ování technického
ešení, kone ná hodnota je 2 x 51,45 MWt. Tyto zm ny nejsou podstatné, u všech údaj  se

jedná o zvlášt  velký zdroj zne iš ování ovzduší.
Na charakteristiku zdroje ve smyslu zákona o ochran  ovzduší uvedený rozdíl nemá vliv, ani
na produkci a vliv emisí. Bilance emisí použitých v rozptylové studii pak vychází z
jmenovitého p íkonu EZ, tj. zahrnují i uvedený nár st výroby tepla.

Bod 3)
Rozší enou výkonovou rezervu ve výrob  tepla u papírenského stroje dané kapacity vzniklou
z up esn né vyšší výh evnosti biomasy nelze považovat za pochybné zd vodn ní. Odstávka
i snížení výkonu papírenského stroje z d vodu nedostatku páry p edstavuje závažné

ekonomické ztráty a dostate né výkonové rezervy na za ízení pro výrobu páry jsou standardní
koncepcí moderních výrob papíru. Bez ohledu na instalovaný výkon energetického zdroje
bude výroba spot ebovávat energii ro  pouze v max. mí e odpovídající ro ní výrob , která
se nem ní (250 tis. t).

Bod 4)
K prezentovaném navýšení výroby tepla platí obdobné jako u b.3.

ipomínkované navýšení výroby tepla je v dopln né dokumentaci nevhodn  formulováno
evzetím definice jako ro ní pot eba tepla pro papírnu. Ve skute nosti se jedná o možné

navýšení výroby tepla na stejném za ízení v d sledku zvýšení výh evnosti paliva a dále
zapo tením produkce bioplynu. Toto možné zvýšení výroby tepla nep inese tudíž navýšení
spot eby paliva a tedy ani produkce emisí i nárok  na dopravu. Dále bude tato možnost tvo it
výkonovou rezervu na kotlích i p ípadn  možnost zásobování potenciálních externích
odb ratel  teplem.
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Bod 5)
ipomínky k tomuto bodu byly vypo ádány v p edchozích stanoviscích zpracovatele

posudku.

Bod 6)
K prezentovanému navýšení výroby elektrické energie platí obdobné jako u b.3 a 4.

Bod 7)
ipomínky k tomuto bodu byly vypo ádány v p edchozích stanoviscích zpracovatele

posudku.

Bod 8)
Jak dokumentace pro územní ízení tak i dokumentace EIA p ipouští možnost variantních
ešení. Konkrétní typ kotl  vyplyne z dalších stup  projektové dokumentace p i zohledn ní

možností a garancí jejich výrobc . Pro výb r typu kotl  ale bude vždy platit dodržení limit
ochrany životního prost edí hodnocených v procesu EIA a uvedených v podmínkách
stanoviska MŽP R, a dále technické parametry schválené v procesu IPPC a uvedené
v integrovaném povolení.
Problematika druh  paliva byla vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

Bod 9)
Problematika vyjád ení správce toku i uvád ného „navýšení“ pot eby surové vody byla
vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.
K uvedenému navýšení lze znovu upozornit na rozdíl mezi projektovanou kapacitou jímacího
objektu využitou pouze p i nestandardních stavech výroby a mezi standardním odb rem
surové vody.

Bod 10)
Problematika požadavku správce toku na vypracování v p ipomínce citované studie byla
vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku. Znovu lze poukázat, že se
nejedná o vypoušt ní odpadních (tj. technologických) vod, ale o splaškové a srážkové vody.
Dále není zpracování této studie p edm tem posuzování vliv  p edm tného zám ru na životní
prost edí.

Bod 11), 12), 13)
ipomínky k t mto bod m byly vypo ádány v p edchozích stanoviscích zpracovatele

posudku.

Bod 14)
Požadavek m sta Záb eh je spln n, hladina hluku z provozu navrženého zám ru skute
nep ekra uje hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru staveb (o ten jde

edevším). Hlukovou studií uvád ná p ekro ení jsou vztažena na celkovou hlukovou zát ž
po uvedení zám ru do provozu, kde podstatný vliv vykazují jiné, stávající zdroje.

ipomínky k ostatnímu z tohoto bodu byly vypo ádány v p edchozích stanoviscích
zpracovatele posudku.
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Bod 15)
Problematika záplav byla vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.

Bod 16)
Zpracovatel biologických posouzení je odborník, který má v dané problematice dlouholetou
praxi a adu zkušeností. Jeho posouzení a záv ry vychází z oficiálních údaj  orgán  ochrany

írody a dostupných evidovaných p írodních útvar . Obvi ovat jej z pohrdání problematikou
ochrany p írody je neadekvátní jeho záv m. Jeho dodate né vyjád ení k p ipomínkám
zejména ochránc  p írody jsou uvedena v p íloze dokumentace.
Výskyt mihule poto ní je evidován výše po toku nad výpustí vod ze zám ru.
Není p esné, že se správa CHKO vyjád ila negativn  k zám ru. Ve svém vyjád ení
upozor uje na dodržení povinnosti vyplývající za zákona o ochran  p írody a týkající se
postupu v další p íprav  zám ru. Dále požaduje spln ní podmínek p i ešení a výstavb
jímacího a výustního objektu zajiš ujících její šetrnost v i ekosystému toku Moravy. Tyto
podmínky budou sou ástí podmínek stanoviska MŽP R a jako takové musí být investorem
spln ny.

Bod 17)
Proces EIA posuzuje další varianty zám ru, pokud jsou p edloženy. U v tšiny
pr myslových staveb vázaných na p edb žný výb r pozemk  a majících zpracovanou
základní technicko-ekonomickou koncepci se zám r p edkládá obvykle v jedné realiza ní
variant . Zákon nestanovuje povinnost zpracování, p edkládání a posuzování hypotetických
variant pro každý zám r.

Bod 18)
Bez komentá e.

K záv ru

Základní p ipomínky záv ru byly komentovány v úvodu kapitoly V, p edchozích kapitolách
posudku a stanoviscích zpracovatele posudku.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách a stanoviscích posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.

19. ZO SOP
bez zn., ze dne 23.8.2007

Podstata vyjád ení

ZO SOP p sobící v obci Leština uvádí ve svém vyjád ení obecné informace o svém
sobení, o p írodních útvarech v okolí obce a jejich ekosystémech a oživeních. Dále

vyjad uje nesouhlas s adou tvrzení v biologických posouzeních zpracovaných RNDr.
Milošem Holzerem v rámci dopln ní dokumentace.
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V záv ru vyslovuje ZO SOP znepokojení nad projektem zám ru, zejména nad vlivem na
ovzduší a následným ovlivn ním okolní p írody.

Stanovisko zpracovatele posudku

Uvedené p ipomínky byly komentovány v úvodu kapitoly V, p edchozích kapitolách posudku
a stanoviscích zpracovatele posudku v etn  použitého termínu zvlášt  velký zdroj zne išt ní
ekologicky stabilní p írody.
Na základ  pozvání iniciovaného obcí Leština se zpracovatel dokumentace spolu
s p edstavitelem Odboru výkonu státní správy VIII MŽP R v Olomouci zú astnil
neformálního setkání s pozvanými starosty a zástupci ob anských iniciativ v . zástupce ZO

SOP, spojeného s prohlídkou zám rem dot eného toku Moravy a místních p írodních
útvar . Ú elem setkání bylo napln ní motta organizátor „lépe n co jednou vid t než o tom
mnohokrát íst“. Dále byla v diskusi zodpov zena ada dotaz  ú astník  setkání.
Na základ  požadavku ú astník  byl požádán RNDr. Holzer o dodate né vyjád ení
k p ipomínkám uvedeným ve vyjád eních obce Leština a ob anských iniciativ v . p ipomínek
z uvedeného setkání. Toto vyjád ení je uvedeno v p íloze posudku.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách a stanoviscích posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.

20. Obec Rájec
bez zn., ze dne 27.8.2007

Podstata vyjád ení

Obec Rájec po prostudování dostupné dokumentace s p edm tným zám rem a na základ
vznesených p ipomínek nesouhlasí se zám rem investora WANEMI CZ a.s.
Vzhledem k rozsahu uvedených p ipomínek je p ímo uvedeno jejich stru né vypo ádání s tím,
že doslovné zn ní t chto požadavk  je uvedeno v úplném p íslušném vyjád ení v p íloze
posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku

- dokumentace EIA vychází z p ípravných  studií a dokumentace pro územní ízení
zpracovanými akreditovanými projek ními organizacemi VAE a.s. Ostrava, KTC

evoprojekt s.r.o., Chemoprojekt a.s. Projektové dokumentace nem že ze zákona
zpracovávat nikdo jiný než projektant s p íslušnou autorizací ve všech dot ených
profesích.

- problematika rozdíl  v uvád ných spot ebách tepla byla vypo ádána v p edchozích
stanoviscích zpracovatele posudku

- není jasné o jaké zdroje  se jedná
- problematika druhu použitého paliva a vazby na konkrétní typ kotl  byla vypo ádána

v p edchozích stanoviscích zpracovatele posudku.
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- problematika vyjád ení správce toku a rozdíl mezi kapacitou odb ru a provozní
spot ebou surové vody  byla vypo ádána v p edchozích stanoviscích zpracovatele
posudku

- vyjád ení D je doloženo v p íloze posudku
- problematika produkce a využití bioplynu a emisí pachových látek byla vypo ádána

v p edchozích kapitolách posudku a stanoviscích zpracovatele posudku
- zp sob m ení emisí u zvlášt  velkého zdroje zne iš ování ovzduší vyplývá

z p íslušných p edpis . Zp sob, etnost a místa m ení emisí a imisí budou
zpracovány v rámci komplexního monitoringu p edloženého ke schválení v rámci
procesu IPPC. Schválený monitoring bude sou ástí provozních ád . P ípadná další
opat ení budou uložena p íslušnými orgány na základ  výsledk  monitoringu
zkušebního provozu.

- rozptylové studie mohou zpracovávat pouze osoby s p íslušným oprávn ním
ud lovaným MŽP R, a to s použitím schválené metodiky a p íslušných výpo tových
program  a p i respektování platné legislativy. Zákon nestanoví povinnost konzultací
zpracovatele s dalšími subjekty. Zpracovateli jsou na jeho vyžádání pouze
poskytovány p íslušné podklady, tj. p edevším hodnoty emisí a emisních
hmotnostních tok  z významn jších zdroj  zám ru, dále pak dostupné podklady
z m ení imisí v dané oblasti. Lze pochybovat o tom, že obec Rájec by uvedené údaje
byla schopna poskytnout.

- u poznámky o nejasném zvyšování výkonu a snižování vypoušt ných emisí (neúm ra)
není jasné, co je tím mín no. Zm ny v bilancích produkce tepla i vypoušt ných
emisích byly vypo ádány v p edchozích stanoviscích posudku. K vlivu na hmotný
majetek lze v rámci procesu EIA konstatovat, že u n kterých nemovitostí
v bezprost ední blízkosti lokality zám ru m že dojít k negativním vlivu na hodnotu
nemovitosti. Vypo ádání d sledk  tohoto vlivu není p edm tem procesu EIA, ale
vyrovnání mezi poškozeným a investorem dohodou i v rámci ob ansko-právního
sporu, a to na základ  znaleckého vyhodnocení poškození.

- není uvedeno, kde se zmi ovaný rybník ve vztahu k umíst ní zám ru nachází a není
jasné, jak provoz zám ru m že ovlivnit ekosystém tohoto rybníka. Formulace zvlášt
velký zdroj zne išt ní je legislativn  vztažena k ochran  ovzduší za ú elem stanovení
emisních limit , nevztahuje se na vypoušt ní odpadních vod a jejich kvalitu.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách posudku a stanoviscích nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.

21. TALORM a.s.
bez zn., ze dne 5.9.2007

Podstata vyjád ení

Ve vyjád ení je uvád no srovnání produkce emisí (ro ní bilance a hmotnostní toky) ze zám ru
a z Výtopny Severovýchod. Dále jsou uvedeny informace o aktivitách spole nosti Talorm
sm ující k ekologizaci jejích zdroj  (p ebudování t í zdroj  na plyn a ekologizace jednoho
zdroje na uhlí).
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Stanovisko zpracovatele posudku

Uvedené srovnání a záv ry z n ho jsou zavád jící a nelze je takto interpretovat. Ve srovnání
chybí výroba tepla ke které jsou bilance emisí vztaženy, dále se jedná o odlišné ú ely obou
zdroj . Pokud lze n jak tyto odlišné zdroje z ekologického hlediska srovnávat, tak podle

rných hodnot emisí vztažených na jednotku produkce tepla a dále podle ro ních bilancí
emisí ve srovnání s ro ními bilancemi vyrobené tepelné energie, a rovn ž je nutno zohlednit
druh paliva.
Op t se jedná o nep esnou formulaci „zvlášt  velkého zdroje zne iš ování životního
prost edí“.
Ostatní p ipomínky k vlivu zám ru na ovzduší byly komentovány v p edchozích kapitolách
posudku a stanoviscích zpracovatele posudku.

Ve vztahu k výše uvedenému a vzhledem k uvedení p íslušných doporu ení k p edm tné
problematice v jiných kapitolách a stanoviscích posudku nejsou v návrhu stanoviska MŽP R
formulována žádná další dopl ující doporu ení.

VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁM RU Z HLEDISKA VLIV  NA ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ

Hodnocení vlivu na životní prost edí je posuzovanou dokumentací ešeno na základ
podklad  zpracovaných v pr hu dosavadní p ípravy zám ru, která je v po áte ní fázi.
Souhrn t chto podklad  je prezentován v úvodu dokumentace. Z hlediska úrovn  a kvality

chto podklad  a jejich interpretace v dokumentaci EIA je nutno konstatovat, že nejsou
zejména pro laickou ve ejnost optimáln  p ehledné a srozumitelné. Vzhledem k tomu, že se
jedná o výrobu materiálu na vlnité lepenky ze sb rového papíru, to znamená o obecn
ekologicky šetrnou pr myslovou výrobu a provozn  vyzkoušené technologie a za ízení
jednotlivých proces , lze úrove  zpracované koncepce ešení zám ru akceptovat jako
dostate nou pro pokra ování procesu EIA s tím, že pro další správní ízení bude tato
koncepce rozpracována v následných stupních projektové dokumentace v náležité kvalit
odpovídající charakteru a rozsahu zám ru a limit m vlivu na životní prost edí hodnoceným
procesem EIA.

Z hlediska postup  realizace zám ru s provád ním stavebních prací, dodávek a montáží
technologických za ízení a provozování zám ru se zajišt ním zásobování a nakládání s
procesními látkami, vodou a energiemi a zajišt ním logistických operací jsou tyto záležitosti
posuzovanou dokumentací ešeny na úrovni základní koncepce na základ  studie
proveditelnosti a dokumentace pro územní ízení. Následnými technickými projekty (projekt
pro stavební povolení, projekt pro provád ní stavby) a provozními ády jednotlivých provoz
budou uvedené postupy výstavby a provozních procesních operací detailn  rozpracovány p i
respektování p íslušných p edpis  a technických norem, a dále p i respektování doporu ení a
opat ení uvedených posuzovanou dokumentací, posudkem a podmínkami stanoviska

íslušného ú adu.
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Z hlediska nakládání s odpady budou tyto v souladu s legislativou p edány oprávn né osob
k jejich sb ru, využití nebo odstran ní, nebo odstran ny p vodcem odpad  v za ízeních
k tomuto zp sobilých. Zám r nebude produkovat vyjma upot ebených olej  významn jší
množství odpad  s nebezpe nými vlastnostmi. Odpady budou dle svých vlastností p ednostn
využity v za ízeních zám ru, pokud to nebude v rozporu s jejich projektovanými a
povolenými parametry.

Z hlediska problematiky vlivu hluku lze konstatovat:

Z hlediska hlukové problematiky je kvalitativní zm nou v problematice ešení hluku ze
zám ru snížení podílu silni ní dopravy její áste nou náhradou dopravou železni ní.

Ze záv  hlukové studie vyplývá:
- samotný celkový provoz papírny nep ekra uje v denní dob  limit 50 dB pro

chrán ný venkovní prostor staveb a limit z dopravy na hlavních pozemních
komunikacích pro chrán ný venkovní prostor staveb 60 dB

- samotný celkový provoz papírny nep ekra uje v no ní dob  limit 40 dB pro
chrán ný venkovní prostor staveb a limit z dopravy na hlavních pozemních
komunikacích pro chrán ný venkovní prostor staveb 50 dB

- souhrn celkového provozu papírny a stávajících zdroj  hluku nep ekra uje v denní
dob  limit 50 dB pro chrán ný venkovní prostor staveb a limit z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích pro chrán ný venkovní prostor staveb 60 dB u
hodnocených referen ních bod . 1 až 4, uvedený limit pro chrán ný venkovní
prostor staveb je p ekra ován u referen ního bodu . 5 o 9 dB (jde o nejbližší RD
vedle silnice I/44 a pr myslové zóny,  na opa ném konci lokality Ráje ek ve vztahu
k b ehu Moravské Sázavy a lokalit  zám ru)

- souhrn celkového provozu papírny a stávajících zdroj  hluku nep ekra uje v no ní
dob  limit 40 dB pro chrán ný venkovní prostor staveb u hodnocených referen ních
. 1 až 3 a limit z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro chrán ný

venkovní prostor staveb 60 dB u hodnocených referen ních bod . 1 až 4. Uvedený
limit pro chrán ný venkovní prostor staveb je p ekra ován u referen ního bodu . 4
o 2,5 dB (jde o RD ve východním cípu lokality Ráje ek u eky, vedle stávají
pr myslové zóny a naproti m stské OV) a . 5 o 13,7 dB. Dále je p ekra ován limit
z dopravy na hlavních pozemních komunikacích pro chrán ný venkovní prostor
staveb 50 dB u hodnoceného referen ního bodu . 5 o 3,7dB.

Z výsledk  je evidentní dominantní hluk pozadí po výstavb , zejména v bod . 5. Zjevn  je
inou uvedeného p ekra ování hygienických limit  hluku p edevším provoz na hlavní

silnici . I/44, a dále provoz stávajících pr myslových areál . Ze srovnání tabulek . 13, 14
s tabulkami . 15, 16 hlukové studie vyplývá, že hlukové zát že liniových zdroj  jsou
srovnatelné, z ehož vyplývá minimální vliv dopravy zám ru. Ani v úvodu uvedený pokles
podílu silni ní dopravy zám ru nep inese významn jší zm nu ve vztahu ke stávající hlukové
zát ži. Toto bylo z ejm  d vodem nep epracování hlukové studie v rámci dopln ní
dokumentace EIA, což  lze za t chto podmínek akceptovat.
Problematika provozu št pkova e a další protihluková opat ení omezující hlukové emise
zám ru i stávající m stské OV byly vypo ádány v p edchozích kapitolách a stanoviscích
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posudku a v podmínkách návrhu stanoviska MŽP R. Požadované oponentní prov ení
dostate nosti všech navrhovaných protihlukových opat ení lze zpracovat, ale až po jejich
konkrétn jším technickém zpracování v rámci projektové dokumentace, kdy budou známy
jejich veškeré pot ebné parametry. I pak se bude jednat pouze o p ibližné teoretické
posouzení. V rámci záv  procesu EIA bude formulován požadavek maximálních opat ení v
podmínkách stanovených pro další projektové ešení a na ov ení autorizovaným m ením
hluku v rámci zkušebního provozu,  kdy lze realizovaná opat ení p ípadn  doplnit.

Z hlediska problematiky celkového stavu kvality ovzduší po realizaci zám ru lze
konstatovat:

- nejvyšší ovlivn ní kvality p ízemního ovzduší v referen ním bod  na jižním okraji
stávající pr myslové zóny jižn  od lokality Ráje ek samotným zám rem vykazuje
ukazatel PM10 p i dob  pr rování 1 h s max. nár stem koncentrace vlivem zám ru
12,6 µg/m3

- výrazn  nejvyšší koncentrace PM10 i dob  pr rování 1 h u stávajícího stavu bez
vlivu zám ru je 36 µg/m3, a to na severním okraji stávající pr myslové zóny
severozápadn  od lokality zám ru

- nejvyšší  podíl  84  %  na  imisním  limitu  PM10 i dob  pr rování 1 h platném pro
ochranu zdraví obyvatel v období po realizaci zám ru vykazuje referen ní bod na jižním
okraji stávající pr myslové zóny jižn  od lokality Ráje ek (vliv silnice I/44)

- imisní limity p i dob  pr rování 24 h a 1 rok (významné pro hodnocení vlivu na
ve ejné zdraví) jsou výrazn  nižší s nejvyšším podílem v období po realizaci zám ru 23
% na imisním limitu PM10 p i dob  pr rování 1 rok

- vlivy ostatních zne iš ujících škodlivin v etn  podíl  na imisních limitech jsou nižší než
u PM10

Emise zne iš ujících škodlivin ze zdroj  zám ru jsou v souladu s emisními limity p íslušných
edpis .

Po realizaci zám ru nebudou p ekra ovány platné imisní limity u žádné hodnocené
zne iš ující látky.
Problematika pachových látek byla vyhodnocena ve studii vlivu pachových látek zahrnující
rovn ž m ení obdobných provoz  jako potenciálních zdroj  t chto emisí. Ze záv ru studie
jednozna  vyplývá minimální vliv pachových látek na blízké okolí p i standardním provozu
jednotlivých za ízení.
Souhrnn  lze konstatovat, že vliv zám ru na ovzduší po jeho uvedení do provozu ve srovnání
s ostatními stávajícími zdroji lze hodnotit jako mén  významný s tím, že uvedené vlivy byly
vypo teny ve v tšin  z limitních koncentrací emisí a lze dle zkušeností z praxe p edpokládat,
že instalovaná za ízení budou vykazovat v reálném provozu nižší emise a tím i nižší negativní
vliv na kvalitu ovzduší. Tento trend bude podpo en nejen výb rem kvalitních dodavatel , ale i
adou navržených opat ení k omezení emisí, zpracovaných v následné projektové p íprav .

Z hlediska problematiky vlivu zám ru na povrchové vody lze konstatovat:

Z hlediska vlivu na recipient eku Moravu lze konstatovat, že zám r bude vybaven moderní
OV s vícestup ovou technologií išt ní odpadních vod zajiš ující vysokou kvalitu

vy išt ných vod s p edpokladem nižších hodnot zbytkového zne išt ní než je uvedeno
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v dokumentaci. I dokumentací uvád ná kvalita vypoušt ných vod spl uje platné emisní limity
se zna nou rezervou, a rovn ž není p inou aktuálního p ekra ování imisních standard
stanovených legislativou k dosažení v roce 2015. Souhrnn  lze na základ  uvád ných výpo
konstatovat, že vliv na eku Moravu bude minimální.

ležitým faktorem realizace zám ru je vliv na zdraví okolní populace, zejména v nejvíce
dot ených lokalitách Ráje ek, m sto Záb eh a obec Leština, jehož úrove  vyplývá
z posouzení vlivu na ve ejné zdraví a hodnocení zdravotních rizik.
Jako rozhodující faktor vlivu na zdraví populace byl stanoven vliv na ovzduší, dalším
významným vlivem je hluková zát ž.

Z celkového záv ru posouzení vlivu na ve ejné zdraví vyplývá:
- z výsledk  hlukové a rozptylové studie vyplývá, že provoz zám ru nebude

edstavovat významné zdravotní riziko hluku nebo zne išt ní ovzduší pro obyvatele
nebo uživatele zájmového území v okolí zám ru

- k post ehnutelnému zvýšení hlukové expozice dojde podle hlukové studie pouze
v denní dob  u nejbližší okrajové zástavby RD na druhém b ehu Moravské Sázavy
(lokalita Ráje ek) a to v úrovni, která by nem la vést k významn jšímu obt žování
obyvatel

- sou asný stav kvality ovzduší je v Záb ehu podle existujících podklad  ve vztahu
k platným imisním limit m a sou asné situaci ve v tšin  m st R relativn  p íznivý.
Vlivem provozu zám ru by se tento stav nem l zásadn  zm nit. Teoretické zvýšení
stávajícího rizika zne išt ní ovzduší p edpokládaným imisním p ísp vkem papírny
nep esáhne ani v nejbližším okolí pr myslové zóny úrove  n kolika procent
sou asného stavu.

Výše uvedené zásadní vlivy na životní prost edí a zdraví obyvatelstva budou sníženy
projektovanými a dalšími dodatkovými organiza ními a technickými opat eními ve
smyslu doporu ení hlukové studie a jejích p íloh, posudku a podmínek stanoviska MŽP

R.
Ve vztahu k ochran  životního prost edí v . okolní populace a pracovník  provozovatele
zám ru je významným prvkem provád ní kontrolního monitoringu technologických
proces  a za ízení zám ru zam eného p edevším na prevenci únik  procesních látek
do ovzduší, odpadních a podzemních vod a na efektivnost varovného systému.
Dalším d ležitým faktorem jsou ú inné havarijní plány zabezpe ující minimalizaci škod
a následk  p ípadných havárií, a jejich rychlou a ú innou likvidaci.

Ve vztahu k výše uvedenému zabezpe ení minimalizace vliv  zám ru na životní prost edí lze
doporu ení a návrhy opat ení k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci
negativních vliv  na životní prost edí v posuzované dokumentaci a v posudku považovat za
dostate ný základ pro pokra ování procesu EIA a pro další projektovou p ípravu a navazující

íslušná správní ízení. N která doporu ení sm ující k eliminaci i snížení negativních vliv
na jednotlivé složky životního prost edí jsou podrobn ji komentována a upravena i dopln na
v p edcházejících ástech tohoto posudku.

Z hlediska zásadního pohledu na vliv p edm tného zám ru na životní prost edí je rovn ž
nutno konstatovat, že moderní výroba papír  a lepenek zejména ze sb rového papíru je
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v širším hodnocení pr myslových výrob azena mezi ekologicky šetrn jší, a to z pohledu
všech m rných emisí tím více, ím je její kapacita v tší. Ve vztahu k zám ru je rovn ž nutno

ipomenout, že používaná biomasa je oficiáln  za azena mezi ekologická paliva
z obnovitelných zdroj , a z tohoto d vodu bude zám r realizován s podporou z fond  EU.

Na základ  provedených komplexních rozbor  a posouzení p edloženého ešení a
hodnocení zám ru lze tento z pohledu souladu se zákonem .100/2001 Sb. v platném
zn ní, p íslušnými složkovými zákony a jejich provád cími p edpisy považovat z
hlediska vliv  na životní prost edí za akceptovatelný p i respektování v dokumentaci a v
posudku uvedených stanovisek, p ipomínek, upozorn ní a doporu ení, a p i zohledn ní
dále v návrhu stanoviska p íslušného ú adu uvedených podmínek souhlasu s realizací
zám ru. Vypo ádání zjevn  zásadního p ístupu n kterých ob an , ob anských iniciativ
a místní samosprávy, tj. že realizaci p edm tného zám ru v pr myslové zón  Leštinská
necht jí bez ohledu na jeho vliv ve smyslu procesu EIA, je záležitostí souladu s územním
plánem a procesu územního ízení.

V této kapitole jsou proto dále sumarizována veškerá opat ení doporu ená zpracovatelským
týmem dokumentace a zpracovatelem posudku pro vylou ení nep ípustných a minimalizaci
negativních vliv  p edm tného zám ru na životní prost edí.

Souhrn doporu ení  k zajišt ní p ijatelnosti vlivu zám ru na životní prost edí:

I.  PRO OBDOBÍ P ÍPRAVY ZÁM RU

1. Veškerá projektová dokumentace zám ru v etn  všech technologií bude
zpracována projektanty s p íslušnými autorizacemi, odbornou úrovní a zam ením
odpovídajícím problematice zám ru, a dále se zkušenostmi a referencemi
z projekt  obdobných staveb a technologií.

2. V rámci projektové p ípravy budou navržena p ednostn  taková konkrétní
za ízení a technologické celky, které budou spl ovat podmínky a požadavky
nejlepších dostupných technik a technologií (BAT) a zajiš ovat pln ní limit
vztahujících se k vliv m na životní prost edí posuzovaných v procesu EIA, a dále
celkovou minimalizaci negativních vliv  na životní prost edí. Parametry
uvedených technologií v . limit  vliv  na životní prost edí budou p edloženy ke
schválení v rámci procesu IPPC.

3. i výb ru dodavatel  a typ  za ízení a technologických celk  stanovit ve vztahu
k životnímu prost edí takové podmínky pro garance, které budou vycházet z limit
vliv  na životní prost edí posuzovaných v procesu EIA a zajiš ovat pln ní

íslušných p edpis  (jedná se p edevším o hlukovou zát ž, emise do ovzduší v .
pachových látek, produkci množství a zne išt ní odpadních vod, nakládání
s odpadními vodami, odpady a chemickými látkami a prost edky, vlivy na
pracovní prost edí a ve ejné zdraví a vlivy na p írodu) a soulad s p íslušnými
technickými normami. Dále budou podmínky uvedeného výb ru a garancí
vycházet z výsledk  procesu EIA v . podmínek stanoviska p íslušného ú adu a
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z podmínek p íslušných správních rozhodnutí (integrované povolení, stavební
povolení).

4. Zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu všech
technologických proces  a za ízení s významným vlivem na životní prost edí.
Kontrolní monitoring všech pot ebných ukazatel  a veli in bude ešen komplexn
a bude zajiš ovat pot ebné informace o vlivu zám ru na životní prost edí a
zejména d slednou a kvalitní kontrolu:

- sn ní všech objekt
- kvality podzemních vod v ur ených hydrogeologických objektech
- úrovn  hlukové zát že lokality a jejího okolí v pr hu výstavby a provozu zám ru
- nakládání s odpady v pr hu výstavby a provozu zám ru
-   vstupujících surovin a procesních látek, zejména paliva pro energetický zdroj a

sb rového papíru
      -    provozu technologií a technologických proces  zám ru v . vlastností vyt íd ných  a

upravených odpad
- emisí z vybraných zdroj  v . emisí pachových látek v pr hu výstavby a provozu

zám ru
- kvality ovzduší lokality a jejího okolí v . imisí pachových látek v pr hu výstavby a

provozu zám ru
- kvality odpadních vod vypoušt ných z OV a vod vypoušt ných celkov  z areálu

závodu do recipientu
- všech ostatních ukazatel  vlivu na životní prost edí stanovených pro pr h

výstavby a provoz zám ru
Komplexní monitoring vliv  na životní prost edí je nutno považovat za zásadní
podmínku realizace a provozování zám ru a za rozhodující nástroj ochrany
životního prost edí a ve ejného zdraví.
Projekt monitoringu bude p edložen ke schválení v rámci procesu IPPC a
stavebního ízení.
Schválený monitoring bude sou ástí detailních p íslušných provozních ád

edložených p i kolauda ním ízení.

5. Pro všechny díl í provozy a jednotlivá vybraná za ízení zám ru budou zpracovány
konkrétní a detailní provozní ády a havarijní plány v souladu s p íslušnými

edpisy a technickými normami  a v souladu s integrovaným povolením, a
edloženy p i kolauda ním ízení.

6. Odstavné, parkovací a manipula ní plochy budou technicky ešeny
s vodohospodá ským zabezpe ením proti úkap m pohonných hmot a provozních
kapalin v souladu s technickými normami,  nakládání se srážkovými vodami
z t chto ploch bude navrženo v souladu s platnými p edpisy a zp sobem
zajiš ujícím pot ebnou ochranu povrchových a podzemních vod.

7. Technologie zám ru musí být v rámci projektové p ípravy vybaveny systémem
ízení technologických proces  zajiš ujícím minimální vliv obsluhy a lidského

faktoru a maximální automatizaci provoz  v etn  signalizace nestandardních a
havarijních stav  procesních technologií a za ízení.
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8. Procesní technologie zám ru musí být v rámci projektové p ípravy vybaveny
pot ebným provozním a kontrolním monitoringem stanovených veli in a
ukazatel .

9. Všechny jednotlivé navržené technologie zám ru a jejich za ízení budou dle
pot eby vybaveny ú inným vzduchotechnickým za ízením v etn  vhodného
za ízení na išt ní vypoušt ných vzdušin za ú elem minimalizace emisí škodlivých
a zapáchajících látek do ovzduší. Projektová dokumentace zám ru bude zahrnovat

elné a efektivní ešení vzduchotechniky v etn  p ípadného išt ní vzdušin u
íslušných technologických proces  a za ízení, a to v rozsahu spl ujícím pro
edm tný zám r stanovené limity v oblasti ochrany ovzduší a minimalizaci emisí

pachových látek.

10. V dalším stupni projektu bude ešena minimalizace emisí pachových látek ze
za ízení a objekt OV navržením intenzifikace vzduchových biofiltr  s
dostate  nízkým zatížením s možností instalace p ípadného druhého stupn  a s
alternativní možností zavedení p išt ných vzdušin do zakryté a provzduš ované
nádrže anaerobního kalu nebo pod hladinu aktiva ní sm si první zakryté komory
aerobního stupn OV.

11. V rámci procesu IPPC a stavebního ízení budou stanoveny konkrétní podmínky
odb ru vody z eky Moravy, a to p edevším v oblasti dodržování a kontroly
stanoveného minimálního z statkového pr toku (MZP).

12. V dalším stupni projektové dokumentace bude ešena možnost ú elného využití
vy išt né vody z OV ve stanovených vstupech do systém úpravy surové vody a
výrobních okruh  vod v úrovni dané optimalizací zkušebního provozu ve vztahu
k vliv m na výrobní technologii a kvalitu produktu, a to zejména pro období
nízkých pr tok  v Morav  se z etelem na dodržení stanoveného MZP.

13. U chemických látek se zvýšenou t kavostí bude v prostoru nakládání s nimi ešena
projektovou dokumentací instalace odpovídající vzduchotechniky.

14. V rámci komplexního kontrolního monitoringu vliv  zám ru na životní prost edí
zpracovat návrh ov ovacího monitoringu pachových látek ze zdroj  zám ru ve
zkušebním provozu, který bude v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN
13 725, a návrh monitoringu p edložit ke schválení v rámci procesu IPPC.
Schválený monitoring bude sou ástí p íslušných provozních ád .

15. V rámci komplexního kontrolního monitoringu vliv  zám ru na životní prost edí
zpracovat návrh pr žného monitoringu imisní situace v . pachových látek
v dot ené oblasti pro období po realizaci zám ru se zvláštním zam ením na
lokalitu místní ásti Ráje ek a obce Leština, a tento návrh p edložit k odsouhlasení
v rámci procesu IPPC.
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16. Skladování popílku a popela ze spalování biomasy bude zajišt no v zakrytých
zásobnících a technické ešení nakládání s tímto odpadem bude zajiš ovat
minimalizaci emisí TZL (prašnosti).

17. V rámci další projektové p ípravy bude transportní za ízení popílku ešeno jako
zakryté a skladovací zásobníky popílku budou odvzdušn ny p es vhodné
odprašovací za ízení zajiš ující max. emisní koncentrace TZL v odvzdušn ní 25
mg/m3.

18. V rámci projektu organizace výstavby vy ešit technická a organiza ní opat ení
zajiš ující minimalizaci hluku p i výstavb  v etn  omezení provád ní stavebních
inností s extrémními hlukovými emisemi o sobotách a ned lích. Tento projekt

edložit v rámci komplexní projektové dokumentace ke schválení v procesu IPPC
a ve stavebním ízení.

19. V projektové dokumentaci zohlednit požadavek na maximální omezení hlukové
zát že vhodnou volbou vybraných za ízení a jejich vybavení protihlukovými kryty
i umíst ním ve vhodném objektu a konstruk ním ešením vybraných stavebních

objekt  s vybavením protihlukovou izolací. Dále budou v projektu zohledn na
veškerá opat ení pro snížení hluku uvedená v kap. B.III.4 Ostatní v dopln ní
dokumentace EIA.

20. V rámci projektu pro stavební povolení navrhnout výsadbu vhodné zelen
v maximálním technicky možném rozsahu po obvodu areálu i uvnit  kolem
vybraných objekt  za ú elem odstín ní hlukových emisí. Dále bude navrženo
protažení protihlukové st ny (SO 010) v jihovýchodním sm ru až p ed areál

stské OV za ú elem snížení hlukové zát že lokality Ráje ek ve vztahu k vlivu
stské OV.

21. V realiza ní dokumentaci zám ru navrhnout kvalitní a certifikovaná m ící
za ízení s minimálními radia ními emisemi.

22. V realiza ní dokumentaci zajistit takové technické ešení uložení vybraných
technologických za ízení, které omezí vibrace na úrove  s minimálním vlivem na
životní prost edí a p ijatelnou pro bezpe nost práce i statickou stabilitu stavebních
konstrukcí.

23. Technické ešení technologického za ízení a stavební konstrukce jímacího a
výustního objektu zpracované v projektové dokumentaci bude zajiš ovat
minimalizaci hlukové zát že okolí stavby.

24. Architektonické ešení stavebních objekt  a kone né terénní úpravy v etn
rozsahu a druh  výsadby vegetace budou ešeny s cílem zohledn ní minimalizace
vlivu zám ru na krajinný ráz, zejména pak se zvláštním z etelem v i lokalit
Ráje ek
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25. Zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly D.
IV dokumentace EIA pro etapu zpracování projektu a p ípravy stavby.

26. V rámci následné projektové p ípravy navrhnout intenzifika ní opat ení pro
asov  omezená období minimálních pr tok  zahrnující:

- odb r vody pod vyúst ním odpadních vod ze zám ru
- zp tné využití podílu vy išt né vody z OV v rozsahu dle p ijatelných vliv  na

technologii výroby

27. V rámci projektové p ípravy bude zajišt no technické ešení išt ní spalin
energetického zdroje jako vícestup ové s ú inností zajiš ující minimáln  pln ní
emisních limit  stanovených p íslušnou legislativou nebo emisí posuzovaných
v rámci dokumentace EIA a v posudku, pokud mají tyto nižší hodnotu

28. V rámci ešení dopravy v projektu pro stavební povolení bude provedeno
vyhodnocení možností dalšího zvýšení podílu železni ní dopravy nad úrove
uvád nou v dopln ní dokumentace EIA s bližším zd vodn ním vyhodnocené
maximáln  dosažitelné úrovn .

29. Ve vztahu k významnosti  d evosekárny jako zdroje významné hlukové zát že
zajistit v projektové dokumentaci umíst ní št pkovacího stroje v uzav eném
objektu s dostate nou protihlukovou izolací. V provozním ádu d evosekárny bude
limitován provoz št pkovacího stroje v rozsahu do 5 hodin týdn  a ve vhodné denní
dob .

30. V rámci následné projektové dokumentace a základních provozních ád  budou
specifikovány použitelné druhy a vlastnosti odpadní biomasy jako paliva pro
energetický zdroj a sb rového papíru jako základní suroviny pro výrobu materiál
na vlnité lepenky. Provozní ády budou p edloženy ke schválení v rámci procesu
IPPC a schválené vstupní materiály budou sou ástí integrovaného povolení.

31. V rámci projektu organizace výstavby bude ešena problematika odstran ní
nep vodních a invazních druh  rostlin ze staveništ  zp sobem, který bude
minimalizovat jejich rozší ení do okolí.

32. V rámci projektu organizace výstavby a projektu technického ešení  tras vedení
surové a odpadní vody, SO – 301 Jímací objekt surové vody a SO – 414 Kanalizace
vy išt ných vod + výustní objekt budou ešena opat ení zajiš ující maximální
šetrnost výstavby a provozování uvedených staveb v i ekosystému dot eného

írodního prost edí a úseku eky Moravy. Navržené trasy vedení vod a umíst ní
uvedených objekt  budou konzultovány s dot enými obcemi a místními ZO SOP,
a to se zvláštním z etelem na lesík zvaný „Peklo“ jako krajinný prvek významný
pro p elety a hnízd ní ptactva.

33. V rámci následné projektové dokumentace bude zpracován projekt ozelen ní
areálu závodu a jeho okolí s využitím vhodných druh  vegetace a s cílem zajišt ní
maximálního urbanistického souladu s okolím lokality zám ru, maximálního



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

138

omezení emisí TZL a sekundární prašnosti a vytvo ení protihlukové bariéry ve
sm ru nejbližší obytné zástavby. Dále bude tento projekt vhodným zp sobem
zohled ovat podle územn  plánovací dokumentace plánované ešení vzniku
zeleného lemu podél Moravské Sázavy a místního biocentra u m stské OV.
Projekt bude zohled ovat vlastnické vztahy k pozemk m navrženým k ozelen ní a
bude sloužit jako podklad pro dohodu o financování ozelen ní spole ností
WANEMI CZ, a.s. na pozemcích cizích vlastník . Projekt bude projednán s
dot enými obyvateli lokality Ráje ek a p edložen ke schválení v rámci procesu
IPPC.

34. Zajistit respektování veškerých právních a bezpe nostních p edpis  a technických
norem  vztahujících se k nakládání s chemickými a ostatními látkami, prevenci
havárií a opat ením pro vznik nestandardních stav  výroby v p íslušné projektové
dokumentaci zám ru.

35. V rámci další projektové p ípravy zajistit zpracování odborného stanoviska od
AOPK R Olomouc k zám ru a jeho vlivu na vodní spole enstvo ve vodním toku
Morava a toto stanovisko doložit v rámci následných správních ízení.

36. V rámci zpracování projektu pro stavební povolení bude provedeno ov ení
kvality toku Moravy v daném profilu v ukazatelích Hg a AOX.

37. V další projektové p íprav  budou p i konstrukci a provozu fléry (polního ho áku)
na spalování bioplynu z OV respektovány podmínky stanovené v ásti I v p íloze
.1 k na ízení vlády . 615/2006 Sb.

38. V rámci procesu IPPC bude  v souladu se zákonem . 76/2002 Sb. p edložena
optimalizovaná rozptylová studie zohled ující pokra ující technickou p ípravu
zám ru a p ipomínky posudku k rozptylové studii dokumentace EIA.

II. PRO OBDOBÍ VÝSTAVBY ZÁM RU

39. Stavba bude provedena v souladu se schváleným projektem, p íslušnými p edpisy
a technickými normami, a dále v souladu s podmínkami rozhodnutí z p íslušných
správních ízení (územní rozhodnutí, integrované povolení, stavební povolení).

íslušné orgány státního stavebního dohledu zajistí kvalitní a efektivní dohled
v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. v platném zn ní (stavební zákon).

40. Stavba bude realizována vhodným zhotovitelem, p ípadn  zhotoviteli,
disponujícími kvalitním personálním zázemím a p íslušnou technikou, a majícími
pot ebné zkušenosti a reference ze staveb obdobného charakteru. Dodávka všech
technologií a jednotlivých za ízení zám ru bude zajišt na dodavateli se
zkušenostmi z obdobných staveb, disponujícími odborníky na p edm tné
technologie a garantujícími požadované parametry technologií a za ízení
ovliv ující životní prost edí.
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41. U veškerých jímek a podzemních nádrží a rozvod  sloužících k akumulaci a vedení
zne išt ných  vod a ostatních závadných médií budou p edloženy v rámci
kolaudace stavby p íslušné zkoušky t snosti provedené podle SN 75 0905 a SN
75 6909.

42. Jako d ležitou podmínku realizace zám ru je nutno zd raznit ešení výsadby
vhodné izola ní zelen  s tím, že rozsah vegetace by m l zahrnovat p edevším
severozápadní a jihozápadní stranu areálu zám ru. Umíst ní a druhová skladba
vegetace by m la zajistit maximální ochranu chrán ného venkovního prostoru a
chrán ného venkovního prostoru staveb p edevším p ed hlukem a prašností, a dále
izolaci areálu ve vztahu k estetice krajiny.

43. V rámci výstavby zajistit kvalitní provedení všech projektovaných protihlukových
opat ení v etn  výstavby navrhované protihlukové st ny.

44. Stávající laguna kal  bude zasypána vhodným materiálem do úrovn  vle ky tak,
aby nebyla zdrojem problém  p i zvýšených pr tocích v ece Moravská Sázava.

45. Ve vztahu k významu vlivu pachových látek bude v nována pot ebná pozornost
realizaci všech p íslušných technických opat ení k minimalizaci emisí pachových
látek navržených v projektu. Ú innost t chto opat ení a dosažená reálná úrove
emisí a imisí pachových látek bude ov ena v rámci zkušebního provozu zám ru
autorizovaným m ením v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN 13 725.

46. Zajistit p íslušnými kontrolními mechanizmy a ú inným stavebním dozorem
dostate nou kontrolu kvality dodávek a prací v rámci výstavby zám ru v . souladu
s p íslušnými technickými normami i p edpisy vztahujícími se k realizaci
pr myslových staveb.

47. Zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D.IV dokumentace EIA pro etapu výstavby zám ru.

48. Výstavba tras vedení surové a odpadní vody a jímacího a výústního objektu bude
provád na ve vztahu k p írodnímu prost edí a stávajícímu ekosystému toku
Moravy šetrným zp sobem.

49. Kone né terénní úpravy v etn  výsadby vhodné vegetace kolem jímacího a
výústního objektu budou provedeny tak, aby objekt minimáln  narušoval
vzhledovou a  estetickou úrove  toku a jeho okolí.

50. Vyúst ní odpadních vod do toku bude provedeno tak, aby zajiš ovalo optimální
zp sob rychlého mísení s ní vodou a její homogenizaci.

51. V pr hu stavebních prací v koryt  toku bude zajišt no:
- nedojde k úniku stavebních hmot s obsahem zejména cementu a vápna a

pohonných látek a maziv do toku
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- nedojde k nadm rnému zákalu vody, který by mohl ve spojení s vyššími teplotami
a nízkým stavem vody zp sobit mechanické poškození tkání ryb

- práce ve zvodn lé ásti toku budou provedeny v období od 1.9. do 15.10. b žného
roku

      -  pokud bude stavební inností v toku dot ena nep ípustným zp sobem rybí
populace, bude proveden záchranný odlov orgánem ochrany p írody ur ených
druh  ryb p i zohledn ní technické proveditelnosti odlovu v daných podmínkách
toku. Dále  budou spln ny podmínky p ípadn  vydaných výjimek ze základních
ochranných podmínek zvlášt  chrán ných živo ich .

- ívodní a odpadní potrubí budou zajišt na proti pr niku vodních živo ich

52. Stavba nebude omezovat migra ní prostupnost toku.

53. V koryt  toku nebudou provád ny žádné technické zásahy pro nadlepšení
podmínek odb ru vody p i nižších pr tocích.

III. PRO OBDOBÍ PROVOZU ZÁM RU

54. Veškeré provozy a za ízení zám ru budou provozovány podle schválených
provozních ád .

55. Zkušební provoz a se ízení a optimalizace instalovaných technologií zám ru budou
zajišt ny odborníky se zkušenostmi z provozování obdobných technologií.

56. Veškeré nakládání s odpady v technologických za ízeních zám ru bude provád no
v souladu s platnou legislativou a schváleným provozními ády. Nakládání
s odpady produkovanými zám rem se bude ídit zákonem . 185/2001 Sb.
o odpadech v platném zn ní a p íslušnými provád cími p edpisy. Zám rem
produkované odpady zp tn  v rámci zám ru nevyužívané budou p edány

vodcem odpad  oprávn né osob  k jejich odstran ní nebo využití v souladu
s platnou legislativou.

57. Rizika havárií p i nakládání s odpady v rámci zám ru budou minimalizována
dodržováním ustanovení zákona . 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
v platném zn ní a havarijního plánu zpracovaného v souladu s vyhláškou .
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování a
odstra ování jejich škodlivých následk  v platném zn ní, a na základ  § 39 zákona
. 254/ 2001 Sb.o vodách v platném zn ní

58. Odpady produkované technologickými za ízeními zám ru budou p ednostn
upraveny a využity i odstran ny v rámci provozu zám ru s minimalizací podílu
odpad  p edávaných k externímu odstran ní nebo využití v souladu s platnými

edpisy a schválenými provozními ády. Uvedené využití i odstran ní odpad
nesmí být v rozporu se schválenými vstupními surovinami a parametry
technologických proces  zám ru, zejména pak v rozporu se schválenými druhy a
parametry paliva pro energetický zdroj.
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59. Veškeré nakládání s procesními chemickými a nebezpe nými látkami a odpady
v rámci technologických proces  a odpadového hospodá ství zám ru bude
provád no v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní,
zákonem . 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném zn ní, bezpe nostními
listy (v souladu s vyhláškou . 231/2004 Sb.), a dále s respektováním dalších
relevantních p edpis , bezpe nostních list  a technických norem. Dále bude
zajišt no respektování veškerých právních a bezpe nostních p edpis  a
technických norem vztahujících se k prevenci havárií a k opat ením pro vznik
nestandardních stav  výroby stanoveným v p íslušné projektové dokumentaci a
provozních ádech zám ru.

60. U používaných surovin, zejména u biomasy a sb rového papíru, bude zajišt na
pot ebná kvalita ve smyslu p íslušných norem i jiných doklad  a
budou vylou eny vlastnosti, které by mohly ve vztahu k nakládání s nimi
nep ijateln  ovliv ovat životní prost edí nebo budou v rozporu se schválenými
parametry t chto surovin.

61. Manipulace s procesními chemickými látkami a jejich skladování budou
provád ny tak, aby bylo zabrán no jejich havarijnímu úniku do podzemních,
povrchových nebo odpadních vod.

62. Doprava odpad  bude zajišt na v souladu s ustanovením zákona . 361/2000 Sb.
o silni ním provozu v platném zn ní a v souladu s p edpisy ADR.

63. Bude zajišt no kontrolní m ení hlukové zát že ve vybraných m ících místech
nejbližší obytné zástavby po realizaci zám ru. Tento materiál bude p edložen
k posouzení p íslušným správním ú ad m a orgánu ve ejného zdraví do 6 m síc
po realizaci zám ru.

64. Vedení technologického provozu OV bude dle možností zohled ovat vyšší úrove
intenzity provzduš ování aktivace a dále provzduš ování koncové jímky
vy išt ných vod zajiš ující dobré okysli ení vypoušt ných odpadních vod.

65. Zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D.IV dokumentace EIA pro etapu provozu zám ru.

IV. PRO OBDOBÍ P ÍPRAVY, VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁM RU

66. Zajistit pln ní všech opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly D.IV
dokumentace EIA týkajících se technického a technologického ešení.

67. Veškeré  jímky  a  nádrže  ur ené  k  akumulaci  vod  a  dalších  kapalných  médií  a
manipula ní zpevn né plochy a podlahy ve výrobních provozech budou navrženy a
vybudovány ve vodohospodá sky zabezpe eném (nepropustném) provedení a
vybaveny p íslušnou povrchovou úpravou. V p ípad  ploch ur ených k pojezdu i
instalaci za ízení budou tyto realizovány s pot ebným statickým zabezpe ením.
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Materiálové ešení konstrukce uvedených objekt  bude zohled ovat složení médií
se kterými budou objekty v kontaktu.

68. Technické ešení a realizace všech objekt  zám ru bude zohled ovat jejich
dostate né statické zabezpe ení a trvalou stabilitu ve vztahu ke geologickým a
morfologickým podmínkám lokality. Dále budou respektovány výsledky
stávajících i p ípadných dopl kových inženýrsko-geologických pr zkum .

69. Zásobování elektrickou energií OV a p ípadných dalších vybraných spot ebi ,
jejichž výpadek by nep ijateln  ovlivnil životní prost edí, bude jako d ležitá
podmínka realizace zám ru zajišt no v p ípad  výpadku dodávky elektrické
energie náhradním zdrojem o dostate né kapacit , který bude sou ástí projektové
dokumentace.

70. Technické ešení jímacího a výustního objektu, jeho výstavba a provozování budou
zohled ovat výskyt zvlášt  chrán ných živo ich  v dot eném úseku toku a
minimalizovat vlivy na p írodní prost edí v oblasti t chto objekt .

71. V rámci další projektové p ípravy bude specifikováno konkrétní za ízení pro
išt ní vzdušiny odsávané z objektu d evosekárny (SO 202 Úprava d evní

biomasy) s doložením jeho limitních technických parametr . Tyto parametry
budou zajiš ovat max. emise ve výši 50 mg/m3. V rámci realizace zám ru bude
v procesu výb ru dodavatele za ízení pro išt ní vzdušiny odsávané z objektu

evosekárny zajišt no respektování projektovaných parametr  výkonu a emisí
TZL ze za ízení na išt ní odsávané vzdušiny.

V. OSTATNÍ DOPORU ENÍ

Následující doporu ení není podmínkou v návrhu stanoviska MŽP R ale jeho
doporu ením jako významného opat ení pro zajišt ní rozvoje oblasti m sta Záh eb p i
zachování sou asné úrovn i výhledového omezování vliv  na životní prost edí
z dopravy.

72. Zajistit výstavbu a zprovozn ní obchvatu m sta Záb eh v rámci výstavby
rychlostní komunikace Mohelnice - Šumperk p ed uvedením zám ru do provozu.
Toto doporu ení není záležitostí oznamovatele a není p edkládáno stanoviskem
MŽP R jako podmínka ale jako doporu ení p íslušným orgán m státní správy a
dot eným organizacím.
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Záv r
K posouzení byla p edložena dokumentace zám ru

                    VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE
                  A DRUHOTNÝCH SUROVIN P I VÝROB  PAPÍRU
                               V PR MYSLOVÉ ZÓN  V ZÁB EHU

ešící výrobu materiál  na vlnité lepenky s kapacitou 250 000 t za rok obchodního produktu.

Zpracovatelem výše uvedené dokumentace zám ru je Mgr. Josef Ambrož jako odpov dný
ešitel a oprávn ná osoba ve smyslu § 19 odst. 1 zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní

(držitel osv ení o odborné zp sobilosti dle vyhlášky MŽP R . 499/1992 Sb., .j.
17 144/4672/OEP/92 a držitel rozhodnutí MŽP R ze dne 26.4.2006 pod .j. 28248/ENV/06
o prodloužení výše uvedeného osv ení),  a autorský kolektiv zpracování odborných p íloh.

Dokumentace byla posouzena dle ustanovení § 9 a podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb.
v platném zn ní o posuzování vliv  na životní prost edí.
Dokumentace je zpracována v souladu s tímto zákonem.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a jejích p ílohách a v dalších vyžádaných
podkladech, dále ve vztahu k charakteru výroby zám ru a jejích obecn  známých vlivech na
životní prost edí a p i respektování doporu ení uvedených v kap. VI tohoto posudku a
podmínek v návrhu stanoviska p íslušného ú adu

 doporu uji

realizovat zám r

                    VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE
                  A DRUHOTNÝCH SUROVIN P I VÝROB  PAPÍRU
                               V PR MYSLOVÉ ZÓN  V ZÁB EHU

Na základ  doložených údaj  a p i respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska
íslušného ú adu lze u init záv r, že negativní vlivy realizace zám ru nebudou p esahovat

míru stanovenou p íslušnými složkovými zákony a jejich provád cími a dalšími dot enými
edpisy a dále nebudou nep ijatelným zp sobem ovliv ovat životní prost edí. Dle výše

uvedeného lze zám r z hlediska vliv  na životní prost edí hodnotit jako akceptovatelný.
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Návrh stanoviska

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne:
                                                                                           .j.:

                                      STANOVISKO

k posouzení vliv  provedení zám ru na životní prost edí
podle § 10 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na životní prost edí
                                                zpracované podle p ílohy . 6 zákona

I. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1.Název zám ru:

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE A DRUHOTNÝCH
SUROVIN P I VÝROB  PAPÍRU V PR MYSLOVÉ ZÓN  V
ZÁB EHU

2. Kapacita a rozsah zám ru:

Základní kapacity zám ru:

Ro ní výroba tepla v energetice závodu: 2 054 000 GJ

Ro ní výroba elektrické energie v energetice závodu: 84 460 MWh

Celková ro ní pot eba  elektrické energie . nákupu: 134 442 MWh

Kapacita výroby materiálu na vlnité lepenky (dále VL) ve výši:
Ro ní:  cca 250 000 t obchodního produktu
             z toho cca 90 % krycí karton (testlinery)
                              10 % papír pro zvln nou vrstvu (fluting)

Kapacita zpracování sb rového papíru ve výši:
Ro ní: cca 275 000 t
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Kapacita zpracování externí biomasy (d evošt pky) ve výši:
Ro ní: cca 195 000 t o výh evnosti 10,4 GJ/t

Instalovaný kapacitní výkon kotelny:
2 x 60 = 120 t/h páry

Rozsah zám ru:
Zám r zahrnuje výrobu materiálu na vlnitou lepenku v množství 250 000 t/rok obchodního
produktu ze sb rového papíru. Hlavním výrobním za ízením budou vysokokapacitní
papírenský stroj, za ízení pro rozvlák ování a t íd ní sb rového papíru a p ípravu papírenské
látky. K výrob  budou využívány dovážené suroviny (sb rový papír) a procesní látky.
Výrobkem je materiál na vlnitou lepenku zahrnující z 90 % dvouvrstvé krycí kartony
s plošnou hmotností do 140 g/m2 a z 10 % jednovrstvý papír pro zvln nou vrstvu s plošnou
hmotností do 112 g/m2.
Finálním produktem jsou balené kotou e o pr ru do 1 500 mm. Veškerý vým t je vracen
zp t p es p ípravnu látky do výroby.
Pot ebné energie (teplo a hlavní podíl 63 % elektrické energie) budou zajišt ny vlastním
energetickým zdrojem zahrnujícím dva kotle na biomasu o tepelném výkonu 2 x 55,45
MWtep., kogenera ní jednotku a kondenza ní turbinu s odb rem tepla. Zbylá elektrická
energie (37 %) bude nakupována. Pro najížd ní kotelny bude omezen  využíván zemní plyn.
Dále bude energeticky využíván bioplyn produkovaný istírnou odpadních vod.
Vodní hospodá ství závodu bude zahrnovat jímací objekt s úpravnou surové ní vody a
vícestup ovou istírnu odpadních vod s výustním objektem. Zdrojem surové vody a
recipientem odpadních vod je eka Morava.

Termín zahájení stavby:                     12/2008
Termín ukon ení stavby:                    12/2010 (24 m síc  od zahájení stavby)
Zkušební provoz:                                Délka zkušebního provozu bude ur ena po výb ru

konkrétních dodavatel  v návaznosti na jejich nabídky.
Stanovená délka bude podléhat schválení p íslušných
správních ú ad .

Zhotovitel zám ru:                              bude ur en na základ  výb rového ízení
Projektant:                                           bude ur en na základ  výb rového ízení

Vý et obcí, které budou p edpokládanými vlivy zasaženy:       M sto Záb eh
                                                                                                      v . lokality Ráje ek
                                                                                                      obec Rájec
                                                                                                      obec Leština

3. Umíst ní zám ru

Kraj:                                       Olomoucký
Obec:                                      Záb eh na Morav
Katastrální území:                  Záb eh na Morav   - Pr myslová zóna Leštinská
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4. Obchodní firma oznamovatele

WANEMI CZ, a.s.

5. I  oznamovatele

:        26867281
DI : CZ26867281

6. Sídlo oznamovatele

Nemile 159
789 01 Záb eh

II. PR H POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení

Zpracovatel:    Zpracovatelem výše uvedené dokumentace zám ru je Mgr. Josef Ambrož jako
odpov dný ešitel a oprávn ná osoba ve smyslu § 19 odst. 1 zákona .
100/2001 Sb. v platném zn ní (držitel osv ení o odborné zp sobilosti dle
vyhlášky MŽP R . 499/1992 Sb., .j. 17 144/4672/OEP/92 a držitel
rozhodnutí MŽP R ze dne 26.4.2006 pod .j. 28248/ENV/06 o prodloužení
výše uvedeného osv ení),  a autorský kolektiv zpracování odborných p íloh.

Datum p edložení: Oznámení bylo p edloženo MŽP R dne 30.11.2006.

2. Dokumentace

Zpracovatel:      Zpracovatelem výše uvedené dokumentace zám ru je Mgr. Josef Ambrož
jako odpov dný ešitel a oprávn ná osoba ve smyslu § 19 odst. 1 zákona .
100/2001 Sb. v platném zn ní (držitel osv ení o odborné zp sobilosti dle
vyhlášky MŽP R . 499/1992 Sb., .j. 17 144/4672/OEP/92 a držitel
rozhodnutí MŽP R ze dne 26.4.2006 pod .j. 28248/ENV/06 o prodloužení
výše uvedeného osv ení),  a autorský kolektiv zpracování odborných

íloh.

Datum p edložení:  Dokumentace byla p edložena MŽP R dne 9.03.2007.

Na základ  vyhodnocení dosavadních podklad  získaných v procesu EIA v . vyjád ení a
stanovisek ú astník  procesu a na základ  doporu ení zpracovatele posudku byla
dokumentace p íslušným ú adem vrácena dopisem zn. 570/542/I/07/Ku ze dne 29.5.2007
oznamovateli k dopln ní.

Datum p edložení:  Dopln ní dokumentace bylo p edloženo MŽP R dne 10.7.2007.
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3. Posudek

Zpracovatel:         EKOSYSTEM spol. s r.o.
Ing. Václav Hammer

                             držitel osv ení o odborné zp sobilosti .j. 707/140/OPV/93, vydaného
dne 6.4. 1993 Ministerstvem životního prost edí eské republiky podle
paragrafu 6 odst. 3 a paragrafu 9 odst. 2 zákona NR . 244/1992 Sb. o
posuzování vlivu na životní prost edí s prodloužením autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona .100/2001 Sb. a ve
zn ní pozd jších p edpis  rozhodnutím MŽP R .j. 13047/ENV/06 ze
dne 10.4.2006.

Datum p edložení:  28.11.2007

4. Ve ejné projednání

Datum ve ejného projednání:

Místo ve ejného projednání:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování v etn  ú asti ve ejnosti

Záv ry hodnocení:

Oznámení zám ru bylo zpracováno v rozsahu p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb. v platném
zn ní.
Podle Záv ru zjiš ovacího ízení vydaného MŽP dne 17.1.2007 pod .j. 570/3161/06/Ku
dosp l p íslušný ú ad k záv ru, že p edložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci a
dokumentaci vliv  zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 výše citovaného zákona je
nutno dopracovat.
Dále jsou ve  výše uvedeném Záv ru zjiš ovacího ízení p íslušného ú adu uvedeny oblasti a
zásadní požadavky, kterých se dopracování týká s tím, že dopracovaná dokumentace musí
rovn ž zohlednit a vypo ádat veškeré ostatní oprávn né a v cné p ipomínky uvedené
v došlých vyjád eních.

Ve vztahu k dokumentaci EIA zám ru a jejímu dopln ní jsou z hlediska napln ní podstaty
ílohy . 4 zákona i celkové dikce zákona požadavky na obsah a úplnost dokumentace

spln ny.
Z hlediska úplnosti a správnosti údaj  a vstupních informací uvedených v dokumentaci lze
konstatovat, že ve vztahu k charakteru zám ru dokumentace obsahuje podklady a informace
s akceptovatelnou vypovídací schopností pro zpracování posudku a pro pokra ování procesu
posuzování vliv  na životní prost edí v etn  vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu
zám ru na jednotlivé složky životního prost edí s dopl ky a n kterými p ipomínkami a
doporu eními, které jsou uvedeny a komentovány v posudku dokumentace a jejího dopln ní,
a v podmínkách tohoto stanoviska.
Hodnocení vlivu na životní prost edí je dokumentací EIA ešeno na základ  koncepce
technického ešení a ady podklad  zpracovaných v pr hu po áte ní fáze p ípravy zám ru i
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dopl ujících informací oznamovatele. Tyto podklady a informace jsou prezentovány v
dokumentaci a dopln ny a komentovány v posudku.

Zpracování posudku bylo provedeno v souladu s p ílohou . 5 zákona . 100/2001 Sb. v
platném zn ní a zahrnuje vypo ádání p ipomínek dot ených správních ú ad , územních
samosprávných celk  a ostatních ú astník  procesu EIA k dokumentaci a jejímu dopln ní.

Na základ  posudku a v souvislosti s jeho zpracováním lze považovat p edloženou
dokumentaci o posuzování vliv  p edm tného zám ru na životní prost edí za akceptovatelnou
pro pokra ování procesu EIA, jeho ukon ení a zahájení následných správních ízení. P i
zohledn ní dopl ujících podklad  vyžádaných p i zpracování posudku, doložených údaj  o
vlivech zám ru na životní prost edí, charakteru a technického ešení zám ru a na základ
podmínek uvedených v návrhu tohoto stanoviska lze u init záv r, že negativní vlivy zám ru
na životní prost edí nebudou p esahovat míru stanovenou p íslušnými složkovými zákony a
dalšími dot enými p edpisy.

Záv ry ve ejného projednání:

6. Seznam subjekt , jejichž vyjád ení jsou ve stanovisku z ásti nebo zcela zahrnuta

1. Agentura ochrany p írody a krajiny eské republiky
    Správa chrán né krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

2. Ministerstvo životního prost edí
    Odbor ochrany vod

3. Olomoucký kraj

4. Ministerstvo životního prost edí
    Odbor odpad

5. eská inspekce životního prost edí
    Oblastní inspektorát Olomouc

6. Jitka Jílková

7. Ministerstvo životního prost edí
    Odbor zvlášt  chrán ných ástí p írody

8. František Rýznar

9. OLMA a.s.

10. Krajský ú ad Olomouckého kraje
    Odbor životního prost edí a zem lství
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11. M stský ú ad Záb eh
   Odbor správní
   Odd lení životního prost edí

12. Ing. Zden k Kolá

13. Obec Leština

14. eský rybá ský svaz

15. Krajská Hygienická stanice Olomouckého kraje
    se sídlem v Olomouci

16. Ob anské sdružení „Za zdravý Ráje ek“
17. M sto Záb eh

18. JUDr. Edgar Horák

19. ZO SOP

20. Obec Rájec

21. TALORM a.s.

III. HODNOCENÍ ZÁM RU

1. Souhrnná charakteristika p edpokládaných vliv  zám ru na životní prost edí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Hodnocení vlivu zám ru na životní prost edí je ešeno na základ ady podklad
zpracovaných v pr hu dosavadní p ípravy zám ru.

ležitým faktorem realizace zám ru je vliv na zdraví okolní populace, zejména v nejvíce
dot ených obcích Záb eh (zejména lokalita Ráje ek), Leština a Rájec, jehož úrove  vyplývá
z hodnocení vlivu na ve ejné zdraví a zdravotních rizik.
Jako rozhodující faktor vlivu na zdraví populace byl stanoven vliv na ovzduší, dalším
významným vlivem je hluková zát ž.

Ze záv ru hodnocení rizika zne išt ného ovzduší vyplývá:

- do hodnocení zdravotních rizik byly zahrnuty hlavní zdravotn  významné složky imisí
z provozu energetického zdroje a dopravy, související s provozem plánované papírny.
Hodnocen nebyl oxid uhelnatý, jehož imisní p ísp vek je zanedbatelný, a to i p i dob
pr rování 1 hodina.
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- podkladem k hodnocení expozice obyvatel a uživatel  okolí areálu zám ru byly výstupy
rozptylové studie, která vychází z emisních limit  a garantovaných parametr
projektovaných za ízení

- kvantitativní hodnocení zdravotního rizika jednotlivých složek imisí bylo provedeno na
základ  aktuálních dat o nebezpe nosti hodnocených látek s využitím referen ních
hodnot odvozených WHO, pop . jinými uznávanými v deckými institucemi

- z vyhodnocení sou asné imisní situace zájmového území širšího okolí pr myslové zóny
vyplývá, že je zde stejn  jako na v tšin  území R ze zdravotního hlediska nejzávažn jší
jemná frakce prašných ástic PM10, která má nep íznivý vliv na respira ní nemoci a
úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel. P edpokládaný imisní p ísp vek
z energetického zdroje papírny není u této škodliviny významný a podle kvantitativního
vyhodnocení pro soubor obyvatel nejbližšího sídlišt  resp. m stské ásti Ráje ek

edstavuje teoretické zvýšení zdravotního rizika zne išt ného ovzduší cca o 4 %.

- objemov  nejvýznamn jší složkou emisí z provozu energetického zdroje zám ru budou
oxidy dusíku, vyjád ené jako oxid dusi itý. Výše p epokládaného imisního p ísp vku
NO2 v okolí papírny bude ve srovnání se sou asným p íznivým stavem pom rn
významná. Z hlediska reálného zdravotního rizika však ani v sou tu se stávajícím
imisním pozadím nebude imisní zát ž touto škodlivinou p edstavovat významné
zdravotní riziko pro obyvatele.

- sou asné imisní pozadí karcinogenních uhlovodík  z dopravy je v Záb ehu, ve vztahu
k platným imisním limit m a sou asné situaci ve v tšin  m st R, relativn  p íznivé. Ze
zdravotního hlediska však podle sou asných poznatk  i tato úrove  expozice v p ípad
celoživotního trvání p edstavuje ur ité riziko. Imisní p ísp vek z dopravy související
s provozem zám ru tuto situaci zásadn  neovlivní a s ohledem na p edpokládanou dobu
uvedení zám ru do provozu p i sou asném dopravním ešení do doby realizace
obchvatu silnice I/44 je z hlediska dlouhodobého karcinogenního rizika zanedbatelný.

Zásadním zdrojem zne iš ování ovzduší u p edm tného zám ru s papírenskou výrobou ze
sb rového papíru je energetický zdroj. Ostatní zdroje emisí lze p i navrhovaných technicko-
organiza ních  opat eních  nebo  ve  srovnání  se  stávajícím  stavem  zájmového  území  (liniové
zdroje) pokládat za nevýznamné.
Výroba v rámci zám ru nebude zdrojem organism , které by mohly negativn  ovlivnit
ve ejné zdraví.

Ze záv ru hodnocení rizika hluku vyplývá:

- hluk z provozu papírny nebude p edstavovat reálné zdravotní riziko pro obyvatele
zájmového území v etn  nejbližší okrajové zástavby lokality Ráje ek

- sou asná úrove  hluku je pod b žnou prahovou úrovní obt žování hlukem s výjimkou
okrajové zástavby lokality Ráje ek u silnice I/44, kde dochází v jednom referen ním
bod  k p ekra ování hygienického limitu v no ní dob , a kde by se m la plánovaným
obchvatem m sta Záb ehu výrazn  snížit hluková expozice liniových zdroj
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- provozem papírny dojde k post ehnutelnému zvýšení hlukové expozice v denní dob  u
nejbližší okrajové zástavby RD na b ehu Moravské Sázavy proti areálu papírny (lokalita
Ráje ek), což teoreticky m že být i p i podlimitní úrovni hluku p inou obt žování u
osob se zvýšenou citlivostí v i hluku

- z provedeného kvantitativního odhadu procenta obt žovaných obyvatel p i dané úrovni
hlukové expozice vyplývá malá pravd podobnost zhoršení sou asné situace z hlediska
obt žování hlukem i v uvedené okrajové ásti zástavby

Ze srovnání nam ených hodnot hluku stávajícího pozadí a vypo teného celkového sou tu
hluku po výstavb  zám ru v . pozadí vyplývá, že v denní dob  budou hodnoty po výstavb
nižší u daných referen ních bod  v rozmezí od 0,5 dB do 5,8 dB, v no ní dob   v rozmezí od
0,8 dB do 0 dB, tj. hluková zát ž v uvedených bodech vychází po realizaci zám ru nižší než u
stávajícího stavu. D vodem jsou n která opat ení v rámci zám ru, zejména protihluková st na
zachycující i ást hlukové zát že ze zdroj  mimo areál zám ru. I v p ípad  zohledn ní
uvád né nejistoty výpo tu +

- 2  dB  lze  konstatovat,  že  vliv  samotného  zám ru  na  nejbližší
obytnou zástavbu bude nevýznamný a akceptovatelný.

Ve vztahu k hlukové zát ži zájmového území a dokladovaného významného vlivu dopravy je
žádoucí urychlen  realizovat obchvat Záb ehu jako p ednostní sou ást nové rychlostní
komunikace Mohelnice – Šumperk.

Ve vztahu k vlastnímu zám ru jeho vliv nep ekra uje u nejbližší obytné zástavby limitní
hodnoty hluku pro denní i no ní dobu.
Z hlediska celkové zát že v . pozadí je reálný p edpoklad odstran ní uvedených
nevýznamných odchylek v pln ní hygienických limit  hluku d slednou realizací
v dokumentaci a v posudku uvedených technických a organiza ních opat ení.

Provoz zám ru nebude zdrojem negativních vliv  neionizujícího a ionizujícího zá ení na
ve ejné zdraví.

Nakládání s vodami p edstavuje další významn jší vliv, a to na tok eky Moravy jako zdroj
surové vody a recipient odpadních vod. Vzhledem k p edpokládanému vysokému stupni
recirkulace odpadních vod a nízké m rné spot eb  surové vody ve výrob  vlnité lepenky i k
navrhované vícestup ové istírn  odpadních vod s vysokou ú inností lze považovat vliv na
tok Moravy za nevýznamný se spln ním jak p íslušných emisních limit  tak i stanovených
imisních standard .

Z hlediska nakládání s odpady budou tyto v souladu s legislativou p edány oprávn né osob
k jejich sb ru, využití nebo odstran ní, nebo odstran ny p vodcem odpad  v za ízeních
k tomuto zp sobilých.

Další posuzované faktory nep edstavují významn jší vliv na zdraví obyvatelstva.

Z hlediska postup  realizace zám ru s provád ním stavebních prací, dodávek a montáží
technologických za ízení a provozování zám ru se zajišt ním zásobování a nakládání s
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procesními látkami, odpady, vodou a energiemi a zajišt ním logistických operací jsou tyto
záležitosti ešeny ve vyhovující informa ní podob  na úrovni koncepce na základ  studií,
dokumentace pro územní ízení, dalších dopl ujících informací a posouzení prezentovaných
v rámci dokumentace EIA i posudku. Následnými technickými projekty (projekt pro stavební
povolení, realiza ní dokumentace) budou uvedené postupy výstavby, technického ešení a
provozních procesních operací zám ru detailn  rozpracovány p i respektování p íslušných

edpis  a technických norem i navrhovaných doporu ení a opat ení uvedených dokumentací
EIA a jejím posudkem.

Výše uvedené zásadní vlivy na životní prost edí a zdraví obyvatelstva budou sníženy
projektovanými a dalšími dodatkovými organiza ními a technickými opat eními ve smyslu
doporu ení dokumentace EIA, jejího posudku a podmínek stanoviska MŽP R.

Ve vztahu k ochran  životního prost edí v . okolní populace a pracovník  provozovatele
zám ru je významným prvkem provád ní kontrolního monitoringu technologických proces  a
za ízení zám ru zam eného p edevším na prevenci únik  procesních látek do ovzduší,
odpadních a podzemních vod a efektivnost varovného systému. Významným prvkem bude
rovn ž monitoring všech emisí ovliv ujících životní prost edí a veškerých složek životního
prost edí. Dalším d ležitým faktorem budou kvalitn  zpracované havarijní plány
zabezpe ující minimalizaci škod a následk  p ípadných havárií, a jejich rychlou a ú innou
likvidaci.

Ve vztahu k výše uvedenému zabezpe ení minimalizace vliv  zám ru na životní prost edí lze
doporu ení a návrhy opat ení k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci
negativních vliv  na životní prost edí uvedených v dokumentaci EIA  a v posudku považovat
za dostate ný základ pro další projektovou p ípravu a navazující p íslušná správní ízení.

Na základ  provedených komplexních rozbor  a posouzení ešení a hodnocení zám ru lze
tento z hlediska vliv  na životní prost edí považovat za akceptovatelný p i respektování
v dokumentaci EIA a v jejím posudku uvedených stanovisek, p ipomínek, upozorn ní a
doporu ení, a p i zohledn ní dále ve stanovisku p íslušného ú adu uvedených podmínek
souhlasu s realizací zám ru.

Z hlediska hodnocení významnosti p eshrani ních vliv  zám ru na životní prost edí lze
akceptovat záv r posudku o minimalizaci t chto vliv  s tím, že tento záv r je založený na
dosaženém souladu s p íslušnými složkovými zákony a jejich provád cími p edpisy.
Ve vztahu k uvedenému lze vylou it možnost významn jších vliv  zám ru na životní
prost edí a zdraví populace mimo území eské republiky.
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2. Hodnocení technického ešení zám ru s ohledem na dosažený stupe  poznání pokud
jde o zne iš ování životního prost edí

Koncepce technického ešení zám ru zahrnuje opat ení, která by m la p i další kvalitní
projektové p íprav  zaru it realizaci zám ru bez výrazn jšího i nep ípustného ovlivn ní
všech dot ených složek životního prost edí.

Posuzovaná koncepce technického ešení výroby vlnité lepenky je založena na využití
nejlepších dostupných technologií (BAT) s cílem výroby produktu o vysoké kvalit  p i
minimalizaci vliv  na životní prost edí. Navrhovaný zám r bude využívat obnovitelné zdroje
surovin (sb rový papír) a pro výrobu tepla a elektrické energie v moderních za ízeních
energetického zdroje odpadní biomasu jako obnovitelný zdroj paliva hodnoceného jako
ekologické. Veškerá výroba v . dopl kových provoz  (energetika, vodní hospodá ství apod.)
bude pln  automatizovaná s minimalizací vlivu lidského faktoru na funkci a provoz
jednotlivých technologických celk  a za ízení. Systém ízení technologických proces  bude
jednak ešen centráln , jednak autonomními systémy jednotlivých provozních soubor  a
za ízení. ídící systém zahrnuje rovn ž monitoring technologických proces  a stavu provoz
s m ením a bilancováním vstup  a výstup  všech druh  základních procesních látek, energií
a vod v jednotlivých základních technologických ástech zám ru, dále bude jeho sou ástí i
monitoring veli in ovliv ujících nebo sledujících stav životního prost edí v okolí zám ru.

Hodnocení dosavadních poznatk  o zám ru v etn  již realizovaných obdobných papírenských
výrob v . obdobných energetických zdroj  dávají p ijatelnou záruku pro dostate nou
funk nost a ú innost komplexní navrhované technologie zám ru ve vztahu k ovliv ování
životního prost edí. Kone né ov ení a optimalizace komplexní technologie v konkrétních
výrobních podmínkách zám ru budou provedeny ve zkušebním provozu. Navržená
technologie bude vybavena pot ebnými prvky automatizovaného systému ízení
technologických proces , provozním monitoringem za ízení a komplexním kontrolním
monitoringem bezpe nosti za ízení, vedení technologických proces  a stavu všech dot ených
složek životního prost edí v souladu s projektovým ešením a p íslušnými rozhodnutími
správních ú ad  v následných správních ízeních.

Provoz výrobních a pomocných technologií zám ru bude probíhat podle schválených
technologických dokumentací a provozních ád .

Technické ešení p edm tného zám ru dopln né navrženými doporu eními, vyplývajícími
z procesu posuzování vliv  na životní prost edí, a podmínkami tohoto stanoviska bude
respektovat požadavky na omezení  negativních  a vylou ení nep ípustných vliv  zám ru na
životní prost edí.
Navržené komplexní ešení zám ru a dopl ující podmínky realizace zám ru uvedené v  tomto
stanovisku umož ují formulovat záv r o akceptovatelnosti realizace zám ru z hlediska vliv
na životní prost edí.
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3. Návrh opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad  kompenzaci nep íznivých
vliv  zám ru na životní prost edí v etn  povinností a podmínek pro sledování a
rozbor vliv  na životní prost edí

Základní uvedená opat ení jsou dána vlastním technickým ešením zám ru a podmínkami
tohoto stanoviska, zajiš ujícími z hlediska bezpe nosti p ijatelný zp sob provozování
technologie zám ru i p ijatelnou úrove  výstup  všech emisí ovliv ujících životní prost edí
ze zám ru, která bude v souladu s  limity stanovenými p íslušnými správními ú ady a

íslušnými složkovými zákony a jejich provád cími p edpisy.

Dalším významným faktorem zajiš ujícím dostate nou úrove  sledování a hodnocení vliv
zám ru na životní prost edí v pr hu jeho realizace a provozování je pot ebný komplexní
monitoring, zahrnující kontrolu dostate né ú innosti a bezpe nosti provozu technologií
zám ru a sledování vlivu zám ru na všechny dot ené složky životního prost edí a aktuální
stav t chto složek  v pr hu realizace a provozování zám ru.

ešení, realizace a provozování zám ru posuzovaného v procesu EIA budou dále dopln ny v
jednotlivých fázích p ípravy, výstavby a provozování zám ru se zohledn ním podmínek
formulovaných v tomto stanovisku v kapitole III. 6.

4. Po adí variant z hlediska vliv  na životní prost edí

Vzhledem k charakteru p ípravy a k ú elu zám ru byla ve vztahu k navržené technologii
výroby hodnocena pouze jedna variantu ešení, a to výroba vlnité lepenky.
Rovn ž z hlediska umíst ní zám ru je toto ešeno pouze v jedné variant , a to v Pr myslové
zón  Leštinská v Záb ehu na Morav  na základ  smluvního zajišt ní pozemk  v této zón  a v
souladu s územním plánem platným pro tuto zónu.
Jiné p ípadné varianty p edm tné papírenské výroby jsou z ady výrobních a ekonomických

vod  pro oznamovatele nep ijatelné a nebyly by v žádném p ípad  realizovány.

5. Vypo ádání vyjád ení k dokumentaci a k posudku.

Vyjád ení všech dot ených subjekt  k dokumentaci byla p ehledn  a úpln  vypo ádána
v posudku v souladu s § 8 zákona . 100/2001 Sb. v platném zn ní.

Vyjád ení všech dot ených subjekt  k posudku byla p ehledn  a úpln  vypo ádána
v dokumentaci vypo ádání p ipomínek k posudku v souladu s § 9 zákona . 100/2001 Sb.
v platném zn ní.

Souhrnn  lze považovat veškerá vyjád ení a p ipomínky jak k dokumentaci tak k posudku za
vypo ádané zp sobem, který umož uje dokon ení procesu EIA, vydání souhlasného
stanoviska p íslušného ú adu a pokra ování dalšího postupu p ípravy realizace zám ru
v následných správních ízeních.
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6. Stanovisko p íslušného ú adu z hlediska p ijatelnosti vliv  zám ru na životní
prost edí s uvedením podmínek pro realizaci zám ru

Ministerstvo životního prost edí jako p íslušný ú ad podle § 10 zákona . 100/2001 Sb. o
posuzování vlivu na životní prost edí v platném zn ní, na základ  dokumentace o posuzování
vliv  na životní prost edí, vyjád ení dot ených správních ú ad , dot ených územních
samosprávných celk , ve ejnosti a ostatních subjekt , a dále na základ  dopl ujících
informací, zpracovaného posudku, výsledk  ve ejného projednání a vypo ádání p ipomínek
k posudku vydává podle § 10 odst. 1 téhož zákona

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

                                                       k posouzení vliv  zám ru

        VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ  ENERGIE A DRUHOTNÝCH
      SUROVIN P I VÝROB  PAPÍRU V PR MYSLOVÉ ZÓN  V ZÁB EHU

na životní prost edí

za p edpokladu realizace opat ení navržených v tomto stanovisku k vlivu zám ru na životní
prost edí jako podmínky s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou
respektovány v následujících stupních projektové dokumentace zám ru a v ostatních
technických dokumentacích zám ru, budou zahrnuty jako podmínky do procesu navazujících
správních ízení, a dále budou respektovány v pr hu realizace a provozování zám ru.

Podmínky souhlasného stanoviska v len ní na jednotlivé etapy nebo celkový rozsah
zám ru

I.  PRO OBDOBÍ P ÍPRAVY ZÁM RU

1. Veškerá projektová dokumentace zám ru v etn  všech technologií bude zpracována
projektanty s p íslušnými autorizacemi, odbornou úrovní a zam ením
odpovídajícím problematice zám ru, a dále se zkušenostmi a referencemi z projekt
obdobných staveb a technologií.

2. V rámci projektové p ípravy budou navržena p ednostn  taková konkrétní za ízení
a technologické celky, které budou spl ovat podmínky a požadavky nejlepších
dostupných technik a technologií (BAT) a zajiš ovat pln ní limit  vztahujících se
k vliv m na životní prost edí posuzovaných v procesu EIA, a dále celkovou
minimalizaci negativních vliv  na životní prost edí. Parametry uvedených
technologií v . limit  vliv  na životní prost edí budou p edloženy ke schválení
v rámci procesu IPPC.

3. i výb ru dodavatel  a typ  za ízení a technologických celk  stanovit ve vztahu
k životnímu prost edí takové podmínky pro garance, které budou vycházet z limit
vliv  na životní prost edí posuzovaných v procesu EIA a zajiš ovat pln ní

íslušných p edpis  (jedná se p edevším o hlukovou zát ž, emise do ovzduší v .
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pachových látek, produkci množství a zne išt ní odpadních vod, nakládání
s odpadními vodami, odpady a chemickými látkami a prost edky, vlivy na pracovní
prost edí a ve ejné zdraví a vlivy na p írodu) a soulad s p íslušnými technickými
normami. Dále budou podmínky uvedeného výb ru a garancí vycházet z výsledk
procesu EIA v . podmínek stanoviska p íslušného ú adu a z podmínek p íslušných
správních rozhodnutí (integrované povolení, stavební povolení).

4. Zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu všech
technologických proces  a za ízení s významným vlivem na životní prost edí.
Kontrolní monitoring všech pot ebných ukazatel  a veli in bude ešen komplexn  a
bude zajiš ovat pot ebné informace o vlivu zám ru na životní prost edí a zejména

slednou a kvalitní kontrolu:
- sn ní všech objekt
- kvality podzemních vod v ur ených hydrogeologických objektech
- úrovn  hlukové zát že lokality a jejího okolí v pr hu výstavby a provozu zám ru
- nakládání s odpady v pr hu výstavby a provozu zám ru
-   vstupujících surovin a procesních látek, zejména paliva pro energetický zdroj a

sb rového papíru
      -    provozu technologií a technologických proces  zám ru v . vlastností vyt íd ných  a

upravených odpad
- emisí z vybraných zdroj  v . emisí pachových látek v pr hu výstavby a provozu

zám ru
- kvality ovzduší lokality a jejího okolí v . imisí pachových látek v pr hu výstavby a

provozu zám ru
- kvality odpadních vod vypoušt ných z OV a vod vypoušt ných celkov  z areálu

závodu do recipientu
- všech ostatních ukazatel  vlivu na životní prost edí stanovených pro pr h

výstavby a provoz zám ru
Komplexní monitoring vliv  na životní prost edí je nutno považovat za zásadní
podmínku realizace a provozování zám ru a za rozhodující nástroj ochrany
životního prost edí a ve ejného zdraví.
Projekt monitoringu bude p edložen ke schválení v rámci procesu IPPC a
stavebního ízení.
Schválený monitoring bude sou ástí detailních p íslušných provozních ád

edložených p i kolauda ním ízení.

5. Pro všechny díl í provozy a jednotlivá vybraná za ízení zám ru budou zpracovány
konkrétní a detailní provozní ády a havarijní plány v souladu s p íslušnými

edpisy a technickými normami  a v souladu s integrovaným povolením, a
edloženy p i kolauda ním ízení.

6. Odstavné, parkovací a manipula ní plochy budou technicky ešeny
s vodohospodá ským zabezpe ením proti úkap m pohonných hmot a provozních
kapalin v souladu s technickými normami,  nakládání se srážkovými vodami z t chto
ploch bude navrženo v souladu s platnými p edpisy a zp sobem zajiš ujícím
pot ebnou ochranu povrchových a podzemních vod.
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7. Technologie zám ru musí být v rámci projektové p ípravy vybaveny systémem
ízení technologických proces  zajiš ujícím minimální vliv obsluhy a lidského

faktoru a maximální automatizaci provoz  v etn  signalizace nestandardních a
havarijních stav  procesních technologií a za ízení.

8. Procesní technologie zám ru musí být v rámci projektové p ípravy vybaveny
pot ebným provozním a kontrolním monitoringem stanovených veli in a ukazatel .

9. Všechny jednotlivé navržené technologie zám ru a jejich za ízení budou dle pot eby
vybaveny ú inným vzduchotechnickým za ízením v etn  vhodného za ízení na
išt ní vypoušt ných vzdušin za ú elem minimalizace emisí škodlivých a

zapáchajících látek do ovzduší. Projektová dokumentace zám ru bude zahrnovat
elné a efektivní ešení vzduchotechniky v etn  p ípadného išt ní vzdušin u
íslušných technologických proces  a za ízení, a to v rozsahu spl ujícím pro
edm tný zám r stanovené limity v oblasti ochrany ovzduší a minimalizaci emisí

pachových látek.

10. V dalším stupni projektu bude ešena minimalizace emisí pachových látek ze
za ízení a objekt OV navržením intenzifikace vzduchových biofiltr  s dostate
nízkým zatížením s možností instalace p ípadného druhého stupn  a s alternativní
možností zavedení p išt ných vzdušin do zakryté a provzduš ované nádrže
anaerobního kalu nebo pod hladinu aktiva ní sm si první zakryté komory aerobního
stupn OV.

11. V rámci procesu IPPC a stavebního ízení budou stanoveny konkrétní podmínky
odb ru vody z eky Moravy, a to p edevším v oblasti dodržování a kontroly
stanoveného minimálního z statkového pr toku (MZP).

12. V dalším stupni projektové dokumentace bude ešena možnost ú elného využití
vy išt né vody z OV ve stanovených vstupech do systém úpravy surové vody a
výrobních okruh  vod v úrovni dané optimalizací zkušebního provozu ve vztahu
k vliv m na výrobní technologii a kvalitu produktu, a to zejména pro období nízkých
pr tok  v Morav  se z etelem na dodržení stanoveného MZP.

13. U chemických látek se zvýšenou t kavostí bude v prostoru nakládání s nimi ešena
projektovou dokumentací instalace odpovídající vzduchotechniky.

14. V rámci komplexního kontrolního monitoringu vliv  zám ru na životní prost edí
zpracovat návrh ov ovacího monitoringu pachových látek ze zdroj  zám ru ve
zkušebním provozu, který bude v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN
13 725, a návrh monitoringu p edložit ke schválení v rámci procesu IPPC. Schválený
monitoring bude sou ástí p íslušných provozních ád .

15. V rámci komplexního kontrolního monitoringu vliv  zám ru na životní prost edí
zpracovat návrh pr žného monitoringu imisní situace v . pachových látek
v dot ené oblasti pro období po realizaci zám ru se zvláštním zam ením na lokalitu
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místní ásti Ráje ek a obce Leština, a tento návrh p edložit k odsouhlasení v rámci
procesu IPPC.

16. Skladování popílku a popela ze spalování biomasy bude zajišt no v zakrytých
zásobnících a technické ešení nakládání s tímto odpadem bude zajiš ovat
minimalizaci emisí TZL (prašnosti).

17. V rámci další projektové p ípravy bude transportní za ízení popílku ešeno jako
zakryté a skladovací zásobníky popílku budou odvzdušn ny p es vhodné
odprašovací za ízení zajiš ující max. emisní koncentrace TZL v odvzdušn ní 25
mg/m3.

18. V rámci projektu organizace výstavby vy ešit technická a organiza ní opat ení
zajiš ující minimalizaci hluku p i výstavb  v etn  omezení provád ní stavebních
inností s extrémními hlukovými emisemi o sobotách a ned lích. Tento projekt

edložit v rámci komplexní projektové dokumentace ke schválení v procesu IPPC a
ve stavebním ízení.

19. V projektové dokumentaci zohlednit požadavek na maximální omezení hlukové
zát že vhodnou volbou vybraných za ízení a jejich vybavení protihlukovými kryty i
umíst ním ve vhodném objektu a konstruk ním ešením vybraných stavebních
objekt  s vybavením protihlukovou izolací. Dále budou v projektu zohledn na
veškerá opat ení pro snížení hluku uvedená v kap. B.III.4 Ostatní v dopln ní
dokumentace EIA.

20. V rámci projektu pro stavební povolení navrhnout výsadbu vhodné zelen
v maximálním technicky možném rozsahu po obvodu areálu i uvnit  kolem
vybraných objekt  za ú elem odstín ní hlukových emisí. Dále bude navrženo
protažení protihlukové st ny (SO 010) v jihovýchodním sm ru až p ed areál m stské

OV za ú elem snížení hlukové zát že lokality Ráje ek ve vztahu k vlivu m stské
OV.

21. V realiza ní dokumentaci zám ru navrhnout kvalitní a certifikovaná m ící za ízení
s minimálními radia ními emisemi.

22. V realiza ní dokumentaci zajistit takové technické ešení uložení vybraných
technologických za ízení, které omezí vibrace na úrove  s minimálním vlivem na
životní prost edí a p ijatelnou pro bezpe nost práce i statickou stabilitu stavebních
konstrukcí.

23. Technické ešení technologického za ízení a stavební konstrukce jímacího a
výustního objektu zpracované v projektové dokumentaci bude zajiš ovat
minimalizaci hlukové zát že okolí stavby.

24. Architektonické ešení stavebních objekt  a kone né terénní úpravy v etn  rozsahu
a druh  výsadby vegetace budou ešeny s cílem zohledn ní minimalizace vlivu
zám ru na krajinný ráz, zejména pak se zvláštním z etelem v i lokalit  Ráje ek
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25. Zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly D.
IV dokumentace EIA pro etapu zpracování projektu a p ípravy stavby.

26. V rámci následné projektové p ípravy navrhnout intenzifika ní opat ení pro asov
omezená období minimálních pr tok  zahrnující:

- odb r vody pod vyúst ním odpadních vod ze zám ru
- zp tné využití podílu vy išt né vody z OV v rozsahu dle p ijatelných vliv  na

technologii výroby

27. V rámci projektové p ípravy bude zajišt no technické ešení išt ní spalin
energetického zdroje jako vícestup ové s ú inností zajiš ující minimáln  pln ní
emisních limit  stanovených p íslušnou legislativou nebo emisí posuzovaných
v rámci dokumentace EIA a v posudku, pokud mají tyto nižší hodnotu

28. V rámci ešení dopravy v projektu pro stavební povolení bude provedeno
vyhodnocení možností dalšího zvýšení podílu železni ní dopravy nad úrove
uvád nou v dopln ní dokumentace EIA s bližším zd vodn ním vyhodnocené
maximáln  dosažitelné úrovn .

29. Ve vztahu k významnosti  d evosekárny jako zdroje významné hlukové zát že
zajistit v projektové dokumentaci umíst ní št pkovacího stroje v uzav eném objektu
s dostate nou protihlukovou izolací. V provozním ádu d evosekárny bude limitován
provoz št pkovacího stroje v rozsahu do 5 hodin týdn  a ve vhodné denní dob .

30. V rámci následné projektové dokumentace a základních provozních ád  budou
specifikovány použitelné druhy a vlastnosti odpadní biomasy jako paliva pro
energetický zdroj a sb rového papíru jako základní suroviny pro výrobu materiál
na vlnité lepenky. Provozní ády budou p edloženy ke schválení v rámci procesu
IPPC a schválené vstupní materiály budou sou ástí integrovaného povolení.

31. V rámci projektu organizace výstavby bude ešena problematika odstran ní
nep vodních a invazních druh  rostlin ze staveništ  zp sobem, který bude
minimalizovat jejich rozší ení do okolí.

32. V rámci projektu organizace výstavby a projektu technického ešení  tras vedení
surové a odpadní vody, SO – 301 Jímací objekt surové vody a SO – 414 Kanalizace
vy išt ných vod + výustní objekt budou ešena opat ení zajiš ující maximální
šetrnost výstavby a provozování uvedených staveb v i ekosystému dot eného

írodního prost edí a úseku eky Moravy. Navržené trasy vedení vod a umíst ní
uvedených objekt  budou konzultovány s dot enými obcemi a místními ZO SOP, a
to se zvláštním z etelem na lesík zvaný „Peklo“ jako krajinný prvek významný pro

elety a hnízd ní ptactva.

33. V rámci následné projektové dokumentace bude zpracován projekt ozelen ní areálu
závodu a jeho okolí s využitím vhodných druh  vegetace a s cílem zajišt ní
maximálního urbanistického souladu s okolím lokality zám ru, maximálního
omezení emisí TZL a sekundární prašnosti a vytvo ení protihlukové bariéry ve
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sm ru nejbližší obytné zástavby. Dále bude tento projekt vhodným zp sobem
zohled ovat podle územn  plánovací dokumentace plánované ešení vzniku zeleného
lemu podél Moravské Sázavy a místního biocentra u m stské OV. Projekt bude
zohled ovat vlastnické vztahy k pozemk m navrženým k ozelen ní a bude sloužit
jako podklad pro dohodu o financování ozelen ní spole ností WANEMI CZ, a.s. na
pozemcích cizích vlastník . Projekt bude projednán s dot enými obyvateli lokality
Ráje ek a p edložen ke schválení v rámci procesu IPPC.

34. Zajistit respektování veškerých právních a bezpe nostních p edpis  a technických
norem  vztahujících se k nakládání s chemickými a ostatními látkami, prevenci
havárií a opat ením pro vznik nestandardních stav  výroby v p íslušné projektové
dokumentaci zám ru.

35. V rámci další projektové p ípravy zajistit zpracování odborného stanoviska od
AOPK R Olomouc k zám ru a jeho vlivu na vodní spole enstvo ve vodním toku
Morava a toto stanovisko doložit v rámci následných správních ízení.

36. V rámci zpracování projektu pro stavební povolení bude provedeno ov ení kvality
toku Moravy v daném profilu v ukazatelích Hg a AOX.

37. V další projektové p íprav  budou p i konstrukci a provozu fléry (polního ho áku)
na spalování bioplynu z OV respektovány podmínky stanovené v ásti I v p íloze
.1 k na ízení vlády . 615/2006 Sb.

38. V rámci procesu IPPC bude  v souladu se zákonem . 76/2002 Sb. p edložena
optimalizovaná rozptylová studie zohled ující pokra ující technickou p ípravu
zám ru a p ipomínky posudku k rozptylové studii dokumentace EIA.

II. PRO OBDOBÍ VÝSTAVBY ZÁM RU

39. Stavba bude provedena v souladu se schváleným projektem, p íslušnými p edpisy a
technickými normami, a dále v souladu s podmínkami rozhodnutí z p íslušných
správních ízení (územní rozhodnutí, integrované povolení, stavební povolení).

íslušné orgány státního stavebního dohledu zajistí kvalitní a efektivní dohled
v souladu se zákonem . 183/2006 Sb. v platném zn ní (stavební zákon).

40. Stavba bude realizována vhodným zhotovitelem, p ípadn  zhotoviteli, disponujícími
kvalitním personálním zázemím a p íslušnou technikou, a majícími pot ebné
zkušenosti a reference ze staveb obdobného charakteru. Dodávka všech technologií a
jednotlivých za ízení zám ru bude zajišt na dodavateli se zkušenostmi z obdobných
staveb, disponujícími odborníky na p edm tné technologie a garantujícími
požadované parametry technologií a za ízení ovliv ující životní prost edí.

41. U veškerých jímek a podzemních nádrží a rozvod  sloužících k akumulaci a vedení
zne išt ných  vod a ostatních závadných médií budou p edloženy v rámci kolaudace
stavby p íslušné zkoušky t snosti provedené podle SN 75 0905 a SN 75 6909.
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42. Jako d ležitou podmínku realizace zám ru je nutno zd raznit ešení výsadby
vhodné izola ní zelen  s tím, že rozsah vegetace by m l zahrnovat p edevším
severozápadní a jihozápadní stranu areálu zám ru. Umíst ní a druhová skladba
vegetace by m la zajistit maximální ochranu chrán ného venkovního prostoru a
chrán ného venkovního prostoru staveb p edevším p ed hlukem a prašností, a dále
izolaci areálu ve vztahu k estetice krajiny.

43. V rámci výstavby zajistit kvalitní provedení všech projektovaných protihlukových
opat ení v etn  výstavby navrhované protihlukové st ny.

44. Stávající laguna kal  bude zasypána vhodným materiálem do úrovn  vle ky tak, aby
nebyla zdrojem problém  p i zvýšených pr tocích v ece Moravská Sázava.

45. Ve vztahu k významu vlivu pachových látek bude v nována pot ebná pozornost
realizaci všech p íslušných technických opat ení k minimalizaci emisí pachových
látek navržených v projektu. Ú innost t chto opat ení a dosažená reálná úrove
emisí a imisí pachových látek bude ov ena v rámci zkušebního provozu zám ru
autorizovaným m ením v souladu s vyhláškou . 362/2006 Sb. a SN EN 13 725.

46. Zajistit p íslušnými kontrolními mechanizmy a ú inným stavebním dozorem
dostate nou kontrolu kvality dodávek a prací v rámci výstavby zám ru v . souladu
s p íslušnými technickými normami i p edpisy vztahujícími se k realizaci
pr myslových staveb.

47. Zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D.IV dokumentace EIA pro etapu výstavby zám ru.

48. Výstavba tras vedení surové a odpadní vody a jímacího a výústního objektu bude
provád na ve vztahu k p írodnímu prost edí a stávajícímu ekosystému toku Moravy
šetrným zp sobem.

49. Kone né terénní úpravy v etn  výsadby vhodné vegetace kolem jímacího a výústního
objektu budou provedeny tak, aby objekt minimáln  narušoval vzhledovou a
estetickou úrove  toku a jeho okolí.

50. Vyúst ní odpadních vod do toku bude provedeno tak, aby zajiš ovalo optimální
zp sob rychlého mísení s ní vodou a její homogenizaci.

51. V pr hu stavebních prací v koryt  toku bude zajišt no:
- nedojde k úniku stavebních hmot s obsahem zejména cementu a vápna a

pohonných látek a maziv do toku
- nedojde k nadm rnému zákalu vody, který by mohl ve spojení s vyššími teplotami

a nízkým stavem vody zp sobit mechanické poškození tkání ryb
- práce ve zvodn lé ásti toku budou provedeny v období od 1.9. do 15.10. b žného

roku
      -  pokud bude stavební inností v toku dot ena nep ípustným zp sobem rybí

populace, bude proveden záchranný odlov orgánem ochrany p írody ur ených
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druh  ryb p i zohledn ní technické proveditelnosti odlovu v daných podmínkách
toku. Dále  budou spln ny podmínky p ípadn  vydaných výjimek ze základních
ochranných podmínek zvlášt  chrán ných živo ich .

- ívodní a odpadní potrubí budou zajišt na proti pr niku vodních živo ich

52. Stavba nebude omezovat migra ní prostupnost toku.

53. V koryt  toku nebudou provád ny žádné technické zásahy pro nadlepšení podmínek
odb ru vody p i nižších pr tocích.

III. PRO OBDOBÍ PROVOZU ZÁM RU

54. Veškeré provozy a za ízení zám ru budou provozovány podle schválených
provozních ád .

55. Zkušební provoz a se ízení a optimalizace instalovaných technologií zám ru budou
zajišt ny odborníky se zkušenostmi z provozování obdobných technologií.

56. Veškeré nakládání s odpady v technologických za ízeních zám ru bude provád no
v souladu s platnou legislativou a schváleným provozními ády. Nakládání s odpady
produkovanými zám rem se bude ídit zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech
v platném zn ní a p íslušnými provád cími p edpisy. Zám rem produkované
odpady zp tn  v rámci zám ru nevyužívané budou p edány p vodcem odpad
oprávn né osob  k jejich odstran ní nebo využití v souladu s platnou legislativou.

57. Rizika havárií p i nakládání s odpady v rámci zám ru budou minimalizována
dodržováním ustanovení zákona . 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
v platném zn ní a havarijního plánu zpracovaného v souladu s vyhláškou . 450/2005
Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního
plánu, zp sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod ování a odstra ování jejich
škodlivých následk  v platném zn ní, a na základ  § 39 zákona . 254/ 2001 Sb.o
vodách v platném zn ní

58. Odpady produkované technologickými za ízeními zám ru budou p ednostn
upraveny a využity i odstran ny v rámci provozu zám ru s minimalizací podílu
odpad  p edávaných k externímu odstran ní nebo využití v souladu s platnými

edpisy a schválenými provozními ády. Uvedené využití i odstran ní odpad
nesmí být v rozporu se schválenými vstupními surovinami a parametry
technologických proces  zám ru, zejména pak v rozporu se schválenými druhy a
parametry paliva pro energetický zdroj.

59. Veškeré nakládání s procesními chemickými a nebezpe nými látkami a odpady
v rámci technologických proces  a odpadového hospodá ství zám ru bude
provád no v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách v platném zn ní, zákonem
. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném zn ní, bezpe nostními listy (v

souladu s vyhláškou . 231/2004 Sb.), a dále s respektováním dalších relevantních
edpis , bezpe nostních list  a technických norem. Dále bude zajišt no



                   Zám r „Využití obnovitelných zdroj  energie a druhotných surovin
                                 p i výrob  papíru v pr myslové zón  v Záb ehu“
          Posudek podle p ílohy . 5 zákona . 100/2001 Sb. a ve zn ní pozd jších p edpis

163

respektování veškerých právních a bezpe nostních p edpis  a technických norem
vztahujících se k prevenci havárií a k opat ením pro vznik nestandardních stav
výroby stanoveným v p íslušné projektové dokumentaci a provozních ádech
zám ru.

60. U používaných surovin, zejména u biomasy a sb rového papíru, bude zajišt na
pot ebná kvalita ve smyslu p íslušných norem i jiných doklad  a budou vylou eny
vlastnosti, které by mohly ve vztahu k nakládání s nimi nep ijateln  ovliv ovat
životní prost edí nebo budou v rozporu se schválenými parametry t chto surovin.

61. Manipulace s procesními chemickými látkami a jejich skladování budou provád ny
tak, aby bylo zabrán no jejich havarijnímu úniku do podzemních, povrchových nebo
odpadních vod.

62. Doprava odpad  bude zajišt na v souladu s ustanovením zákona . 361/2000 Sb.
o silni ním provozu v platném zn ní a v souladu s p edpisy ADR.

63. Bude zajišt no kontrolní m ení hlukové zát že ve vybraných m ících místech
nejbližší obytné zástavby po realizaci zám ru. Tento materiál bude p edložen
k posouzení p íslušným správním ú ad m a orgánu ve ejného zdraví do 6 m síc  po
realizaci zám ru.

64. Vedení technologického provozu OV bude dle možností zohled ovat vyšší úrove
intenzity provzduš ování aktivace a dále provzduš ování koncové jímky vy išt ných
vod zajiš ující dobré okysli ení vypoušt ných odpadních vod.

65. Zajistit pln ní všech preventivních opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly
D.IV dokumentace EIA pro etapu provozu zám ru.

IV. PRO OBDOBÍ P ÍPRAVY, VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁM RU

66. Zajistit pln ní všech opat ení uvedených v p íslušné ásti kapitoly D.IV
dokumentace EIA týkajících se technického a technologického ešení.

67. Veškeré jímky a nádrže ur ené k akumulaci vod a dalších kapalných médií a
manipula ní zpevn né plochy a podlahy ve výrobních provozech budou navrženy a
vybudovány ve vodohospodá sky zabezpe eném (nepropustném) provedení a
vybaveny p íslušnou povrchovou úpravou. V p ípad  ploch ur ených k pojezdu i
instalaci za ízení budou tyto realizovány s pot ebným statickým zabezpe ením.
Materiálové ešení konstrukce uvedených objekt  bude zohled ovat složení médií se
kterými budou objekty v kontaktu.

68. Technické ešení a realizace všech objekt  zám ru bude zohled ovat jejich
dostate né statické zabezpe ení a trvalou stabilitu ve vztahu ke geologickým a
morfologickým podmínkám lokality. Dále budou respektovány výsledky stávajících i

ípadných dopl kových inženýrsko-geologických pr zkum .
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69. Zásobování elektrickou energií OV a p ípadných dalších vybraných spot ebi ,
jejichž výpadek by nep ijateln  ovlivnil životní prost edí, bude jako d ležitá
podmínka realizace zám ru zajišt no v p ípad  výpadku dodávky elektrické energie
náhradním zdrojem o dostate né kapacit , který bude sou ástí projektové
dokumentace.

70. Technické ešení jímacího a výustního objektu, jeho výstavba a provozování budou
zohled ovat výskyt zvlášt  chrán ných živo ich  v dot eném úseku toku a
minimalizovat vlivy na p írodní prost edí v oblasti t chto objekt .

71. V rámci další projektové p ípravy bude specifikováno konkrétní za ízení pro išt ní
vzdušiny odsávané z objektu d evosekárny (SO 202 Úprava d evní biomasy) s
doložením jeho limitních technických parametr . Tyto parametry budou zajiš ovat
max. emise ve výši 50 mg/m3. V rámci realizace zám ru bude v procesu výb ru
dodavatele za ízení pro išt ní vzdušiny odsávané z objektu d evosekárny zajišt no
respektování projektovaných parametr  výkonu a emisí TZL ze za ízení na išt ní
odsávané vzdušiny.

V. OSTATNÍ DOPORU ENÍ

Následující doporu ení není podmínkou v návrhu stanoviska MŽP R ale jeho
doporu ením jako významného opat ení pro zajišt ní rozvoje oblasti m sta Záh eb p i
zachování sou asné úrovn i výhledového omezování vliv  na životní prost edí
z dopravy.

72. Zajistit výstavbu a zprovozn ní obchvatu m sta Záb eh v rámci výstavby rychlostní
komunikace Mohelnice - Šumperk p ed uvedením zám ru do provozu. Toto
doporu ení není záležitostí oznamovatele a není p edkládáno stanoviskem MŽP R
jako podmínka ale jako doporu ení p íslušným orgán m státní správy a dot eným
organizacím.
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