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Stanovisko k záměru „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona, vykonávající státní správu 
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že záměr „Čistírna odpadních vod 
pro cukrovar České Meziříčí“ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle 
zákona. Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření 
k nim uplatněným vydal příslušný úřad podle § 10 zákona stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“). 
 
Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec České Meziříčí a Královéhradecký kraj, 
žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění stanoviska na úředních deskách 
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo 
rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní 
samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení 
této informace příslušnému úřadu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.  
 
Dotčené správní úřady, tj. Městský úřad Dobruška a Městský úřad Opočno, žádáme 
neprodleně o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 
Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení stanoviska 
na úřední desce v nejkratším možném termínu. 
 
Do stanoviska lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury 
životního prostředí (www.cenia.cz/eia) a dále na internetových stránkách krajského úřadu 
(http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální 
informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA 
a SEA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této 



 

2 

písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace 
k záměru a možnost nahlížet do stanoviska lze také na krajském úřadu, Pivovarské nám. 1245, 
500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, Ing. Poláková, 
tel. 495 817 183. 
 
 
 

I. Identifikační údaje 
 
I.1. Název záměru:  
 
Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí 
 
I.2. Kapacita záměru:  
 
Kapacita čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“): 220 000 ekvivalentních obyvatel  
Kapacita cukrovaru (zpracovaná řepa): 7 500 t/d 
Průměrná délka kampaně: 110 dnů 
Množství zpracované řepy v kampani: 825 000 t 
Množství vody vnášené řepou (75% hmotnosti řepy): 618 750 m3 
Množství odpadních vod k čištění celkem (40% hmotnosti řepy): 330 000 m3 
Splaškové vody mimo kampaň 115 m3/d x 255 d/r: 29 325 m3/r 
Rezerva (cca 5%): 15 675 m3/r 
Spolu odpadních vod: 375 000 m3/r 
Množství odpadních vod z praní řepy (8% hmotnosti řepy): 600 m3/d 
Množství odpadních vod – kondenzáty: 2 400 m3/d 
produkce CHSKCr – průměr: 18 t/d 
Produkce BSK5 – průměr: 13,17 t/d 
 
Součástí ČOV bude jeden anaerobní reaktor o celkovém objemu 1 000 m3, nádrž 
přebytečného kalu (objem 245 m3), plynojem (objem 40 m3), denitrifikační nádrž (objem 
325 m3), nitrifikační nádrž (objem 650 m3), regenerační nádrž (objem 325 m3), dosazovací 
nádrž (objem 835 m3), vnitřní čerpací stanice (objem 6 m3), čerpací stanice plovoucích 
nečistot (objem 20 m3). 
 
I.3. Umístění záměru: 
 
Kraj: Královéhradecký 
Obec: České Meziříčí 
Katastrální území: České Meziříčí 
 
I.4. Obchodní firma oznamovatele:  
 
Tereos TTD a.s. 
 
I.5. IČ oznamovatele:  
 
16 19 37 41 
 
I.6. Sídlo oznamovatele:  
 
Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice 
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II. Průběh posuzování 
 
II.1. Oznámení 
 
Oznámení záměru „Čistírna odpadních vod pro cukrovar České Meziříčí“ v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona bylo vypracováno autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku 
podle zákona Ing. Liborem Obalem (č. osvědčení 1633/279/OPV/93 ze dne 29.06.1993). 
Krajský úřad obdržel oznámení dne 26.08.2011. 
 
 
II.2. Zjišťovací řízení 
 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 02.09.2011 rozesláním oznámení záměru dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 
Závěr zjišťovacího řízení vydal krajský úřad dne 30.09.2011 s tím, že oznámení dle přílohy 
č. 4 zákona nelze považovat za dokumentaci a je nutné dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovat dle přílohy č. 4 zákona zejména s důrazem 
na oblast ochrany vod, oblast IPPC a oblast odpadového hospodářství.  
 
 
II.3. Dokumentace 
 
Dokumentace k předmětnému záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona byla zpracována 
autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona Ing. Liborem 
Obalem (č. osvědčení  1633/279/OPV/93 ze dne 29.06.1993). Dokumentace byla předložena 
příslušnému úřadu dne 01.11.2011.  
Dne 14.11.2011 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dne 06.12.2011 byl příslušným 
úřadem pověřen Ing. Stanislav Eminger, CSc., který je držitelem autorizace ve smyslu zákona 
(držitel osvědčení odborné způsobilosti pod č.j.: 4134/666/OPV/93 ze dne 18.02.1993), 
zpracováním posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„posudek“).  
Poslední vyjádření k dokumentaci bylo  zpracovateli posudku doručeno dne 20.12.2011. 
 
 
II.4. Posudek 
 
Posudek zpracoval Ing. Stanislav Eminger, CSc. Posudek byl předložen krajskému úřadu dne 
08.02.2012. Dne 17.02.2012 byl rozeslán dotčeným subjektům posudek ke zveřejnění 
a vyjádření a také dne 17.02.2012 zveřejněn na internetu.  

 
II.5. Veřejné projednání 
 
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo 
dne 15.03.2012 v zasedací místnosti v sídle Obecního úřadu České Meziříčí, Boženy 
Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, od 15:00 hodin do 15:45 hodin a proběhlo v souladu 
s ustanovením § 17 zákona a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Zápis 
z veřejného projednání byl rozeslán dotčeným subjektům dne 20.03.2012. 
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II.6. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 
 
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky 
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
Vlivy záměru na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.  
Účast dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů při posuzování 
předmětného záměru je patrná z přehledu uvedeného v následujícím bodu tohoto stanoviska.  
Občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona v průběhu posuzování nevzniklo. 
Na veřejném projednání byly vlivy záměru na životní prostředí projednány ze všech 
podstatných hledisek.  
Veřejnost se veřejného projednání nezúčastnila. Podrobněji jsou výsledky veřejného 
projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání (č.j.: 2591/ZP/2012, 
e.č.: 27938/2011/KHK ze dne  20.03.2012. 
 
 
II.7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 
 
 
K dokumentaci se vyjádřily následující subjekty: 
 

- Královéhradecký kraj, č.j.: 21163/KH/2011 ze dne 07.12.2011, 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j.: 20278/ZP/2011-Po, e.č.: 132850/2011/KHK ze dne 02.12.2011, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č.j.: S-
KHSHK 26346/2011/5/HOK.HK/Hr ze dne 01.12.2011, 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, 
č.j: ČIŽP/45/IPP/1113197.002/11/KLM ze dne 14.11.2011,       

- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, č.j.: MUD 5539/2011 
OŽP/JS ze dne 18.11.2011, 

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, č.j.: VAKHK/VHR/NT/11/0086 ze dne 
12.12.2011, 

- Královéhradecká provozní, a.s., č.j.: 1007/305/2011 ze dne 08.12.2011. 
  
       
K posudku se vyjádřily následující subjekty: 
 

- Královéhradecký kraj, č.j.: 2835/KH/2012 ze dne 07.03.2012, 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č. j.: 2591/ZP/2012-Po, e.č.: 22633/2012/KHK ze dne 14.03.2012, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č. j.: S-
KHSHK 26347/2011/7/HOK.HK/Hr ze dne 05.03.2012, 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, 
č. j: ČIŽP/45/IPP/1113197.003/12/KDR ze dne 29.02.2012,       

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, č.j.: VAKHK/VHR/NT/12/0017 ze dne 
07.03.2012. 
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III. Hodnocení záměru 
 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti  
 
Záměrem investora je dodržení a zlepšení legislativních požadavků na kvalitu vyčištěné vody, 
které jsou uvedeny v integrovaném povolení pro provoz cukrovaru. Současně s realizací 
záměru dojde k zlepšení kvality plavícího okruhu s příznivým dopadem na výrobní proces. 
Dalším pozitivním efektem navrhované stavby je produkce bioplynu, který představuje zdroj 
obnovitelné energie. Bioplyn bude využit pro technologické potřeby závodu (sušení řízků). 
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště související s přípravou stavby, výstavba 
ČOV a vlastní provoz.  
Realizací stavby dojde k zlepšení kvality vyčištěné vody ve srovnání se současným stavem, 
dojde k odstranění významného množství organického znečištění z plavících vod 
progresivním anaerobním procesem. V některých ukazatelích bude mít voda z ČOV celoročně 
lepší kvalitu než voda z toku – týká se to zejména obsahu nerozpuštěných látek. 
Realizací záměru nedojde z biologického hlediska ke zhoršení kvality životního prostředí. 
Během výstavby může dojít k produkci emisí některých škodlivin z provozu obslužných 
a stavebních mechanismů. Při výstavbě budou dále emitovány tuhé znečišťující látky – 
při výkopových pracích, ze skladování sypkých materiálů, atd. Produkované emise budou 
závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách (síle a směru větru), vlhkosti vzduchu, půdy 
a dále také na omezování prašnosti, proto musí být důsledně dodržována navržená opatření. 
Tyto vlivy budou časově omezeny – po dobu výstavby. 
Provoz záměru bude zdrojem emisí znečišťujících látek a zdrojem hluku (z vlastní 
technologie, resp. z provozu vyvolané obslužné dopravy a mechanismů). Vliv imisí na trvalou 
obytnou zástavbu v katastrálním území České Meziříčí byl ověřen výpočty rozptylové studie 
pomocí zvolených modelových látek (oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, 
tuhých znečišťujících látek). Vypočtené příspěvky z provozu záměru jsou velmi nízké. Dále 
mohou být emitovány také pachové látky. Pro jejich minimalizaci byla navržena technická 
a organizační opatření. 
Předpokládané hlukové zatížení z provozu záměru u obytné zástavby splňuje požadované 
hygienické limity. 
Na ochranu povrchových a podzemních vod byly navrženy podmínky realizace záměru 
a stanovena opatření k prevenci či snížení negativních vlivů. 
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na složky 
životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Za předpokladu realizace navržených 
podmínek k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývajících z  procesu 
posuzování podle zákona lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno 
nad únosnou míru.  
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že se záměrem nejsou 
spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 
 
 
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 
 
Navržená technologie je dlouhodobě provozně ověřená na řadě cukrovarů v tuzemsku 
i v zahraničí. Dosahovaná účinnost čištění zaručuje spolehlivě zabezpečení požadavků 
legislativních předpisů kladených na kvalitu vyčištěné vody i na kvalitu vody v toku 
pod ČOV. Bude realizována dle platných technických norem. Navržená technologie splňuje 
parametry BAT. 
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Pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí je řešení záměru v dokumentaci popsáno 
dostačujícím způsobem. V navrženém technickém řešení nebyly zjištěny závažné nedostatky, 
které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. 
Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z platných právních předpisů 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení záměru (zejména 
pak technické řešení vyřešit v projektové dokumentaci a v žádosti o změnu integrovaného 
povolení). V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná především o podrobnou 
specifikaci odpovídajících technických či organizačních zabezpečení (doba aktivace 
anaerobního čištění, vybavení sušárny řízků pro využívání bioplynu, technický popis fléry, 
druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, upřesnění 
nakládání s aerobním a anaerobním kalem a odtěženou zeminou ze sedimentačních nádrží, 
hygienizace kalu apod.).  
 
 
 
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a podmínek pro sledování 
a rozbor vlivů na životní prostředí 
 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající z procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro přípravu, výstavbu a provoz 
záměru.  
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 
s tím, že opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel 
respektovat bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.  
 

 
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel záměr pouze 
v jedné aktivní variantě. 
 
  
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
 
 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené 
oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovávat a že není považována 
za dokumentaci. Proto byla vypracována dokumentace záměru a předložena krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje dne 01.11.2011. 
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována  
v části kapitole V. Vypořádání všech obdržených vyjádření předkládaného posudku a všechny 
oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku 
odpovídajícím způsobem komentována nebo ve formě podmínek navržena do stanoviska. 
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III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 
 
 
V rámci předkládaného záměru obdržel krajský úřad k posudku celkem 5 vyjádření:  
 

- Královéhradecký kraj, č.j.: 2835/KH/2012 ze dne 07.03.2012, 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č. j.: 2591/ZP/2012-Po, e.č.: 22633/2012/KHK ze dne 14.03.2012, 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č. j.: S-
KHSHK 26347/2011/7/HOK.HK/Hr ze dne 05.03.2012, 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, 
č. j: ČIŽP/45/IPP/1113197.003/12/KDR ze dne 29.02.2012,       

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, č.j.: VAKHK/VHR/NT/12/0017 ze dne 07.03.2012. 
 
 
Královéhradecký kraj, č.j.: 2835/KH/2012 ze dne 07.03.2012 
 
Podstata vyjádření: 

Královéhradecký kraj k posudku „Čistírna odpadních vod pro Cukrovar České Meziříčí“ 

nemá připomínky.  

 

Hodnocení zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č. j.: 2591/ZP/2012-Po, e.č.: 22633/2012/KHK ze dne 14.03.2012 
 
Podstata vyjádření: 

- z hlediska orgánu ochrany ovzduší: 

Bez připomínek. 

- z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: 
Není k předloženému posudku zásadních připomínek. 

- z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny: 

Nejsou námitky předloženému posudku. 

- z hlediska ochrany vod: 

Oddělení vodního hospodářství konstatuje, že území leží v navrhovaném záplavovém území 

vodního toku Dědina Q20 a Q100. Záplavové území navrhuje a zpracovává správce toku, 

tj. Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové. Při návrhu výstavby ČOV a zpracování 

projektové dokumentace pro stavební řízení doporučujeme k tomuto přihlížet a dále 

požadujeme zpracovat zajištění ochrany stavby ČOV před povodňovými průtoky ve vodním 

toku. 

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

Předkládaný záměr z důvodu umístění mimo pozemky ZPF nepodléhá posuzování 

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- z hlediska IPPC: 

Nemá krajská úřad ke zpracovanému posudku zásadních připomínek.  

 

Hodnocení zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 



 

8 

V návrhu stanoviska je upřesňující podmínka pro fázi výstavby, aby byla zajištěna dostatečná 
ochrana staveb před povodňovými průtoky. 
 
 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č.j: S-
KHSHK 26347/2011/7/HOK.HK/HR ze dne 05.03.2012 
 
Podstata vyjádření: 

K předloženému posudku dokumentace není námitek. 

 

Hodnocení zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, 
č.j.: ČIŽP/45/IPP/1113197.003/12/KDR ze dne 29.02.2012 
 
Podstata vyjádření: 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové nemá 

k předloženému doplnění dokumentace a posudku žádné připomínky. 

 

Hodnocení zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., č.j.: VAKHK/VHR/NT/12/0017 ze dne 
07.03.2012. 
 

Podstata vyjádření: 

K posudku nejsou výrazné připomínky. Trvající připomínka k záměru týkající se problematiky 

způsobu nakládání s kaly z aerobní ČOV přes sedimentační nádrže byla zpracovatelem 

posudku akceptována a je zohledněna v podmínkách souhlasného stanoviska k záměru, z nichž 

jsou vybrány následující podmínky: 

- budou doloženy druhy a množství odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, 

- upřesnění nakládání a aerobním a anaerobním kalem a odtěženou zeminou 

ze sedimentačních nádrží, 

- zejména je nutné vyřešit riziko potenciální infekčnosti kalu pocházejícího z čištění 

splaškových vod jeho hygienizací kalů, který tuto potenciálně patogenní složku z čištění 

splaškových odpadních vod obsahuje. 

 

V případě, že tyto podmínky budou splněny, nejsou k záměru připomínek, naopak realizace 

přispěje k zlepšení kvality vody v toku Dědina a tím dále v toku řeky Orlice, která je 

vodárenským zdrojem. 

 

Hodnocení zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku souhlasí s požadovanými podmínkami. 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 
 
Krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 zákona na základě zveřejněné dokumentace, 
vyjádření příslušných územních samosprávných celků, dotčených úřadů a veřejnosti, 
doplňujících informací a zpracovaného posudku vydává podle § 10 odst. 1 zákona  

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

 
k posouzení vlivů provedení záměru 

 
”Čistírna odpadních vod pro Cukrovar České Meziříčí” 

 
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivů záměru 
na životní  prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace záměru a budou zahrnuty jako podmínky 
v navazujících správních řízeních.  
 
Podmínky souhlasného stanoviska: 

Pro fázi přípravy a stavby záměru  

 V žádosti o změnu integrovaného povolení: 

- bude vyjasněn provoz ČOV mimo řepnou kampaň, s ohledem na složení a množství 
odpadních vod a technologické odstávky ČOV, včetně doložení technologického 
schématu, 

- bude doloženo, že odpadní vody vypouštěné ve stanovených ukazatelích z ČOV 
do toku nepřekročí normu environmentální kvality (vody kaprové), ukazatele 
a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, ukazatele a přípustné hodnoty 
znečištění odpadních vod, s ohledem na stav vody ve vodním toku a s ohledem 
na použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, 

- budou podrobně dořešeny technologické časy a podmínky anaerobního čištění,  

- bude podrobně řešeno vybavení sušárny řepných řízků včetně technického popisu 
a použité technologie s ohledem na možnosti využívání bioplynu k sušení řepných 
řízků,  

- bude podrobně popsán technický popis fléry i způsob jejího využití při sníženém 
odběru bioplynu,  

- budou doloženy kategorie, druhy a množství vznikajících odpadů a způsoby 
nakládání s těmito odpady před předáním oprávněné osobě k jejich využití 
či odstranění,  

- bude upřesněno nakládání s aerobním a anaerobním kalem a odtěženou zeminou 
ze sedimentačních nádrží, zejména možnosti jejich vzájemného míchání s ohledem 
na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů týkajících se úpravy kalů před aplikací 
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na zemědělskou půdu (využití kalů na zemědělské půdě). 

- bude nutné vyřešit riziko potenciální infekčnosti kalu pocházejícího z čištění 
splaškových vod jeho hygienizací, nebo hygienizací kalů, který tuto potenciálně 
patogenní složku z čištění splaškových odpadních vod obsahuje. 

 

 Technologie hygienizace bude respektovat požadavky na zneškodnění patogenů. 

 Kvalita hygienizace produkovaného kalu bude pravidelně ověřována laboratorními 
rozbory. 

 Četnost mikrobiologického a laboratorního rozboru bude dle platné legislativy zapracovaná 
do provozního řádu ČOV. 

 Stavební výška nádrží a technického zázemí musí respektovat rizika zvýšené hladiny vody 
v daném inundačním území. 

 Vlastní výstavba musí být organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí 
možnost narušení faktorů pohody (zejména v nočních hodinách, ve dnech pracovního 
klidu). 

 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaždování 
jednotlivých druhů odpadu v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování 
nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby 
bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 
Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu 
odpadového hospodářství kraje. 

 Ke kolaudaci předložit doklady o způsobu odstraňování odpadů vzniklých při stavební 
činnosti. 

 Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními 
pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů. 

 V prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou 
očisty kol před výjezdem na veřejné komunikace. 

 Pro případný únik ropných látek v období výstavby záměru je možné zřídit nornou stěnu. 
Pokud to bude možné, bylo by ideální ji umístit na stavidlo před ústím do Dědiny. Tím 
by se zamezilo v případném úniku do Dědiny a dalšímu šíření látek. Únik ropných látek 
do půdy se standardně řeší vytěžením kontaminované zeminy a její likvidaci 
specializovanou firmou. 

Pro fázi provozu záměru  

 Ověření výpočtu uvedených v hlukové studii bude před uvedením do trvalého provozu 
provedeno kontrolním měřením hluku ze stacionárních zdrojů v noční době v chráněném 
venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 74 ul. Jana Vývary a č.p. 81 ul. 
Zahradní v k.ú. České Meziříčí. 

 Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutné: 

- zajistit zpracování a schválení provozního a manipulačního řádu ČOV s uvedenými  
technologickými podmínkami a provozně kontrolními opatřeními  (laboratorní 
rozbory vyčištěné vody odtékající do recipientu v rozsahu stanoveném vodoprávním 
orgánem), 

- vymezit a vyznačit ochranná pásma a prostory požáru a výbuchu, 
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- vypracovat pravidla pro manipulaci s chemickými látkami a přípravky a tato pravidla 
projednat s příslušným orgánem veřejného zdraví, 

- aktualizovat „Plán opatření pro případ havárií ve vodním hospodářství“ a zajistit 
schválení vodoprávním orgánem, 

- zajistit provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků. 

 Z důvodu anaerobního čištění, kde se odtékající voda musí zchladit je potřeba zajištění 
kontinuálního sledování teploty odtékající vody a vhodným technickým opatřením 
minimalizovat tepelné znečištění recipientu v případě, že do něj bude vypouštěna. 

 V případě, že by měla být používána v technologii odpadní voda z ČOV, na kterou 
natékají splaškové odpadní vody, musí být tato odpadní voda mikrobiologicky sledována 
a také hygienizována.  

 
 
Výše uvedené podmínky jsou výčtem podmínek vzešlých z celého průběhu posuzovávání 
vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Tyto podmínky byly specifikovány 
na základě vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávných celků a veřejnosti 
k oznámení, dokumentaci, posudku, připomínek vzešlých v průběhu veřejného projednání, 
posudku a návrhu stanoviska zpracovaného zpracovatelkou posudku. 
 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. 
 
Platnost tohoto stanoviska je pět let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona. 

 
 

 
 
         
       Dr. Ing. Richard Veselý 

                 vedoucí oddělení EIA a IPPC 
 
 
  
Rozdělovník k čj.: 2591/ZP/2012 - Po 
 
Dotčené územní samosprávné celky:  
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové – zde  
2) Obec České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí 
 
Dotčené správní úřady: 
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec 

Králové 
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 
3) Obecní úřad České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí 
4) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
5) Městský úřad Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno 
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Oznamovatel: 
Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice  
 
Na vědomí: 

1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové  
3) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
4) Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
5) Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 

Králové   
6) Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov 

            nad Kněžnou  
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