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Oznómení o zahíjení iizení a postoupení informace ve vèci vydiní zmèny integrovaného
povolení pro zaiízení ,,Cukrovar Óeské Meziiíóíoo dle zérkona ó..76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezovóní zneóiSténí,o integrovaném registru zneòi5t'ovóní
a o zmènè nékterfch zókonú (zókon o integrované prevenci), ve qnéní pozdéjSích
pÍedpisú (dóle jen ,rzikon o integrované prevenci")
Krajsklf úÌad Królovéhradeckéhokraje, odbor Zivotního prostiedí a zemèdélství,se sídlem
Pivovarské nam. 1245, 500 03 Hradec Królové (dóle jen ,,krajsky úÍad"), jako pÌísluSn;f
spróvní úÍad podle ustanovení $ 33 písm. b) zakona o integrované prevenci, vydal podle
ust. $ 13 a dle ust. $ 19 zakona o integrovanéprevenci spoleònostiTereos TTD, a.s. (dr'íve
Cukrovary a lihovary TTD a.s.), se sídlem Palackého nómèstí 1" 294 4l Dobrovice.
s pÌidélenym IC 16193741 (déle jen
,,provozovatel") integrované povolení
é,j.423412Pl07-Mt-Pzedne 18.òervna 2007, ve znéní zmény integrovanéhopovolení
ój.356212P12008zedne 4. dubna 2008, zmény integrovanéhopovolení Òj. 1087812P12008
ze dne 12. srpna 2008, zmény integrovaného povolení éj.2235412P12009-9ze dne
9. února2010, zmény ój. 2l020lzPl20l0-14 ze dne 8. dubna2011 a zmény
éj.720712P12012-5ze dne 14. òervna 2012 (dàlejen ,,integrovanépovolení*) pro zaiízení
,,Cukrovar Óeské MeziÍíòí" (déúe,,zaiizeni"). Zaiizeni se nachftziv obci Òeské MeziÍíòí,
v katastràlním úrzemí Ceské MeziÍíóí a je zaiazené dle pÍílohy 7 zàkona o integrovane
prevencido kategorií prfimyslovych óinností 1.1. Spalovacízaiízetí o jmenovitém tepelnér-r,
piíkontr vètSímneZ 50 MW, 3.1. Zaiízeni na vyrobu cementóÍskéhoslínku v rotaòníchpecích
o vyrobní kapacitèvètóí neZ 500 t dennènebo na vyrobu vópna v rotaóníchpecích o vylobní
kapacitèvètSíneZ 50 t dennènebo v jin;ich pecícho vyrobní kapacitévètSíchneZ 50 t denné
a6.4. b) Zaiízení na úpravu azpracovéní za úóelem vyroby potravin nebo krmiv
- z rostlinnych surovin, o vyrobní kapacité vétSí neZ 300 t hotovych vyrobku denné
(v prúmèru zaéúrtLefi).
Krajskf úÍad nóslednè dne 28. srpna 2012 obdrZel od provozovatele Zódost o zménu
integrovanéhopovolení. PÍedmétem Zódosti je ,,Vystavba vnitropodnikové òistírny
odpadních vod", jejíZ souòóstí je bioplynovó stanice a související zaiízení (viz pÌílolia
- ù6dosto zmènuintegrovanéhopovolení).

Krajsk;i úÍad v souladu s ustanovením $ 8 odst. I zíkona o integrované prevenci
postupuje ù6dosto vydóní zsrÉnyintegrovanéhopovolení ve stanovenémrozsahu (viz pÍíloha
I kopreZadostio vydaní zmény integrovanéhopovolení v elektronické podobè) k vyjódÍení:
- úóastníkùm iízeni,
- pÌíslu5nym spróvním uÍadùm, které vykonilají pùsobnost podle zvlóStních próvních
piedpisù a jejichZ spróvní akty se nahrantjí vydaním integrovanéhopovolení.
Krajsky úÌad dóle v souladu s ustanovením $ 8 odst. 2 zàkona o integrované prevenci
oznamuje zveiejnéní struóného shrnutí údajù o zaiízení (dóle jen ,,struòné shrnutí údajù")
v5eobecnè srozumitelnym zpúsobem podle ustanovení $ 4 odst. I písm. d) zíkona
o integrovanéprevenci na portólu veiejné spróvy (www.env. czJvrwwlippc.nsf)a na své úiední
descena dobu 30 dnù.
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o integrované pîevenci vyvèsila struóné shrnutí údajù (viz pÍíloha) na své uÌední desce na
dobu 30 dnù. V této lhùté mùZe kaùdy zaslat krajskému úiadu sve vyjódiení k Zàdosti.
Krajskf úiad dóle ù6d6 obec Òeské MeziÍíèí o písemnévyrozumèní o dni vyvéSenía sejmutí
struènéhoshrnutí údajù na své uiední desce.
Piíslu5né sprévní úiady za5lou krajskému uiadu vyjódÍení v souladu s ustanovením$ 9
odst. I zàkonao integrované prevenci nejpozdéji do 30 dnú po obdrZení i6dosti. VyjódÍení
musí obsahovat zejména zhodnocení nóvrhu zérvaznychpodmínek k provozu zaÍízení,
popÍípadénóvrh dal5ích z|vaznychpodmínek, které pÌíslu5n;i sprévní úiad navrhuje zahrnout
do integrovanéhopovolení. K vyjódÍením pÍíslu5nych spróvních uÍadù zaslanych po lhùté
uvedené v tomto odstavci krajskf úÍad v souladu s ustanovením $ 9 odst. 4 zíkona
o integrovanéprevencinepiihlíZí.
Uèastníci iízení mohou zaslatsvó vyjódÍení, v souladu s ustanovením $ 9 odst. 3 zàkona
o integrovanéprevenci,krajskemuúÍadu ve lhùté do 30 dnú po obdrZeníZódosti.
NahlíZet do podkladù a textové óósti Zódosti,poÍizovat si z ní vypisy, opisy, popÍípadé
kopie lze v úÍední dny (Pondélí a StÍeda od 8:00 - 17:00 hodin) na krajském úÍadu, odbor
Zivotníhoprostiedí a zemédèlství,na adresePivovarské nàm. l245l2,blok C, ó.dveÍíNl.
105, nebo také po piedchozí telefonické dohodè mimo uiední dny - Ing. Mgr. Hùla,
tel.495 817424.
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Rozdèlovník:
Úèastníciiízení:
nómèstí1,29441 Dobrovice(bezpiílohy)
l. TereosTTD a.s.,Palackého
2. ObecÒeskéMeziÍíèí,BoZ.Némcové61, 5177l ÒeskéMeziÍíóí
nóm.1245,50003 HradecKrólové-zde3. Królovéhradeckf
kraj, Pivovarské
HradecKrólové,a.s.,VítaNejedlého893,50003 HradecKrólové
4. Vodovodyakanalizace
provozîi, a.s.,Víta Nejedlého893,50003 HradecKrólové
5. Królovéhradeckó
6. PovodíLabe,stótnípodnik,Víta Nejedlého951,50003 HradecKrólové
7. Òeskf rybóisk;i svaz, Vychodoèeskf územní svaz Hradec Królové, Kovovà 1121,
50003 HradecKrólové
o

'

, ,
i ì

Na vèdomí:
1. MèstskfuÍadOpoèno,Kupkovonóm.247,51773 Opoòno
2. Mèsts[i úÍadDobruSka,
niím.F. L. Véka 11,5180l DobruSka
3. ÒeskóinspekceZivotníhoprostÍedí,oblastníinspektorótHradecKrólové, Resslova1229,
50002 HradecKrólové
4. Krajskó hygienickó stanice Królovéhradeckéhokraje se sídlem v Hradci Królové,
Habrmanova
1919,501 01 HradecKrólové
5. CukrovarÓeskéMeziiíóí,ul.Osvobozeni,5lT7l ÒeskéMeziÌíòí(bezpiílohy)
6. I3ajsky úÍad Królovéhradeckéhokraje, odbor Zivotního prostÍedí, oddélenívodního
hospodóÌství
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Struénéshrnutíúdajúuvedenichv Zédosti
l.Identifikace provozovatele( Zadatele\
TereosTTD a.s.
Palackéhonómèstí1,294 4l Dobrovice
IÓ: 16193 741
Zaiízení:Cukrovar ÒeskéMeziÍíèí
2.PopiszaÍizenía pfehled pÍípadnúch hlavních varianttechnolosieprovéÍenúchprovozovatelem
Zídost o zmènuobsahujedva hlavní body:
l. Vystavbaèistírny odpadníchvod pro cukrovar ÒeskéMeziííóí. Úèelem navrhovanéstavbyje ói5tèníprùmyslovfch
odpadníchvod z vfroby cukru a oddèlenèi óiSténíspla5kovfchvodz cukrovaru. Technologie òiSténíodpadníchvod z
vjroby cukru obsahujeanaerobnístupei,jehoZ produkfemje bioplyn, kterj bude spdovàn na suSómèÍepnlch Íízkú.
2. Spoluspalovóníbioplynu na su5órnèfepnfch Íízkù ve smèsi se zemním plynem. Ohni5tè su5órnybude vybaveno
novlfm hoÍókem pouzd'pro spalovóní bioplynu - nedojde k míchóní zemního plynu a bioplynu. Pomér spoluspalovàní
budemax. l8% bioplynu.
3.Popissurovina pomocnlch materiàlú,dalSíchlótek a energií
DoplÈujese seznamchemikóliínezbytnjch pro procesóiStèníodpadníchvod (hydroxid sodnli,odpèÈovaè,
kyselina
fosforeònà,síranlelezifjroztok). ProvozÒOV mírnèzvlSí spotÍebuel. energie,ale na druhéstranèbudeprodukovón
bioplyn, kterÍ nahradívfznamnou èóstspotieby zemníhoplynu v cukrovaru.
4.Popiszdroiú emisí ze zaiízení.popi. dal5íchvliv$ zairzenína àivotní prostÍedí
Zdrojeemisído ovzdu5í:
l. Vfstavba òistírny odpadníchvod pro cukrovar ÒeskéMezitíéí. ÒOV piedstavujedva zdroje zneéi5téníovzdu5í:
1.1 COV je dle bodu 6.9. òósti III pÍílohy è. I k naÍízenívlódy é.615/2006 Sb., v platném znèní stiednímzdrojem
zneòi5t'ovóníovzdu5í.Jedinóvznikajlcí emisemohou bft pachovélótky. Opatfení k prevenci vzniku pachovjch lótekje
integrovónodo technologieÒOV.
1.2 Vjroba bioplynu dle bodu 1.3. èósti IIL pÍílohy è. I k naiízenívlódy é. 615/2006Sb. v platnémznèní,je velkjm
zdrojemzneòiSt'ovóní
ovzdu5í.Vfroba bioplynu bude vybavenauzavÍenjm hoÌàkem (flérou) pro spalovàníbioplynu
v pÍípadè,kdy z technickfch dúvodùnenímoZnéspalovatbioplyn na su5iirnèÍepnjch Íízkú.
2. Spoluspalovóní
bioplynu na suSórnéÍepnfch iízkù ve smèsise zemnímplynem.
Su5órnaÍepnfch Íízkú je stóvající velkj zdroj zneèi5tèníovzduSí.Òóst spalovanéhozemního plynu bude nahrazena
bioplynemv pomèrumax. l87o bioplynu.
Zdroj emisído vod:
Úóelem navrhovanéstavby je ói5téní prùmyslovjch odpadníchvod z qiroby cukru a oddélenè i èiStèníspla5kovjch
vod z cukrovaru.Vyèi5tèné odpadní vody ztechnologické éàstii ze spla5kovéòósti budou svedenydo spoleènéSachty
a nàslednèvypouStènydo recipientuZlaty potok.
5.PÍedpoklódané
mnoZstvíemisí do iednotliyúchsloZekZivotníhoprostÍedí
Zménoupalivauvedenéhozdroje zneèiStèní
ovzduSíse vjeho blízkostizvj5í imisní koncentracev5echsledovanlich
lótek,mimo oxidu uhelnatého,kde byl vypoètenteoretickj poklesemisí.Reólnèv5ak lze piedpoklódatemiseCO na
pÌibliZnèstejnéúrovni,jako v souéapné
dobè.
Vzhledem k obsahu sirovodíku v bioplynu lze oèekóvatzrrÍSeníemisí SO2, které se projeví zejména na krótkodobé
imisní zótèZi lokality. PÍes toto navfSení imisních pÍíspèvkú v5ak v Zódném pÍípadè nedojde k pÍekroòení imisních
limitú pro SO2,a to s dostateònourezervou. Provoz zdrojeje navíc omezenpouze na období Íepné kampanè(90 -120
dnú v roce).
Realizacístavby ÒOV dojde k zlepSeníkvality vyèiStènévody ve srovnóní se souèasnjm stavem, dojde k odstranéní
vfznamného mnoZství organického zneòi5tèní z plavících vod progresivním anaerobním procesem. V nèkterych
ukazatelíchbudemít voda z ÒOV celoroènèlepSíkvalitu neZvoda z toku - tfkó se to zejménaobsahunerozpu5tènjch
lótek. Souèasnès realizací ziiméru dojde k zlep5eníkvality plavícího okruhu s piíznivlm dopademna qfrobní proces.
Realizacízhmérunedoidez biolosického hlediskake zhor5eníkvalitv ZivotníhoprostÍedí.
6.Charakteristikastavu dotèenéhoúzemí
Bezezménv.
T.Popistechnologiea dal5íchtechnik uróenjch k pÍedchózenínebo omezeníemisí ze zaÍízeni
COV, kteróje pÍedmétemtéto Zàdostio zmènu,je samao sobètechnologií k omezeníemisí ze zaíízenido vod.

8.PobisooatÍeník pÍedchózenívzniku. úpravè a wuÈití odpadu
Provozemnové èistírny odpadníchvod budou vznikat tÍi druhy kalù:
PÍebyteòni anaerobníkal z technologickéèóstiÒOV:
PÍebyteòni anaerobnígranulovanf kal bude prioritné vyutívàn k zapracovónínovfch nebo stóvajících anaerobních
reaktorú.Kal bude gravitaònèodpou5tèndo cistemy k pÍepravèo su5inè8 - l}yo Pokud nebudev dané dobé pro kal
vyuZití, bude gravitaòné odpouStèn do kalové nídrie technologichjch vod, kde bude shromaZd'ovónve smèsi s
piebyteònfm kalem z technologické èósti ÒOV. Protoàetyto kaly nebudou kontaminovóny spla5kovfmi vodami ani z
nich vznikajícímikaly, bude moZnéje po analytickékontrole odvódètdo sedimentaèníchnódrZía vyuZít spoleónés
od hlinitfch kalù, budoutyto kaly pÍedànyk
hlinitjmi kaly. V pÍípadè,Leby byla potÌebatyto kaly odstranitseparàtné
odstranèníopróvnénéosobèv tekutémstavuo su5inè2-3% nebo po odvodnènína mobilním odvodùovacímzaiízenív
rypnémstavuo su5inè15-20%
I
PÍeb),teónÍàerobní'kalz technologické èósti ÒOV:
PÌebyteònfaerobní kal z technologické èósti ÒOV bude shromaZd'ovónv kalové nódrZi technologiclcfchvod. ProtoZe
tyto kaly nebudou kontaminovóny splaÈkovfmi vodami ani z nich vznikajícími kaly, bude moZnéje po analyické
kontrole odvódètdo sedimentaèníchnódrZí a vyuZít spoleènès hlinitfmi kaly. V pÍípadè, Ze by byla potÍebatyto kaly
odstranitseparótnèod hlinitfch kalú, budou tyto kaly pÍedónyk odstranèníopràvnénéosobèv tekutém stavuo su5inè23%onebopo odvodnénína mobilním odvodùovacímzaiízenív rypném stavu o su5inè l5-20%.
PÍebyteònÍaerobníkal ze spla5kovéèàsti ÒOV:
PÍebyteònfaerobníkal ze spla5kovéóósti ÒOV Uudeshromaàdbviínv kalové nódrZi splaSkovjchvod. Tyto kaly budou
pÍedónyk odstranéníopróvnénéosobév tekutém stavu o su5iné2-3% nebo po odvodnèní na mobilním odvodùovacím
zaiízenív rypném stavu o su5inè15-20%.
9.PopisonatÍeník méíení a monitorovóní emisí wDou5ténlch do Zivotního prostÍedí
Bezezmèny.
10.Porovnóni zaiizení s nejlep5ímidostupnjmi technikami
dokumentú:
Je provedenov pÌísltrSnfchkapitolóchs pomocínósledujících
BREF Prúmysl potravin, nópojú a mléka (FDM), 2006, http://ippc.czldokumenty/DC0074
BREF Energetickóúèinnost(ENE), 2009,http://ippc.c/dokumenty/DC0094
BREF BèZnéòiStèníodpadníchvod a odpadníchplynú (CWW), 2003,http://ippc.czlobsah/CF0l96
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Bezezménv.

