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STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU

v , V"

NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zákona c. 10012001Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o 'zmene .
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredO,

ve znení pozdejších predpisu

I. Identifikacní údaie

Název zámeru:
turbína

Kapacita (rozsah) zámeru:

Umístení zámeru: kraj:
obec:
k. ú:

Špickový zdroj 50 MW - zdroj energie - plynová

Zámerem je výstavba špickového zdroje pro pohon
generátoru výroby elektrické energie k pokrývání dodávek
elektrické energie v dobe odberových špicek a pri výpadku
dodávek vlivem nepríznivých povetrnostních podmínek,
obvykle v casových úsecích 6 - 9 hodin a 19 - 22 hodin
s predpokladem maximálního provozu 2 500 provozních
hodin za rok. Pro potreby zámeru je navržena prumyslová
rychle startující plynová turbína spolecnosti Rolls - Royce
typ Trent WLE 60 s prumerným výkonem 58 MW. Turbína
je vybavena technologií na snížení emisí N02 a je dodávána
jako celý funkcní komplet, který dále tvorí generátor
a pomocná zarízení (komín, chladící vež, zásobník
mazacích oleju, výmeníky voda-vzduch, voda-olej, sušení
vzduchu). V rámci zámeru budou realizovány další objekty
- úpravna vody a transformátor s nízkou hlucností. Zámer
bude umísten uvnitr provozního areálu Rozvodny PRE
Praha - Sever, v ul. K Ládví, k.ú. Bohnice.

Hlavní mesto Praha
Praha- mestskácástPraha8
Bohnice

Obchodní firma oznamovatele: Pražská energetika, a.s.

IC oznamovatele:

Sídlo (bydlište) oznamovatele:

60193913

Na Hroude 1492/4, 10005 Praha 10



II. P o b "h ' ,
ru e posuzovaol

Zpracovatel oznámení: Ing. Miroslav Ptácek
U Svodnice 102, 104 00 Praha 10 - Královice

Datum predložení oznámení: 29.11.2007

Zpracovatel dokumentace: Ing. Miroslav Ptácek
U Svodnice 102, 104 00 Praha 10 - Královice
osvedcení odborné zpusobilosti c.j. i27/12/0PVŽP/94
s prodloužením autorizace c.j. 24134/ENV/06

Datum predložení dokumentace: 30.6.2008

Datum predložení prepracované 23.10.2008
dokumentace:

Zpracovatel posudku: RNDr. Irena Dvoráková, E-AUDIT
Slezská 549, 537 05 Chrudim
osvedcení odb. zpusobilosti c.j. 7401l905/0PVTP/98
s prodloužením autorizace c. j. 37755/ENV/06

Datum predložení posudku: 1.6.2009

Verejné projednání: místo konání: zasedací místnost OVSS I MŽP v Praze 2
datum konání: 15.7.2009

Celkové hodnocení procesu posuzování vcetne úcasti verejnosti:

. Dne 29.11.2007 obdrželo MŽP oznámení s náležitostmi dle prílohy c. 3 zákona
c. 10012001Sb. v platném znení zpracované Ing. Miroslavem Ptáckem.

Dne 11.12.2007 bylo zahájeno zjištovací rízení, tj. oznámení rozesláno dotceným
územním samosprávným celkum a správním úradum ke zverejnení a k vyjádrení.
V informacním systému EIA byl zámer zverejnen pod kódem akce OV1079.

.

. Dne 22.1.2008 vydal príslušný úrad záver zjištovacího rízení s tím, že zámer má
významný vliv na ŽP, proto bude dále posuzován dle cit. zákona a byly v nem
zdurazneny oblasti, na které má být ve zpracované dokumentaci brán zretel.

Dne 30.6.2008 obdržel prísl. úrad dokumentaci zpracovanou Ing. Miroslavem Ptáckem,
oprávnenou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zák. c. 100/2001 Sb.

.

. Dne 1.7.2008 byla dokumentace rozeslána dotceným územním samosprávným celkum
a dotceným správním úradum. Hl.m. Praha zverejnilo informaci o dokumentaci na úrední
desce dne 8.7.2008.

Dne 13.8.2008 byla dokumentace vrácena príslušným úradem k doplnení a prepracování.

Dne 23.10.2008 obdržel OVSS I prepracovanou a doplnenou dokumentaci.

.

.
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. Dne 27.10.2008 byla doplnená dokumentace rozeslána dotceným územním
samosprávným celkum a dotceným správním úradum. Hl. mesto Praha zverejnilo
informaci o dopracované dokumentaci na úrední desce dne 4.11.2008.

príslušným zpracováním posudku. Dne 21.11.2008 byla
RNDr. Irena Dvoráková.

Dne 5.12.2008 se uskutecnila v kancelári reditele OVSS I, MŽP $chuzka zástupcu
oznamovatele, zpracovatele posudku a prísl. úradu, na které byl projednán obsah
vyjádrení Magistrátu hlavního mesta Prahy, odboru ochrany prostredí k doplnené
dokumentaci. V tomto vyjádrení byly k prepracované dokumentaci vzneseny pripomínky
z hlediska ochrany ovzduší, predevším nedostatecné zduvodnení a doložení deklarované
úrovne emisních parametru navrhovaného zdroje (pr. protokol z merení emisí na reálném
zarízení, aj.). Zástupci oznamovatele navrhli, že predloží MHMP OOP dodatek
dokumentace, ve kterém požadované údaje doloží a vyžádají si doplnující vyjádrení.
OVSS I tento návrh akceptoval s upozornením, že pak nebudou dodrženy zákonné
termíny príslušného kroku procesu posuzování.

úradem poverena

.

. Dne 8.1.2009 a 10.4.2009 obdržel príslušný úrad 1. a 2. dodatek k dopracované
dokumentaci, který byl následne dorucen MHMP, OOP.

Dne 4.5.2009 obdržel OVSS I doplnené vyjádrení MHMP OOP k dopracované
dokumentaci a jejím dodatkum.

Dne 1.6.2009 byl predložen posudek.

Dne 3.6.2009 rozeslal OVSS I posudek dotceným územním samosprávným celkum
a dotceným správním úradum. Hl. mesto Praha zverejnilo informaci o posudku na úrední
desce dne 5.6.2009.

.

.

.

. Dne 2.7.2009 rozeslal OVSS I dotceným územním samosprávným celkum a dotceným
správním úradum pozvánku na verejné projednání posudku a soucasne dokumentace.

Dne 15.7.2009 se konalo verejného projednání zámeru..
Závery zpracovatelky posudku:

Zpracovatelka posudku považuje predloženou dokumentaci zámeru za dostatecnou
pro posouzení vlivu na životní prostredí. Na základe údaju obsažených v dokumentaci, vcetne
dodatku c. 1 a 2 lze konstatovat, že realizace zámeru o predložených parametrech je v lokalite
areálu Rozvodny PRE Praha - Sever, v ul. K Ládví, k.ú. Bohnice možná. Zpracovatelka
posudku doporucuje príslušnému úradu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zámeru
ve variante navržené v dokumentaci, a to pri respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.

Závery vereiného proiednání:

Verejné projednáníprobehlo v souladu s § 17 zákona c. 100/2001Sb., o posuzování
vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování
vlivu na životní prostredí), ve znení pozdejších predpisu - dále jen "zákon", a s § 4 vyhlášky
MŽP CR c. 457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a o úprave nekterých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivu na životní prostredí - dále jen "vyhláška". Verejnost
se verejného projednání zúcastnila v poctu 2 osob. Obcanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9
zákona c. 100/2001Sb. nevzniklo. Na verejnémprojednáníbyly vlivy zámeru projednány
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ze všech podstatnýchhledisek se záverem,že zámerje realizovatelný.Podrobneje prubeh
verejného projednání uveden v zápisu z verejného projednání c.j.: 5327/500/09 ze dne
20.7.2009.

Proces posuzování vlivu na životní prostredí probehl v souladu s príslušnými
ustanoveními zákona a vyhlášky. Vlivy zámeru na životní prostredí byly posouzeny ze všech
podstatných hledisek.

Seznam subjektu, jejichž vyjádreníjsou ve stanovisku zcásti nebo zcela zahrnuta:

1. Hlavní mesto Praha

(vyjádrení k dokumentaci c.j.: MHMP 463719/2008 ze dne 30.7.2009)

2. Magistrát hlavního mesta Prahy, odbor ochrany prostredí
(vyjádrení k dokumentaci c.j. S-MHMP-405868/2008/1/00PNI ze dne 28.7.2008,
S-MHMP-734230/2008/1/00PNI ze dne 25.11.2008, S-MHMP-405868/2008/2/00PNI
ze dne 28.4.2009; vyjádrení k posudku c.j. S-MHMP-472161/2009/1/00PNI)

3. Magistrát hlavního mesta Prahy, odbor dopravy
(vyjádrení k dokumentaci c.j.: MHMP-421108/2008/DOP-04/Ka ze dne 9.7.2008,
MHMP-750342/2008/DOP-04/Ka ze dne 6.11.2008; vyjádrení k posudku c.j. MHMP-
487920/2009/DOP-04/Kaze dne 8.6.2009). -

4. Hygienická stanice hl. mesta Prahy, pobocka Praha -Sever (vyjádrení k dokumentaci
c.j. CIŽP/41/0813796.001/08/PMM ze dne 18.7.2008, S.HK/1854/23152/08 ze dne
7.7.2008, S.HK/3135/26288/08 ze dne 5.11.2008)

5. Ceská inspekce životního prostredí, oblastní inspektorát Praha
(vyjádrení k dokumentaci c.j.: CIŽP/41/IPP/0813796.001/08/PMM ze dne 18.7.2008,
CIŽP 41/IPP/0813796.02/08/PTM ze dne 6.11.2008)

6. Ministerstvo životního prostredí, odbor ochrany vod
(vyjádrení k dokumentaci c.j.: 48975/ENV/08; 2221/740/08 ze dne 15.7.2008,
77970/ENV/08; 3368/740/08 ze dne 5.11.2008)

7. Ministerstvo životního prostredí, odbor ochrany ovzduší
(vyjádrení k dokumentaci c.j.: 2220/820/08, 48973/ENV/08 ze dne 8.7.2008,
3151/820/07, 77906/800/07 ze dne 5.11.2008)

III. Hodnocení zámeru

Souhrnná charakteristikapredpokládaných vlivu zámeru na životní prostredí Z hlediska
jejich velikosti a významnosti:

Proces posuzování vlivu na životní prostredí posuzuje realizaci zámeru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostredí. V prubehu hodnocení zámeru
na umístení prumyslové plynové turbíny jako špickového zdroje pro výrobu elektrické energie
o velikosticca 50 až 60 MWevareálu RozvodnyPRE Praha - Sever v k.ú. Bohnicenebyl
nalezen natolik významný faktor, který by bránil realizaci predmetného zámeru. Vzhledem
k údajum obsaženým v dokumentaci, vcetne dodatku, a obdrženým vyjádrením je realizace
zámeru pri respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska príslušného úradu
z hlediska ochrany zdraví a životního prostredí možná. Se zámerem nejsou spojeny
preshranicní vlivy na životní prostredí.
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Hodnocení technického rešení zámeru s ohledem na dosažený stupen poznání, pokud jde
o znecišt'ování životního prostredí:

Navrhované zarízení plynové turbíny Rolls-Royce typ Trent WLE 60 je kombinací
vysokého výkonu, nízkých hodnot emisí NOx a možnosti 10 minutového startu, což byla
podstatná hlediska pro výber konkrétního typu zarízenÍ. Rešení zámeru je na špickové
technické úrovni, zarízení je standardní, bežne používané, overené.

Zámer bude využívat ke snížení emisí do ovzduší technologii injektáže vody do plynové
turbíny (WLE). Garantovány jsou hodnoty emisí do ovzduší v souladu s právními predpisy
CR.

Odpadní voda bude vznikat z procesu promývání turbíny vodou a bude se vypouštet
do verejné kanalizace, voda kontaminovaná olejem bude odstranována jako kapalný odpad.

Hlucnost zarízení bude omezena tím, že systém prívodu spalovacího vzduchu
i spalinový kanál bude obsahovat tlumic hluku, zarízení jako celek je dodáváno umístené
v akusticky izolovaném kontejneru a bude zajišteno odpružení a zvolena vhodná konstrukce
stroju.

Zámer splnuje hlediska na nejlepší dostupnou techniku BAT v oboru príslušných
spalovacích zarízení (plynových turbín na zemní plyn) - dle referencního dokumentu BREF
Velká spalovací zarízení - "BREF LCP" z 07/2006 (vydaný European IPPC Bureau
v Seville).

Návrh opatrení k prevenci, vyloucení, snížení, poprípade kompenzaci nepríznivých vlivu
zámeru na životní prostredí vcetne návrhu povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivu na životní prostredí:

Príslušná opatrení k ochrane životního prostredí a verejného zdraví vyplývající
z procesu posuzování vlivu na životní prostredí jsou specifikována jako podmínky tohoto
stanoviska k posouzení vlivu provedení zámeru na životní prostredí s tím, že opatrení
vyplývající z obecne závazných právních predpisu musí oznamovatel respektovat bez ohledu
na proces EIA.

Poradí variant z hlediska vlivu na životní prostredí:

Zámer je predložen v jedné reálné variante.

Vyporádání vyjádrení k dokumentaci:

V rámci predkládaného zámeru obdržel príslušný úrad celkem 15 vyjádrení dotcených
územních samosprávných celku a dotcených správních úradu (7 vyjádrení k dokumentaci,
8 vyjádrení k doplnené dokumentaci vc. jejích dodatku).

Veškerá vyjádrení jsou vyporádána v príslušné cásti posudku. Všechny oprávnené
požadavky vyplývající z techto vyjádrení byly zpracovatelkou v posudku ve forme podmínek
navrženy do návrhu stanoviska.
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K posudku o vlivech zámeru životní prostredí byla dorucena vyjádrení následujících
subjektu:

. Hlavní mesto Praha, c.j. MHMP 51650712009ze dne 16.6.2009.

. Magistrát hlavního mesta Prahy, odbor ochrany prostredí, c.j.: S-MHMP-
47216112009/1/00PNI ze dne 2.7.2009.

. Ministerstvo životního prostredí, odbor ochrany vod, c.j.: 41039/ENV/09;
1329/740/09 ze dne 9.6.2009.

. Ceská inspekce životního prostredí, oblastní inspektorát Praha, c.j. CIŽP/
/41/IPP/0813796.002/08/PPA ze dne 8.6.2009.

Ve výše uvedených vyjádreních je konstatováno, že k vypracovanému posudku není
námitek ani dalších pripomínek a vysloven požadavek plne respektovat podmínky uvedené
v návrhu a záveru posudku.

. Magistrát hlavního mesta Prahy, odbor dopravy, c.j. MHMP-4879201
/2009/DOP04/Ka ze dne 8.6.2009 -k zámeru vydává souhlasné stanovisko s následujícími
podmínkami:

1) Pri realizaci zámeru je nutno zachovat prístup k objektum, vjezd dopravní obsluze
a pohotovostním vozidlum.

2) Stavba neomezí výstavbu Pražského okruhu.

3) Nebudou dotceny ani žádným jiným zpusobem omezeny jízdní pruhy komunikace
Ústecká

Vyporádání vyiádrení zpracovatelkou posudku

ad 1) Tato podmínka je zapracována do stanoviska k posouzení vlivu provedení zámeru
na životní prostredí.

ad 2),3) Vzhledem k umístení zámeru (uvnitr provozního areálu Rozvodny PRE Praha -
Sever, v ul. K Ládví, k.ú. Bohnice), jeho charakteru, predpokládané dobe a zpusobu
realizace (vetší presun materiálu, tj. doprava oplášteného celku turbíny, bude
jednorázový), se obe podmínky jeví jako irelevantní.
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Stanovisko:

Na základe dokumentace, poprípade oznámení, posudku, verejného projednání podle
§ 9 odst. 9, vyjádrení k nim uplatnených a doplnujících informací Ministerstvo životního
prostredí jako príslušný úrad podle § 21 zákona c. 10012001Sb., o posuzování vlivu
na životní prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu
na životní prostredí), ve znení pozdejších predpisu, vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona
z hlediska prijatelnosti vlivu zámeru na životní prostredí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k zámeru

"Špickový zdroj SOMW - zdroj energie - plynová turbína"

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních
rízení.

Doporucená varianta:
Na základe záveru posudku, verejného projednání a doplnujících informací

se k realizaci doporucuje varianta navržená oznamovatelem (varianta popsaná v dokumentaci
vlivu zámeru na životní prostredí) pri splnení následujících podmínek.

Podmínky souhlasného stanoviska:
J. Pro fáziprípravy:

1. Upresnit umístení zámeru (parcelní císla pozemku) a získat aktuální vyjádrení
stavebního úradu o souladu umístení s platnou územne plánovací dokumentací.

V další fázi projektové prípravy zámeru upresnit zpusob likvidace srážkových vod
ze zpevnených pojezdových a manipulacních ploch areálu. Jejich odvod se doporucuje
rešit pres odlucovac ropných látek, jehož umístení a technické parametry budou v této
fázi projektové prípravy uvedeny.

V další projektové príprave podrobne rešit nakládání s odpadními oleji pri provozu
zarízení, a to s ohledem na vyloucení úniku závadných látek do životního prostredí.

V dalších stupních projektové dokumentace vypracovat protokol o nezarazení podle
zákona c. 5912006Sb., o prevenci závažných havárií.

2.

3.

4.

II. Pro fázi vÝstavby:

5. Zajistit prísné dodržování požadavku bezpecnosti práce.

6. Organizacními opatreními zajistit, aby práce neprobíhaly v nocních hodinách (22.00 -
6.00 hod.) a ve dnech pracovního klidu. Hlucné stavební cinnosti provádet v casových
úsecích 08.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod.

7. Pro stavbu vypracovat plán havarijních opatrení pro prípad havarijního úniku látek
škodlivých vodám a s jeho obsahem seznámit všechny pracovníky stavby.
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8. Stavební stroje a dopravní prostredky udržovat v rádném teclmickém stavu, prubežne
provádet jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapu ropných látek.

9. Provádet úcinné omezování prašnosti z prostoru stavenište - zejména pri suchém
pocasí (napr. skrápenO.

10. Respektovat ochranné pásmo vodovodu DN 200 a príslušná omezení k ochrane tohoto
zarízení.

11. Odpady shromaždovat podle jednotlivých druhu na vycleneném míste a prubežne
likvidovat. Využití nebo odstranení odpadu zajistit oprávnenou osobou, o nakládání
s odpady behem výstavby vést príslušnou evidenci.

12. Zajistit zachování prístupu ke stávajícím objektum, vjezdu dopravní obsluze
a pohotovostním vozidlum.

13. Minimálne 4 týdny pred zprovoznením stavby požádat o stanovení užití dopravního
znacení.

14. V rámci stavby a po jejím ukoncení provést kvalitní úpravu a ozelenení nove
vzniklých ploch na území areálu, predevším u oplocení priléhajícího k obytné zástavbe
Cimic.

III. Pro fázi provozu:

15. Ve zkušebním provozu provést merení hluku v chráneném venkovním prostoru staveb.

16. Všechny cásti zarízení podrobovat pravidelným prohlídkám a údržbe podle
harmonogramu stanoveného výrobcem jednotlivých zarízení, ci podle vnitrního plánu
údržby tak, aby byla zajištena jejich maximální funkcnost a aby vlivem poruchy
nedocházelo k havarijním situacím.

17. V prípade havárie postupovat podle schváleného havarijního plánu zpracovaného
podle zákona c. 254/2001 Sb., v platném znení (vodní zákon) a v souladu s vyhláškou
MŽP c. 450/2005 Sb.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádrení dotcených orgánu státní správy, ani príslušná
povolení podle zvláštních predpisu.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost muže být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4
odst. 1 písmo f) zákona c. 10012001Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostredO, ve znení
pozdejších predpisu.

ObdržÍ:
oznamovatel, dotcené správní úrady, dotcen7 uzemní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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