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ZÁVÌR ZJIŠøOVAcíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr:

RozšíøeníÈOV + ÈKV JIH, 3. etapa, letištì Praha - Ruzynì

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 1.9, kategorie II, pøílohaÈ. 1
Èistírny odpadních vod s kapacitou nad 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel,
kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo prùmyslové kanalizace o
prùmìru vìtším než 500 mm.
Charakter a kapacita zámìru:

Posuzovaný zámìr navazuje na 1. a 2. etapu
modernizace èistírny kontaminovaných vod (dále jen ÈKV) a èistírny odpadních vod
(dále jen ÈOV) JIH.
V 1. etapì modernizace ÈOV + ÈKV JIH bylo zmodernízováno kalové hospodáøství
(instalace výkonnìjších
odstøedivek namísto kalolisu, oprava budovy kalového a
chemického hospodáøství, nová provozní budova).
2.etapa modernizace ÈOV + ÈKV JIH zahrnuje modernizaci hrubého pøedèištìní,
mechanického pøedèištìní, biologické linky, dávkování chemikálií, èerpacích stanic
odpadní vody a kalù.
Budou vybudovány 2 paralelní linky biologického èištìní
(mechanicko-biologické èištìní odpadních vod s nitrifikací a denitrifíkací a chemickým
srážením fosforu s terciárním doèištìním odtoku mikrosítovým filtrem).
3. etapa modernizace ÈOV + ÈKV JIH se zabývá problematikou zachycování a
èištìní srážkových a kontaminovaných srážkových vod z areálu JIH letištì Praha Ruzynì. Jedná se o rozšíøení ÈKV o novou retenèní nádrž objemu 10 600 m3
(celkový objem retencí bude èinit 12 000 m3) k zachycování kontaminovaných
srážkových vod a výstavbu tøí linek biologického èištìní kontaminovaných srážkových
vod.
Èistící linka ÈKV bude po rekonstrukci sestávat z následujících èlenù:
. mechanické pøedèištìní (hrubé pøedèištìní - èesle, 3 usazovací nádrže, 2

.
.

.

retenèní nádrže s pøíslušenstvím, èerpadla vody, èerpadla primárního kalu)
2 zásobní nádrže koncentrátù z odmrazování letadel
3 linky aktivaèních nádrží
1 - 2 kruhové dosazovací nádrže
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.
.
.

dávkování chemikálií
mikrosíto na filtraci odtoku
sorpèní filtr pro filtraci deš•ových vod v letním období
. kalové hospodáøství- spoleènì s ÈOV.
Celkové nároky na prostor rozšíøeníÈOV + ÈKV JIH èiní 17355 m2.
Zdùvodnìní potøeby zámìru vyplývá z celkové koncepce nakládání s odpadními
vodami, vznikajícími v areálu letištì Praha - Ruzynì, zejména s ohledem na celkový
rozvoj letištì z hlediska poètu odbavených cestujících a oèekávaného nárùstu
zpevnìných ploch.
Projektovaná zimní kapacita ÈKV dle BSK5 odpovídá 89 570 ekvivalentních obyvatel
(dále jen EO) pro všechny 3 linky biologického èištìní. Celková projektovaná
maximální zimní kapacita ÈOV + ÈKV èiní 99 067 EO.
Celková roèní kapacita ÈOV + ÈKV JIH bude dosahovat 401 500 m3/rok pro
splaškové vody a 249 780 m3/rok pro srážkové vody, celkovì 651 280 m3/rok.
Kapacita vyjádøená množstvím odstraòovaného zneèištìní v ukazateli BSK5 èiní u
splaškových odpadních vod 199,9 t/rok, u kontaminovaných srážkových vod 869,3
t/rok (zimní období), tedy celkovì 1069,2 t/rok.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 6
Ruzynì

Oznamovatel: Letištì Praha, s.p,
K letišti 6/1019
160 08 Praha 6
IÈ: 624133376
Prùbìh zjiš•ovacího
øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování,
zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru bylo zpracováno RNDr. Tomášem Bajerem,
autorizace dle zákona, s týmem spolupracovníkù v listopadu 2006.

CSc

držitelem

Ze závìru
pøedloženého oznámení vyplývá, že zámìr
nebude na základì
navrhovaného technického øešení pøedstavovat významnìjší
negativní ovlivnìní
imisní situace v zájmovém území, jak z hlediska pachových látek, tak z hlediska
tìkavých organických látek.

Z hlediska akustické situace dojde k poklesu stávající akustické zátìže (rekonstrukce
stávajících dominantních zdrojù hluku) a hygienické požadavky na venkovní
chránìný prostor budou z hlediska hlukové zátìže splnìny.
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Pro posouzení velikosti a významnosti vlivu na vodu z provozu ÈOV + ÈKV JIH byly
zpracovány v rámci oznámení studie upøesnìní nutných retenèních objemù v povodí
ÈOV + ÈKV JIH, studie kvantitativního a kvalitativního ovlivnìní Kopaninského a
Únìtického
potoka a posouzení vlivu letištì na ekologický stav Únìtického
a
Kopaninského potoka. Z tìchto studií vyplývá, že pøi realizaci všech v oznámení
navržených opatøení nedojde k výraznému ovlivnìní od tokových pomìrù. Úprava
objemu
retenèních
nádrží umožní v zimním provozu zachycení
veškerých
kontaminovaných
vod a jejich následné vyèištìní na biologické èásti èistírny.
Technologie èištìní vod používané a projektované pro ÈOV + ÈKV JIH jsou na
špièkové úrovni souèasného technického pokroku. Zlepšení stavu Únìtického a
Kopaninského potoka však nelze oèekávat pouze eliminací vlivu provozu letištì, ale
pro zlepšení ekologického stavu tokù je nezbytná revitalizace obou tokù již nad
areálem letištì a odstranìní
negativních vlivù v povodí, které nejsou spojeny
s provozem letištì.

Z hlediska vlivu na zemìdìlský pùdní fond (dále jen ZPF) zpracovatel oznámení
konstatuje, že se jedná o støednì velký vliv z hlediska velikosti záboru a o významný
negativní vliv z hlediska kvality ZPF (pozemky I. tøídy ochrany), které však již
v dnešní dobì nejsou pro zemìdìlské úèely využívány.
Zámìr negeneruje významnìjší vlivy na floru a faunu, nepøedpokládá žádný zásah
do lesních porostù ani vliv na skladebné prvky územního systému ekologické stability
(dále jen ÚSES).
Z provedeného hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného zámìru na životní
prostøedí a veøejné zdraví vyplývá, že zámìr
by mohl být realizovatelný pøi
respektování podmínek pro minimalizaci a kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní
prostøedía veøejné zdraví, navržených v oznámení zámìru.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. PRM 3314/2007 ze dne 30. 3.2007)
. mìstská èást Praha 6
(vyjádøeníè.j.20557/07/Trn/Ma ze dne 19. 3. 2007)
. mìstská èást Praha - PøedníKopanina
(vyjádøeníè.j.40/07 ze dne 16.3.2007)
. Støedoèeskýkraj
(vyjádøení è.j.43885/2007/KUSK ze dne 21. 3. 2007)
. Mìsto Roztoky
(vyjádøeníè.j.929/2007/0ŽP ze dne 19. 3. 2007)
. Ministerstvo zdravotnictví
(vyjádøení è.j.HEM-3212-27.2.07/9603 ze dne 16. 3.2007)
. Krajská hygienická stanice Støedoèeskéhokraje se sídlem v Praze
(vyjádøeníè.j.793-217/07/Pz/Sv ze dne 7. 3. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
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.
.

.

(vyjádøeníè.j. SZ.HK/60584/07 ze dne 12. 6. 2007)
odbor životníhoprostøedía zemìdìlství KrajskéhoúøaduStøedoèeského
kraje
(vyjádøeníè.j 43805/2007/KUSK/OŽP/Pr ze dne 22. 3. 2007)
odbor životníhoprostøedíMìstského úøaduÈernošice
(vyjádøeníSpis.z.: ŽP/S MEUC-013274/2007/L/Ma ze dne 16. 3. 2007)
Èeská inspekceživotníhoprostøedí- OblastníinspektorátPraha
(vyjádøení
è.j.
41/ØI/0707402.01/07/PVB
ze
dne
26.3.2007
41/ØI/0707402.02/07/PVB ze dne 2.4.2007)
Správa chránìné krajinné oblasti Èeský kras
(vyjádøeníS-00410/CK/2007 ze dne 2. 3. 2007)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-062663/2007/1/00PNIze dne 17.4.2007).

a

Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující skuteènosti
Hlavní mìsto
Praha (dále jen HMP) nemá k posuzovanému zámìru závažné
výhrady, jednotlivé pøipomínky a doporuèení z vyjádøení doporuèuje zaøadit do
závìrù zjiš•ovacího øízení a zapracovat do další projektové pøípravy stavby.

Z hlediska urbanistické koncepce HMP nemá pøipomínek a upozoròuje, že soulad s
Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚPn) je podmínìn
schválením zmìny ÚPn è. Z 1521/06.
Z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska akustického bez pøipomínek.
Z hlediska mìstské zelenì a ochrany pøírody a krajiny HMP požaduje pøi další
projektové pøípravì stavby vypracovat dendrologický prùzkum, vyhodnocující
souèasný stav vegetace a upozoròuje na maximální ochranu stávajících døevin pøi
realizaci stavby. Požaduje navrhnout sadové úpravy s pøihlédnutím k zjištìným
chránìným a ohroženým druhùm organismù.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu lze uvedený zámìr akceptovat až
po schválením Zmìny ÚPn È. Z 1521/06.
Z geologického hlediska bez pøipomínek.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP v oznámení postrádá hrubou bilanci zemních
prací s dùrazem na další využití zemin a dále zpùsoby
nakládání s odpady
z výstavby. Toto doporuèuje doplnit pøi další projektové pøípravì stavby.

Z dopravního hlediska HMP upozoròuje na nejednoznaènou stabilizaci trasy
rychlodráhy,z èehož vyplývá nutnost projednat pøedloženýnávrh ÈOV + ÈKV JIH
v pøedstihu s pøíslušnýmidopravními a drážními orgány.

Z hlediska zásobování vodou navržený zpùsob neovlivòuje negativnì životní
prostøedía k posuzovanémuoznámenínení pøipomínek.
Z hlediska odkanalizovánía vodních tokù nemá HMP k posuzovanémuoznámení
zásadníchpøipomínek.
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Z hlediska ochrany vodních tokù bez pøipomínek, vyhodnocení vlivu provozu zámìru
bylo provedeno v øadì studií. Vlastní etapa výstavby pøedstavuje urèité riziko
ohrožení kvality vod (èást stavebních prací bude probíhat v blízkosti vodoteèe), a
proto je nutné bezpodmíneènì dodržet opatøení navržená v kapitole 0.4 oznámení.
Z hlediska zásobování teplem, elektrickou energií, zemním plynem a z hlediska
telekomunikací bez pøipomínek.
Mìstská èást Praha 6 nepožaduje další posuzování podle zákona è.100/2001 Sb. a
s realizací výše uvedeného zámìru souhlasí za splnìní podmínek, týkajících se
dopravních opatøení (vedení dopravy související s provozem ÈOV mimo obytná
území a využíti Pražského okruhu) a podmínek pro eliminaci vlivu na kvalitu a
kvantitu povrchových a podzemních vod, spoèívající v:

.
.

schválení provozních a manipulaèních øádù Kopaninského poldru,
vypracování a schválení "Plánu opatøení pro pøípad úniku látek závadným
vodám pro období výstavby"

. dokonalým technickým stavem mechanismù pohybujících se po staveništi,
kontrole z hlediska úkapù ropných látek

. vypracování základního návrhu dlouhodobého chemického a biologického
monitoringu stavu Únìtického a Kopaninského potoka, v rámci chemického
monitoringu se zamìøit na stanovení celkového anorganického dusíku a
hodnot celkového dusíku, stanovení fosforeènanù a celkového fosforu a
stanovení BSKs a CHSK.
Pøi další projektové pøípravì stavby je nutné pøedložit podrobný záborový elaborát
v rámci øízení o vynìtí zemìdìlské pùdy ze zemìdìlského pùdního fondu, doložit
nezbytnì nutný rozsah kácení a kompenzovat ho náhradní výsadbou, provést
biologickou rekultivaci všech ploch zasažených výstavbou.
Dále je nutno upøesnit pøepravnítrasy pro odvoz kalù z èistièky a zajistit jejich pøevoz
v kontejnerech tak, aby nedocházelo k obtìžování okolí pachem.
MÈ požaduje splnìní všech podmínek, uvedených v kapitole oznámení "Opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivýchvlivù...
Mìstská èást Praha - Pøední Kopanina sdìluje, že:
. v dùsledku zmìn odtokového režimu zpùsobeného výstavbou letištì a nárùstu
velikosti zpevnìných ploch, došlo k zásadním zmìnám v hydrologii povodí
Kopaninského potoka, což zpùsobilo vyschnutí horní èásti toku
. v dùsledku provozu letištì dochází k opakovanému pøekraèování povolených
imisních limitù øady chemických ukazatelù (existence tzv. èerných vpustí na
k.ú. Pøední Kopanina byla postupnì eliminována po zprovoznìní splaškové
kanalizace v uplynulých patnácti letech)
. pøedmìtné rozšíøení èistírny znamená další zatížení suchého poldru na
Kopaninském potoce, který je v souèasné dobì v havarijním stavu pøedevším neudržované a porušené dláždení koryta, staré stromy a postupné
zarùstání náletovými døevinami. Tyto skuteènosti však nebyly v pøedložené
dokumentaci vùbec zohlednìny.
. pøedložené studie na základì modelu sice konstatují, že rozšíøení èistírny i
zvìtšení ploch, jež by po plánovaném rozšíøení letištì Praha - Ruzynì byly
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odvodnìny do koryta Kopaninského potoka, nepøinese zásadní zvýšení jeho
prùtoku, ovšem tuto skuteènost nelze bez výhrad akceptovat. Souèasný stav
je totiž výsledkem regulace koryta Kopaninského potoka ve 30. letech
minulého století (dokumentace se bohužel nedochovala). Prùtok poldrem a
zatrubnìným korytem Kopaninského potoka se takøka shoduje. V této vìci je
signifikantní také skuteènost, že bylo nutné novì stanovit jeho pramen:
(pùvodní lokace je na tomto místì zanesena již na Stabilním katastru z roku
1840. Množství vody protékající poldrem a korytem pøed zatrubnìním, je dle
našeho názoru dominantním zdrojem Kopaninského potoka. Tuto skuteènost
dokládají také snímky z roku 2002 na str. 8 v pøílozeè. 5 oznámení).
Na základì pøedložené dokumentace proto zastupitelstvo navrhuje a zároveò svùj
souhlas se zámìrem podmiòuje tím, že v nejbližší dobì:
. bude øešena celková nezbytná revitalizace Kopaninského potoka, jehož
aktuální stav je výsledkem existence letištì Praha - Ruzynì,
. bude øešenhavarijní stav suchého poldru na Kopaninském potoce,
. Letištì Praha, a.s. vybudu!e další retenèní prostory pro povodí jih se
specifickým objemem 30 m na hektar povodí (pøibližnì 70 m3 na hektar
nepropustných ploch).
Støedoèeský kraj souhlasí se zámìrem, ke zjiš•ovacímu
nepožaduje další posuzování dle zákona.

øízení nemá pøipomínek a

Za mìsto Roztoky se vyjádøil odbor životního prostøedí a má k pøedloženému
zámìru následující pøipomínky:
. Hodnocení vlivù na životní prostøedí by mìlo být rozšíøeno o rozpracování
kapitoly zabývající se podrobným rozborem kvalitativního a kvantitativního
ovlivnìní
Kopaninského
a Únìtického
potoka vodami pocházejícími
z
plánované stavby. Pøesto, že horní úseky jmenovaných vodních tokù jsou
technicky upravená koryta, dolní tok Únìtického potoka protéká pøírodní
rezervací Tiché údolí - Roztocký háj a nelze proto spoléhat na to, že
samoèistící schopnost vodního toku vstøebá škodliviny pøitékající z èav +
ÈKV JIH. Nelze souhlasit s tím, aby novì vybudované èistírny odpadních vod
nesplòovaly emisní standardy stanovené naøízením vlády è. 61/2003 Sb.
. Je doporuèeno do dokumentace doplnit kapitolu, která by rozpracovala systém
varování obcí ležících podél Kopaninského a Únìtického
potoka pøed
pøípadnou povodòovou vlnou nebo pøi výpadku èistírny pøed blížící se
kontaminací.
. a zámìru nebyl informován žádný ze správcù vodního toku, do kterého je
zaústìn odvod vyèištìných vod z èistírny (Zemìdìlská
vodohospodáøská
správa, oblast povodí Vltavy, pracovištì Kladno, a Povodí Vltavy). Je nezbytné
s nimi dokumentaci projednat a získat vyjádøení správce vodního toku k
zámìru.
. Vzhledem k tomu, že odtok z èav + ÈKV JIH má znaèný vliv na celkový
prùtok v obou výše zmínìných potocích, bylo by vhodné zapracovat do
projektové dokumentace a následnì realizovat i celkovou revitalizaci tìchto
vodních tokù zamìøenou na zlepšení životních podmínek živoèichù a rostlin,
které ve vodních tocích žijí nebo by mohli žít. Tato dokumentace by mìla
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obsahovat rovnìž opatøení, která by souèasnì
protipovodòová ochrana.
Ministerstvo
zdravotnictví sdìluje,
nepožaduje posuzování dle zákona.

že s oznámením

mohla být využita jako

zámìru

stavby souhlasí

a

Krajská hygienická stanice Støedoèeského kraje se sídlem v Praze uvádí, že
pøedloženým návrhem nejsou dotèeny zájmy chránìné orgány ochrany veøejného
zdraví.
Hygienická
stanice HMP (dále jen HS HMP) se zámìrem souhlasí, vzhledem
k charakteru provozu a jeho vzdálenosti od obytné zástavby lze vylouèit pùsobení
nepøíznivých vlivù hluku v chránìném
venkovním prostoru a pùsobení imisí
škodlivých látek ve venkovním ovzduší z provozu èistièky.
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Krajského
nemá k pøedloženému oznámení pøipomínky.

úøadu Støedoèeského

kraje

Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu Èernošice z hlediska problematiky
vod požaduje další posouzení dle zákona.
V pøedloženémoznámení není dostateènì øešeno:
. hodnocení vlivu na dolní èást Únìtického potoka (pod soutokem Únìtického a
Kopaninského potoka). Chybí výpoèet na dolní èást Únìtického potoka
(kumulace vlivu z COV + CKV SEVER a COV + CKV JIH).
. posouzení kapacity zatrubnìné èásti Kopanského rybníka
. posouzení vlivu zámìru na rybníky na Únìtickém potoce a pstruzí sádky ve
Statenicích, které jsou napájeny vodou z Únìtického potoka
. možnosti a následná øešeníhavarijní situace na ÈOV+ÈKV JIH.
o

v

v

V

v

Z hlediska ochrany pøírody je požadováno zpracovat dokumentaci podle zákona,
nebo• v pøedloženém oznámení není dostateènì doloženo ovlivnìní vegetaèního
složení bøehovýchporostù.
Z hlediska odpadového hospodáøství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, lesního
hospodáøství a myslivosti není námitek.
Èeská inspekce životního prostøedí (dále jen ÈIŽP)
ovzduší pøipomínek.

nemá z hlediska ochrany

Z hlediska ochrany vod ÈIŽP uvádí, že z pøedloženého oznámení vyplývá, že
kapacita nové retenèní nádrže (celková retenèní kapacita 12 000 m3) je dostateèná,
takže v zimním období nebudou ani po rozšíøení letištì odtékat biologicky neèištìné
kontaminované srážkové vody. Kapacita poldru na Kopaninském potoce je taktéž
dostateèná. Z poldru maximálnì odtéká 0,63 m3/s. ÈIŽP pøipomíná, že je nutno uvést
do provozu poldr na Únìtickém potoce u obce Tuchomìøice.
S ohledem na malou vodnost Kopaninského potoka Q3551,5 I/s jsou navržené emisní
limity vysoké.
V oznámení nejsou uvedeny hodnoty zneèištení (souèasné a pøedpokládané)
odpadních vod a kontaminovaných srážkových vod. Rovnìž není uveden èistící efekt
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha
E-mail: oop~cityofprague.cz
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dosahovaný na stávající ÈOV a zbytkové zneèištení vypouštených odpadních vod.
Proti stávajícímu povolení k vypouštení odpadních vod jsou v dokumentaci pro novou
ÈOV uvedeny emisní limity podstatnì vyšší. Napø. pro ukazatel CHSK a BSKs
nejsou pro zimní provoz ÈOV navrženy žádné emisní limity, ale je pro tyto ukazatele
navržen pouze èistící efekt 85%, respektive 90%. Na základì podkladu ÈIŽP lze
pøedpokládatv zimním období vysoké zneèištení srážkových vod organickými látkami
- CHSK až 30 000 mg/I a BSKs 25 000 mg/I. Pøinavrženém èistícím efektu by se pak
mohla pøi extrémním zneèištìní pøitékajících srážkových vod vypouštìt vyèištená
odpadní voda s vysokým zneèištìním.
Pøitomale v pøílozeè. 4 "Kvalitativní ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka" je
pro navrženou nízkozatíženou ÈOV uvedeno vypoètené zbytkové zneèištení
vyèištené vody v ukazateli CHSK 135 mg/I, BSKs13,5 mg/I.
Pøinavrhování emisních limitù se musí vycházet z technologických výpoètù, z hodnot
dosahovaných na stávající ÈOV, ovlivnìní jakosti vody v recipientu.
ÈIŽP žádá odstranit v oznámení výše uvedené nedostatky a zhodnotit možné emisní
limity pro ÈOV.
Z hlediska odpadového hospodáøství nejsou pøipomínky, pouze je upozoròováno na
povinnosti pùvodcù odpadù.
Z hlediska ochrany pøírody jsou uvedeny pøipomínky pro další projektovou pøípravu
stavby (povolení výjimek pro zvláštì chránìné druhy rostlin a živoèichù, povolení ke
kácení døevin).
V závìru vyjádøení ÈIŽP doporuèuje pøipomínky ve vztahu k vodnímu hospodáøství
objasnit ještì v této fázi pøípravy.
V dalším vyjádøení ze dne 2. 4. 2007 ÈIŽP sdìluje, že dne 30. 3. 2007 oznamovatel
doplnil jím požadované doklady a akceptoval níže uvedené limity.

CHSKCr

BSKs
NL
N-NH4+
Nc
Pc
NEL

-

-

90
20
20
3

130
30
40
5
20
3
0.4

0.2

120*

240*

85*

-

25
10

0.2

50
15
20
6
0.4

15
2

*pøi nátoku CHSKcr vìtším než 3066 mg!1 bude úèinnost èištìní minimálnì 85%.
Pokud budou v povolení k vypouštìní akceptovány upøesnìné emisní limity, nemá
ÈIŽP k hodnocení vlivu na životní prostøedí pøipomínek.
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Správa chránìné krajinné oblasti Èeský kras sdìluje, že výše uvedený zámìr se
nedotýká zájmù ochrany pøírodya krajiny na území CHKO Èeský kras a pouze uvádí
upozornìní k druhové ochranì u kriticky ohrožených nebo silnì ohrožených zvláštì
chránìných druhù.
Odbor ochrany prostøedí (dále jen OOP MHMP) z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního fondu upozoròuje, že v dalším stupni øízení bude nutné zažádat o vyjmutí
pozemkù z ZPF.

Z hlediska lesù a lesního hospodáøstvía z hlediska nakládání s odpady bez
pøipomínek.
Z hlediska ochrany ovzduší se sdìluje, že na základì vypracovaného odborného
posudku pro 3. etapu modernizace ÈOV + ÈKV JIH vyplývá, že emise tìkavých
organických látek a amoniaku, zpracovávaných v èistírnì odpadních vod jsou
zanedbatelné. Souèástí odborného posudku je rovnìž protokol z mìøení emisí VOC
a amoniaku tìsnì nad hladinou zahuš•ovací a vyhnívací kalové nádrže. Z výsledkù
namìøených koncentrací organického uhlíku a amoniaku vyplývá, že unikající emise
sledovaných látek lze pokládat za zanedbatelné.
V souladu s bodem 6.9. Èistírny odpadních vod, èást II, pøílohy è. 1 NV è. 615/2006
Sb. je posuzovaná èistírna odpadních vod ÈOV + ÈKV JIH støedním zdrojem
zneèiš•ování ovzduší. Podle uvedeného pøedpisu je nutno na zdroji provést do 1.
srpna 2009 stanovení koncentrace pachových látek v souladu s ustanovením § 3
bodu c) vyhlášky è. 362/2006 Sb.
V pøedloženém oznámení bylo rovnìž provedeno hodnocení vlivù èistírny odpadních
vod na veøejné zdraví z hlediska unikajících škodlivin do ovzduší. Posuzovanými
látkami byly pachové látky, zastoupené tìkavými organickými látkami, bioaerosoly,
zastoupené pevnými èásticemi, mikroorganismy, alergeny a toxiny, amoniak,
sirovodík, ropné látky a odmrazovací prostøedky používané na letišti. Ze závìru
provedeného hodnocení vyplývá, že potenciální nepøíznivé vlivy imisí škodlivých
látek na obyvatele v okolí je možné vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od
obytné zástavby spolehlivì vylouèit.
Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze liniové zdroje zneèiš•ování ovzduší v etapì
výstavby považovat za málo významné.
Z hlediska ochrany ovzduší je návrh rozšíøenístávající ÈOV + ÈKV JIH ve 3. etapì o
uvedených parametrech pøijatelný. Provedené hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší
považuje orgán ochrany ovzduší za dostateèné, nemá k nìmu zásadní pøipomínky a
nepožaduje pokraèování v dalších stupních procesu EIA.
Orgán ochrany ovzduší pøipomíná, že v souladu s ustanovením § 17 odst.1 písm b)
zákona o ochranì ovzduší bude nezbytné v rámci územního øízení pøedložit rovnìž
závazné stanovisko vydané orgánem ochrany ovzduší krajského úøadu podle § 17
odst. 1 písmo b) zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší. O vydání tohoto
závazného stanoviska podle § 48 odst. 1 písmo r) zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší, bude nutno požádat odbor ochrany prostøedí MHMP a pøedložit požadované
podklady podle § 17 odst. 5 tohoto zákona, § 32 vyhlášky MŽP è. 356/2002 Sb. a
pøílohyè. 13 k této vyhlášce.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že byl prokázán výskyt zvláštì
chránìných druhù živoèichù - silnì ohrožené a ohrožené druhy. Pro pøípadnévydání
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výjimky pro silnì ohrožené druhy živoèichù ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb., o
ochranì pøírodya krajiny, v platném znìní je nutné žádat správu CHKO Èeský Kras.
Byla navržena ochranná opatøení spoèívající ve vhodném termínu provedení
zemních prací a likvidace porostu v jednotlivých biotopech. Dojde tak k omezení
nepøíznivýchvlivù, pøedevším na druhy jako ještìrka obecná, slepýš køehký,koroptev
polní, bramborníèek èernohlavý a uvedené druhy hmyzu. Výstavbou budou dotèeny i
nìkteré keøové døeviny rostoucí mimo les, zejména v jižní èásti areálu ÈOV.
Zpracovatelem navržené ochranné podmínky k zásahu jsou stejné v souvislosti
s ochrannými opatøeními navrženými pro zvláštì chránìné druhy. Zpracovatel
oznámení uvádí v opatøeních k prevenci nutnost zajistit rekultivaci ploch a novou
výsadbu døevin,dále i zvážení rozsahu provádìní øezukøovin.Orgán ochrany pøírody
nepovažuje za nutné žádat o výjimku pro ohrožené druhy živoèichù pøi dodržení
ochranných podmínek navržených zpracovatelem oznámení a doložení projektu
vhodné výsadby a rekultivace okolí v dalším stupni øízení. Výstavba nové retenèní
nádrže je situována v pøímé blízkosti Kopaninského potoka. Dle rozhodnutí OOp
MHMP se nejedná o vodní tok. Výstavbou tak nedojde k dotèení VKP.
Z hlediska krajinného rázu lze okolí popsat jako antropogenní krajinu výraznì
ovlivòovanou zemìdìlskou èinností, umístìním areálu letištì a budov stávající ÈOV.
Rozšíøenímareálu nebude krajinný ráz narušen.
Orgán ochrany pøírody konstatuje, že pokud budou dodrženy stanovené ochranné
podmínky ohlednì zvláštì chránìných druhù, nemá k zámìru další pøipomínky.
Z hlediska myslivosti bez pøipomínek.

Z hlediska ochrany vod je pøedložený zámìr možný. Provedené hodnocení vlivu
zachycování a èištìní srážkových kontaminovaných vod na kvalitativní a kvantitativní
ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka je možno považovat za dostateèné,
nejsou k nìmu zásadní pøipomínky a tudíž se nepožaduje pokraèování v dalších
stupních procesu EIA.
Technologii èištìní odpadních vod ÈOV + ÈKV JIH povolenou v rámci 2. etapy a
technologii zneškodòování odpadních vod navrženou v pøedloženém zámìru lze
považovat za nejlepší dostupnou výrobní techniku, definovanou jako nejúèinnìjší a
nejpokroèilejší stupeò vývoje použité technologie pro nejúèinnìjší dosahování
ochrany životního prostøedíjako celku.
Na dosažení hodnot imisních standardù, tj. nejvyšších hodnot ukazatelù pøípustného
zneèištìní povrchových vod, se musí podílet i další opatøení k omezování difuzních
a plošných zdrojù zneèištìní v dané oblasti. Ze studie "Posouzení vlivu Letištì Praha,
s.p. na ekologický stav Únìtického a Kopaninského potoka" vyplývá, že dochází
k pøekraèování povolených imisních limitù øady chemických ukazatelù v dùsledku
dalších antropogenních aktivit v povodí obou vodních tokù, které v žádném pøípadì
nesouvisí s provozem letištì. Tyto negativní vlivy musí být postupnì eliminovány.
Nástrojem eliminace budou programy opatøení, které jsou souèástí plánù oblastí
povodí jako jeden z nástrojù dosažení stanovených cílù ochrany vod.
Z výsledkù chemických analýz bodových vzorkù vody Kopaninského potoka bylo
prokázáno pøekroèení imisního limitu pro Cd, který je ekologickým rizikem. Zdrojem
tohoto rizika je galvanizovna ÈSA a.s., která se nachází v areálu letištì. Vodoprávní
úøadpožaduje pøedložení návrhu technického øešenívedoucí ke snížení koncentrace
Cd v splaškových vodách, které jsou na ÈOV + ÈKV JIH, v souladu s imisním limitem
Cd vymezeným v naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
pøípustného zneèištìní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
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k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.
Podkladem pro stanovení návrhového zneèištìní srážkových vod byly vzaty bilanèní
hodnoty za období r. 2003 - 2004, kdy se vycházelo z bilancí prostøedkù používaných
k odmrazování letadel a letištních ploch s tím, že kapacita ÈOV + ÈKV JIH je
dimenzována na maximální týdenní produkci zneèištìní srážkových vod z dùvodù
ochrany vodního toku. Z dùvodu velké nerovnomìrnosti aplikovaného množství
odmrazovacích prostøedkù v zimním období, a tím i v produkci zneèištìní srážkových
vod, je ÈOV JIH navržena ve vícelinkovém uspoøádání. Pøedmìtem návrhu je
akumulace vod z odmrazování letadel v samostatné akumulaèní nádrži a
s následným øízeným vypouštìním naakumulovaných zøedìných odmrazovacích
prostøedkù na biologickou èást èistírny. Návrh øeší zachycení 90% zneèištìní, které
steèe na plochu s povýšením o 10% prostøedkù na odmrazování letadel, které se
nepodaøí segregovat. Zachycené prostøedky použité na odmrazování letadel budou
následnì pøipouštìny do málo kontaminovaných srážkových vod, èímž se docílí
zrovnomìrnìní zatížení pøivádìné vody na biologický stupeò ÈOV. Na základì
tohoto regulovaného látkového zatížení lze pro zimní období respektovat snížení
zatížení odbourávaného zneèištìní formou minimální úèinností èištìní v %, nikoliv
formou koncentraèní v ukazatelích BSK5, CHSKcr.
výstupy a navržené parametry z ÈOV + ÈKV JIH. 3. etapy jsou pøedloženy v návrhu
v následujícím rozsahu.
Množství odpadních vod:
Letní období:
Q max. d = 1 650 m3/d
Q maxhod.= 38/2 lIg
Zimní období:
Q maxd =3 033 m3/d
Q max hod

=58/2

118

Celková roèní kapacita ÈOV + ÈVK JIH dosahuje:
pro splaškové vody:
pro srážkové vody:
Celkem:

401 500 m3/rok
249 780 m3/rok
651 280 m3/rok

-

CHSKCr

BSKs
NL
N-NH4+
Nc
Pc
NEL

90
20
20
3

0.2

130
30
40
5
20
3
0,4
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Pøedložený zámìr svým zpracováním smìøuje k dosažení cílù vymezených vodním
zákonem a jeho provádìcích právních pøedpisech, tj. komplexní ochrany kvality a
kvantity vod, prevence zhoršování a dosažení alespoò dobrého stavu vod a s nimi
spojených ekosystémù, jako základ pro trvale udržitelné užívání vod.
Pøíslušný úøad zhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že žádné z vyjádøení není
nesouhlasného charakteru, ale souhlas se zámìrem je podmínìn splnìním øady
podmínek, pøedevším z vodohospodáøského hlediska. Lze dovodit, že vìtšina
požadavkù pro další projektovou pøípravu stavby se shoduje s doporuèeními,
obsaženými v kapitole D. 4 oznámení - opatøení pro minimalizaci, vylouèení, snížení,
popø. kompenzaci nepøíznivých vlivù. V nìkterých vyjádøeních jsou ale uvedeny
pøipomínky k rozsahu hodnocení v pøedloženém oznámení (napø. hodnocení
kumulativních vlivù z ÈOV + ÈKV JIH a SEVER, hodnocení na dolní èást Únìtického
potoka) a je požadováno pokraèovat dále v procesu EIA.
V obdržených vyjádøeních jsou dále uplatnìny pøipomínky a požadavky pro další
projektovou pøípravu stavby i z hlediska ostatních složek životního prostøedí.
Pøíslušný úøad po prostudování oznámení a pøipomínek k nìmu uplatnìných požádal
zástupce oznamovatele a zpracovatele oznámení o poskytnutí doplòujících informací
k zámìru ještì pøed vydáním závìru zjiš•ovacího øízení.
V rámci zjiš•ovacího øízení bylo konstatováno následující

.

problematika vody
Pøíslušný úøad pro úplnost dodává, že pro posouzení velikosti a významnosti vlivù
provozu ÈOV + ÈKV JIH byla zpracována øada odborných studií vyhodnocujících
pøedmìtný vliv na vodu.
Posouzení velikosti a významnosti vlivù bylo v oznámení uèinìno z hlediska
následujících aspektù:
. upøesnìní nutných retenèních objemù v povodí ÈOV + ÈKV JIH
. kvantitativní a kvalitativní ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka
. posouzení vlivu provozu letištì na ekologický stav Únìtického potoka.
Na základì výsledkù tìchto studií byl pak v oznámení stanoven rozsah opatøení pro
pro minimalizaci, vylouèení, snížení, popø.kompenzaci nepøíznivýchvlivù.
K požadavku MÈ Praha - Pøední Kopanina ohlednì celkového øešení nezbytné
revitalizace Kopaninského potoka, jehož aktuální stav je výsledkem existence Letištì
Praha - Ruzynì a øešení havarijního stavu suchého poldru na Kopaninském potoce
bylo zpracovatelem oznámení a zástupci oznamovatele sdìleno, že nelze zcela
souhlasit s konstatováním,
že aktuální stav Kopaninského
potoka je pouze
výsledkem existence Letištì Praha - Ruzynì. Studie " Posouzení vlivu provozu letištì
Praha s.p. na ekologický stav Únìtického a Kopaninského potoka" (ÈVUT, srpen
2006, pøíloha è. 6 oznámení) prokázala, že ke zhoršení kvality vody v obou tocích
dochází nejen v místì zaústìní odpadních vod z letištních èistíren; tj. ø. km 11,8 na
Únìtickém potoce, a ø. km 3,8 na Kopaninském potoce, ale že k dalšímu poklesu
kvality dochází v dùsledku dalších zdrojù zneèištìní, které se na Únìtickém potoce
nacházejí mezi øíèním km 11,8 a ø. km 7,6 Uiž po soutoku s Kopaninským potokem),
obdobnì je tomu i na Kopaninském potoce. Z tìchto zjištìní vyplývá, že kvalita obou
tokù je výraznì ovlivnìna i dalšími zdroji zneèištìní. Tyto další zdroje se pak
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promítají napø. jako zneèištìní ovlivòující obsah dusiènanù, celkového dusíku,
fosforeènanù, a celkového fosforu. Hodnoty tìchto škodlivin na závìrném profilu této
studie dosahují vyšších hodnot než na odbìrových místech bezprostøednì pod
èistírnami letištì Praha - Ruzynì.
Poldr na deš•ové kanalizaci (pùvodnì Kopaninský potok), tzv. Kopaninský poldr, byl
postaven za úèelem ochrany mìstské èásti Praha 6 - Pøední Kopanina pøed
negativními úèinky povodní. Úèelem Kopaninského poldru je transformace
povodòových prùtokù, zachycení splavenin a zachycení deš•ových vod ze
zpevnìných letištních ploch.
Posouzením retenèního objemu Kopaninského poldru a stanovením maximálního
prùtoku výpustmi Kopaninského poldru z hlediska rozvojových zámìrù letištì Praha Ruzynì se zabývala "Studie kvantitativního ovlivnìní Kopaninského a Unìtického
potoka" ((Hydroprojekt Cl, 2005, aktualizace prosinec 2006, pøíloha è.5 oznámení).
Kapacita Kopaninského poldru byla oznaèena za dostateènou. l navrhovaného
provozního øádu Kopaninského poldru vyplývá, že nádrž Kopaninského poldru by
mìla za normálních podmínek (dobrý technický stav vtokového objektu spodních
výpustí) s pøehledem pøevést povodòovou vlnu do podhrází, a to bez pøekroèení
neškodného odtoku z hráze.
V závìru výše uvedené studii je konstatováno, že Kopaninský poldr nevyžaduje
žádné úpravy, pokud má manipulaèní a provozní øád a tento øád bude dodržován.
Letištì Praha, s.p. v minulých letech nechalo provést pøesné zamìøení poldru a
nechalo zpracovat návrh provozního øádu. Souèasnì øeší problematiku pozemkù
v zátopì poldru. Provozní øád je již dokonèován a pøipraven k pøedložení ke
schválení vodoprávnímu úøadu. V rámci zpracování provozního øádu byl zpracován
posudek k zaøazení vodního díla do kategorie a bylo provedeno zamìøení všech
objektù poldru a urèení charakteristik nádrže. Funkènost vodního díla není dle
sdìlení zpracovatele oznámení a oznamovatele nijak omezena.
V rámci opatøení pro další projektovou pøípravu stavby je v kap. D 4 oznámení
uveden požadavek schválení provozního a manipulaèního øádu Kopaninského poldru
pøed zahájením provozu ÈOV + ÈKV JIH a požadavek, aby souèástí stavby byla
instalace mìrného profilu na odtoku z Kopaninského poldru s cílem mìøit a
dokumentovat veškeré vody odtékající z areálu JIH.
K požadavku MÈ Pøední Kopanina ohlednì vybudování dalších retenèních prostor
pro povodí JIH se specifickým objemem 30 m3 na hektar povodí (pøibližnì 70 m3 na
hektar nepropustných ploch) zpracovatel oznámení konstatoval, že tento požadavek
se shoduje s informací ze Studie Hydroprojektu "Studie kvantitativního ovlivnìní
Kopaninského a Únìtického potoka (Hydroprojekt Cl, 2005, aktualizace prosinec
2006, pøíloha è. 5, str. 19). Letištì Praha vybudovala nebo v nejbližší dobì vybuduje
další retenèní prosto~ pro povodí JIH se specifickým objemem 30 m3 na hektar
povodí (pøibližnì 70 m na hektar nepropustných ploch).
l textu oznámení a odpovídajících pøíloh oznámení vyplývá, že v roce 2002 byla
zpracována
"Studie
odtokových
pomìrù
v lokalitì
letištì
Ruzynì",
která
hydrotechnicky posoudila celý areálletištì v souladu s metodikou Generelu hl. mìsta
Prahy. Pomocí matematického modelu byla posouzena dlouhodobá hydraulická
funkce odlehèovacích objektù a jim pøíslušných retenèních nádrží pro souèasný i
výhledový stav rozvoje letištì Praha - Ruzynì s ohledem na optimalizaci potøebného
retenèního objemu a zajištìní rovnomìrného
odtoku do recipientù. Pøi žádné
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modelované extrémní události nedošlo k vybøežení recipientù v modelovaném
tj. od ÈOV + ÈKV JIH k soutoku Kopaninského a Únìtického potoka.

úseku

Na tuto studii navázala studie "Pøepoèet odtokové studie pro povodí ÈOV+ÈKV JIH"
(Hydroprojekt Cl, 2004, pøíloha è.3 oznámení) a "Studie kvantitativního ovlivnìní
Kopaninského a Únìtického potoka" (Hydroprojekt Cl, 2005, aktualizace prosinec
2006, pøíloha è.5 oznámení), jejichž výsledky jsou komentovány
v pøíslušné èásti
pøedkládaného oznámení v kapitole vlivù na vodu s tím, že pokud budou realizována
všechna opatøení související s kvantitativní a kvalitativní problematikou vyèištìných
vod nedojde k výraznému ovlivnìní odtokových pomìrù.
K pøipomince MÚ Èernošice ohlednì nedostateèného hodnocení vlivu na dolní èást
Únìtického potoka, kde není vyhodnocen kumulativní vliv na dolní èást Únìtického
potoka (kumulace vlivù z ÈOV + ÈKV SEVER a ÈOV + ÈKV JIH) a k absenci
posouzení zatrubnìné èásti Kopaninského rybníka, jakož i posouzení vlivu zámìru
na rybníky na Únìtickém potoce a pstruzí sádky ve Statenicích napájených vodou
z Únìtického potoka oznamovatel sdìlil následující skuteènosti:
Rozsah studie "Posouzení vlivu provozu Letištì Praha s.p. na ekologický stav
Únìtického
a Kopaninského potoka" byl konzultován v rámci pøípravy zámìru
s pøíslušným vodoprávním úøadem, tj. odborem ochrany prostøedí MHMP. Na
základì výše uvedeného vyjádøení MÚ Èernošice k oznámení požádal oznamovatel
o vyjádøení zpracovatelský tým výše uvedené citované studie.
Ze zaslaného vyjádøení ÈVUT, Fakulty stavební, Katedry zdravotního a ekologického
inženýrství (RNDr. D. Komínková, Ph. O.) vyplývají následující skuteènosti (citace):
Povodí Únìtického a Kopaninského potoka je provozem Letištì Praha ovlivnìno
v horním úseku toku. Výsledky sledování obou tokù prokázaly, že po zaústìní
odpadních vod z ÈOV Jih a ÈOV Sever dochází k zhoršení kvality tokù. V pøípadì
Únìtického potoka je výraznì zhoršená
kvalita
sledována již nad zaústìním
odpadních vod z ÈOV
Sever, nevyhovující kvalita byla zaznamenána již
v pramenné jímce. Studie ÈVUT " Posouzení vlivu provozu Letištì Praha, s.p. na
ekologický stav Únìtického a Kopaninského potoka" prokázala, že ke zhoršení
kvality vody v obou tocích dochází nejen v místì zaústìní odpadních vod z ÈOV,. ø.
km 11,8 na Únìtickém potoce, a ø. km 3,8 na Kopaninském potoce, ale že k dalšímu
poklesu kvality dochází v dùsledku dalších zdrojù zneèištìní, které se na Únìtickém
potoce nacházejí mezi øíèním km 11,8 a ø. km 7,6 (již po soutoku s Kopaninským
potokem), obdobnì je tomu i na Kopaninském potoce.
Z tìchto zjištìní jasnì
vyplývá, že kvalita obou tokù je výraznì ovlivnìna i dalšími zdroji zneèištìní, které
nebyly jasnì
identifikovány. Jako pøíklad je možné uvést obsah dusiènanù,
celkového dusíku, fosforeènanù, a celkového fosforu, které dosahují na závìrném
profilu studie vyšších hodnot než na odbìrových místech bezprostøednì pod ÈOV.
Výsledky z odbìrového místa (P4) , pod soutokem Únìtického a Kopaninského
potoka, lze chápat jako kumulativní hodnocení vlivu ÈOV + ÈKV Sever a ÈOV+
ÈKV Jih. Hodnocení kumulativního vlivu obou ÈOV níže po toku už zahrnuje i
hodnocení dalších vlivù, které nelze spojovat do souvislosti s provozem Letištì
Praha s.p.
Ve vztahu k výsledkùm výše jmenované studie je nutné si položit otázku, zda pøi
souèasné úrovni znalostí a
používaných metod je reálné pøí požadovaném
hodnocení vlivu na dolní èást Únìtického potoka (pod soutokem s Kopaninským
potokem) odlišit vliv provozu Letištì Praha od jiných zdrojù zneèištìní, které tok
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v nemalé míøe ovlivòují. Vzhledem k výsledkùm jmenované studie, lze konstatovat,
že v pøípadì obou tokù (již pøed soutokem) nelze odlišit vliv Letištì Praha od
ostatních vlivù. Vliv Letištì Praha lze identifikovat a kvantifikovat bezprostøednì pod
zaústìním odpadních vod z tav.
V dolních úsecích tokù už však nelze díky
samoèistícím procesùm v toku na jedné stranì a dalším zneèiš•ovatelùm na stranì
druhé jasnì identifikovat a kvantifikovat vliv Letištì Praha na sledované toky.
Výsledkem hodnocení dolní èásti Únìtického potoka
by bylo hodnocení
ekologického stavu toku, ale nikoliv hodnocení vlivu Letištì Praha.
Stejná situace nastává i pøi hodnocení vlivu zámìru na rybníky na Únìtickém
potoce a pstruzí sádky ve Statenicích. Hodnocení ukazatelù kvality vody pod
zaústìním èav Sever a èav Jih podle imisních standardù povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci ryb a jiných vodních živoèichù ukázalo, že
s výjimkou BSKs všechny hodnoty vyhovují stanoveným standardùm. V pøípadì
BSKs je možné v dùsledku samoèistících procesù v toku sledovat na závìrném
profilu studie, pokles na hodnoty vyhovující imisnímu standardu. Na základì
souèasných znalostí lze konstatovat, že zámìr nebude mít negativní vliv na rybníky
a pstruzí sádky. Toto konstatování je podpoøeno i skuteèností, že nejvìtší negativní
vliv byl zaznamenán v zimním období, tzn. v období vegetaèního klidu, kdy jsou
sníženy i životní aktivity ryb a riziko ohrožení vodní bioty jako celku se snižuje.
Kromì výše uvedených daností v této kapitole je dále možné konstatovat, že vliv na
tok po rozšíøení ÈOV + ÈKV JIH by mìl být oproti stávajícímu stavu nižší vzhledem
k tomu, že vybudováním retenèních prostor bude zajištìno,
aby nedocházelo
k vypouštìní neèištìných odpadních vod pøímo do vodního toku.
K uvádìné
problematice
"zatrubnìné
èásti
Kopaninského
rybníka"
bylo
zpracovatelem oznámení sdìleno, že se jedná o zatrubnìnou èást Kopaninského
potoka. Souèástí Studie kvantitavního ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka
(Hydroprojekt Cl, a.s., únor 2005, aktualizace prosinec 2006, pøíloha è. 5 oznámení)
je výpoèet kapacity výustí Kopaninského poldru.
Jako podmínka pro další projektovou pøípravu stavby bylo zpracovatelem oznámení
navrženo, aby souèástí stavby byla instalace mìrného
profilu na odtoku
z Kopaninského poldru s cílem mìøit a dokumentovat veškeré vody odtékající
z areálu JIH.
K pøipomínkám MÈ Praha 6, MÚ Èernošice, odboru životního prostøedí Roztoky
ohlednì nedostateèného øešení možností havárií a následného øešení havarijních
situací na ÈOV + ÈKV JIH lze konstatovat, že z pøedloženého oznámení vyplývá, že
navrhované øešení výraznìji snižuje rizika úniku odpadních vod do vodoteèe bez
èištìní. Problematice havarijních rizik, a to jak z oblasti rizikových stavù technologie,
tak z oblasti rizik pøi nakládání s látkami závadnými vodám, se vìnuje podrobnì
kapitola 8.111.5pøedloženého oznámení. Z této kapitoly kromì jiného vyplývá, že pro
minimalizaci rizik bezpeènosti provozu má Letištì Praha, s.p. vypracován Havarijní
plán pro pøípad úniku látek závadných vodám na letišti Praha - Ruzynì. Tento
materiál zpracovalo a vydalo Letištì Praha, s.p. (døíve ÈSL s.p.) jako správce a
provozovatel veøejného mezinárodního letištì Praha - Ruzynì podle pøíslušné
legislativy v oblasti ochrany vod a podle zákona è. 49/1997 Sb. o civilním letectví.
Tento plán je závazný pro všechny osoby zúèastnìné na leteckém provozu letištì a
byl schválen MHMP pod è.j. MHMP - 8044/2004/0ZP - IX/Sh zde dne 26.02.2004.
V souèasné dobì je Havarijní plán aktualizován podle vyhl. MŽP è. 450/2005 Sb.
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Postupy øešení rizikových stavù technologie budou zapracovány do aktualizovaného
provozního øádu ÈOV + ÈKV Jih, který bude pøedkládán ke kolaudaci (viz
konstatování na str. 58 oznámení).
Do podmínek pro minimalizaci a kompenzaci nepøíznivých vlivù je v oznámení
zapracována
doporuèující
podmínka,
týkající se vypracování
a schválení
aktualizovaného "Havarijního plánu pro pøípad úniku látek závadných vodám" dle
vyhl. è. 450/2005 Sb., pøed uvedením stavby do provozu.
K pøipomínce odboru životního
prostøedí mìsta
Roztoky ohlednì
rozšíøení
hodnocení vlivù na životní prostøedí o podrobný rozbor kvalitativního a kvantitativního
ovlivnìní
Kopaninského a Únìtického
potoka vodami pocházejícími z plánované
stavby vzhledem ke skuteènosti, že dolní tok Únìtického potoka protéká pøírodní
rezervací Tiché údolí - Roztocký háj a nesouhlasu nesplnìní emisních standardù
stanovených naøízením vlády è. 61/2003 Sb. pro novì
zpracovatel oznámení následující:

vybudovanou

ÈOV uvádí

Navrhované emisní limity budou dle zpracovatele oznámení splnìny, tzn. nebudou
pøekroèeny emisní standardy stanovené naøízením vlády è. 61/2003 Sb.
Jak i z výše uvedeného vyplývá, souèástí pøedkládaného oznámení jsou následující
pøílohy:
. ÈOV+ÈKV letištì Praha Ruzynì, areál JIH, kvalitativní ovlivnìní toku
Kopaninského a Únìtického potoka
. Studie kvantitativního ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka
. Posouzení vlivu provozu Letištì Praha, s.p. na ekologický stav Únìtického a
Kopaninského potoka,
na jejichž základì je v oznámení provedeno vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivù kvalitativního a kvantitativního ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka.
Kvantitativní
posouzení
se zabývá posouzením
známých
studií z hlediska
prùtokových pomìrù. Jsou uvedeny výsledky geodetického zamìøení Kopaninského
poldru, výpoèet jeho kubatury a výpoèet kapacity výpustí.
Ze závìrù studií kvantitativního posouzení lze dle zpracovatele oznámení dovodit, že
další rozvoj zastavìných èástí letištì dle výhledových studií do roku 2020 nemùže a
nebude zvyšovat prùtok v profilech na Kopaninském a Únìtíckém potoce pod
rychlostní komunikací Praha - Slaný nad ve studiích vypoètené hodnoty a je
pøipomenuta nutnost vybudování retenèních prostor pro povodí JIH se specifickým
objemem 30 m3 na hektar povodí (cca 70 m3 na hektar nepropustných ploch).
V souvislosti se závìry aktualizované studie kvantitativního ovlivnìní Kopaninského a
Únìtického potoka jsou v oznámení specifikovány požadavky pro další projektovou
pøípravu stavby, týkající se zahájení jednání s pøíslušnými orgány státní správy o
provedení kvantitativního hodnocení toku v dolní èásti Únìtického potoka (do ø. km
2,0) a o pøehodnocení údajù o prùtocích ve vztahu k N-letým vodám pro výstupní
profily odtékajících vod z obou areálù letištì Praha - Ruzynì pod rychlostní
komunikací Praha - Slaný, kde dosud stanovené N-leté prùtoky neodpovídají
reálným možnostem povodí.
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Další podmínkou je iniciovat pøevzetí Tuchomìøického poldru od správce toku a
následnì pro zjištìní jeho skuteèného objemu retenèního prostoru provést jeho
zamìøení, zpracovat provozní a manipulaèní øád a obnovit funkce napouštìcího a
vypouštìcího objektu.
V rámci kvalitativního hodnocení ovlivnìní Kopaninského a Únìtického potoka byly
diskutovány navržené odtokové limity, uvedeny výpoèty smìšovací rovnice pro
navržené emisní limity až po hodnoty emisních limitù totožných s emisními
standardy. Dále byla vìnována
pozornost toxicitì jednotlivých odmrazovacích
prostøedkù. Závìry uvedené studie byly prezentovány na str. 125 oznámení.
Pøíslušný úøad konstatuje, že pøípadné další studie by již nepøinesly žádné nové
skuteènosti ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivù kvalitativních a
kvantitativních parametrù tìchto vodoteèí.

K doporuèení odboru životního prostøedí MÚ Roztoky doplnit kapitolu, která by
rozpracovala systém varování obcí ležících podél Kopaninského a Únìtického
potoka pøed pøípadnou povodòovou vlnou nebo pøi výpadku ÈOV a ÈKV pøed blížící
se kontaminací lze uvést, že øešení pøívalových srážek a retencí odpovídajících
výhledovému rozsahu zpevnìných a zastavìných ploch je právì pøedmìtem výše
uvedených studií, týkajících se kvantitativního ovlivnìní vodoteèí ve vztahu
k odpovídajícím retencím (viz výše).
Na ochranu obcí dále po toku Únìtického i Kopaninského potoka pøed povodòovými
stavy jsou vybudovány poldry, pøípadná povodòová vlna z areálu letištì Praha Ruzynì je velmi nepravdìpodobná (až po naplnìní obou poldrù. které však mají pøi
správné funkènosti dostateènou kapacitu). Jako opatøení pro minimalizaci a
kompenzaci nepøíznivých vlivù jsou zpracovatelem oznámení pro další projektovou
pøípravu stavby navržena opatøení pro zajištìní øádného provozu Kopaninského i
Tuchomìøického poldru. Vlastní systém varování obcí v tomto pøípadì není
v kompetenci Letištì Praha, s.p.
Pøípadný výpadek ÈOV+ÈKV JIH lze ale charakterizovat jako ekologickou havárií,
která by musela být øešena v souladu s požadavky vodního zákona a v souladu
s provozním a havarijním øádemèistírny.
Systém informovanosti rybáøù na toku Únìtického a Kopaninského potoka v pøípadì
naplnìní retenèních nádrží èistíren a vypouštìní neèištìných deš•ových vod
v zimním období je již za stávající situace funkèní. Rozšíøením a modernizací ÈOV +
ÈKV JIH bude vliv z vypouštìní neèištìných odpadních vod velmi minimalizován.
V zimním období by mìlo dojít k zachycení veškerých objemù kontaminovaných
srážkových vod v pøíslušných retenèních prostorech. V této souvislosti lze zmínit i
zkušenost ze zkušebního provozu ÈKV+ÈOV SEVER, kdy bylo prokázáno, že i pøi
mimoøádných srážkových událostech dochází k zachycení nejvíce kontaminovaných
srážkových vod a vody, které již nemohou být z dùvodu naplnìní kapacity retenèních
nádrží zachyceny, neohrožují životní prostøedí.
K pøipomínce odboru životního prostøedí MÚ Roztoky ohlednì neinformovanosti a
neprojednání oznámení se správci vodních tokù, do kterých je zaústìn odvod
vyèištìných vod z ÈOV + ÈKV JIH, (Zemìdìlská vodohospodáøská správa, oblast
povodí Vltavy, pracovištì Kladno a Povodí Vltavy) a k požadavku zapracovat do
projektové dokumentace a následnì realizovat i celkovou revitalizaci tìchto vodních
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110 OI PrahaI
Pracovištì: Jungrnannova35/29, III 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

18

tokù zamìøenou na zlepšení životních podmínek živoèichù a rostlin vèetnì návrhu
opatøení pro protipovodòovou ochranu sídel podél toku obou potokù pøíslušný úøad
konstatuje následující:
. Zveøejnìní oznámení zámìru bylo provedeno v souladu s požadavky zákona
- viz § 6 odst. 4 zákona. O vyjádøení k oznámení byly požádány dotèené
územní samosprávné celky a dotèené správní úøady (vèetnì vodoprávních
úøadù). Povinnost zaslat oznámení zámìru správcùm toku není v zákonì
specifikována. Oznámení zámìru bylo rovnìž zveøejnìno na Informaèním
systému EIA.

.

Letištì Praha, S.p. financovalo a financuje øadu studií zabývajících se
problematikou kvantitativního a kvalitativního ovlivnìní Únìtického a
Kopaninského potoka, provádí dlouhodobý monitoring kvality vody v obou
tocích. Zahájilo jednání k pøevzetí Tuchomìøického poldru do své správy, aby
mohl øádnì plnit svoji funkci. Usiluje o výkup pozemkù v zátopì Kopaninského
poldru a zpracovává veškerou dokumentaci potøebnou k jeho øádnému
provozování. Oba toky jsou však ovlivòovány i øadou dalších producentù
odpadních vod, jak je ve všech odborných studiích opakovanì konstatováno.
Letištì Praha, s.p. nemùže suplovat povinnosti dané jiným subjektùm, tedy
projektovat a realizovat celkovou revitalizaci obou tokù, ani ji zapracovávat do
projektové dokumentace zámìru, nebo• není ani vlastníkem, ani správcem
obou tokù. Dle vyjádøení vodoprávního úøadu OOP MHMP budou nástrojem
k eliminaci negativních vlivù v pøíslušných povodích
programy opatøení
v plánech oblastí povodí jako jeden z nástrojù dosažení stanovených cílù
ochrany vod.

.

Souèástí oznámení byla studie "Posouzení vlivu provozu letištì Praha Ruzynì na ekologický stav Únìtického a Kopaninského potoka. Ze závìrù této
studie vyplývá, že stav Únìtického a Kopaninského potoka by se nezlepšil,
pokud by byl eliminován pouze vliv letištì Praha - Ruzynì. Pro zlepšení
ekologického stavu tokù je nezbytná revitalizace obou tokù již nad areálem
letištì a odstranìní negativních vlivù v povodí, které nejsou spojeny
s provozem letištì.
Zpracovatelem oznámení byla do opatøení k prevenci a kompenzaci
nepøíznivých vlivù pro další projektovou pøípravu stavby zaøazena podmínka
vypracování základního návrhu dlouhodobého chemického a biologického
monitoringu stavu recipientù, který bude vycházet z vypracovaného posouzení
ekologického stavu recipientù. Obsah a rozsah tohoto monitoringu bude
konzultován s pøíslušným vodoprávním úøadem a bude zamìøen na hodnoty
celkového anorganického dusíku, celkového dusíku, stanovení fosforeènanù a
celkového fosforu a stanovení BSKsa CHSK.

K pøipomínkám Èeské inspekce životního prostøedí ohlednì upøesnìní emisních
limitù zástupce oznamovatele konstatoval, že zpracovateli oznámení byly pøedány
návrhové limity, které byly konzultovány a odsouhlaseny pøíslušným vodoprávním
úøadem, tj. OOP MHMP. ÈIŽP požadované upravené limity nejsou v rozporu ve
vztahu k aspektu vyhodnocení velikosti a významnosti na vodní hospodáøství a
související ekosystémy, protože i limity uvedené v oznámení, na základì kterých bylo
posouzení provedeno, nesignalizují závažnìjší negativní vlivy, naopak bylo
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konstatováno, že zámìr svým zpracováním smìøuje k dosažení cílù vymezených
vodním hospodáøstvím ve vztahu ke komplexní ochranì kvality a kvantity vod.
Stanovení emisních limitù dle naøízení vlády È. 61/2003 Sb. není náplní procesu EIA,
ale pøíslušného vodoprávního
úøadu v následujících správních øízení. Úèelem
procesu EIA je vyhodnotit velikost a významnost vlivu na jednotlivé složky životního
prostøedí (v uvedeném konkrétním pøípadì zejména z hlediska vlivù na vodní
hospodáøství) a pøíslušný úøad zastává názor, že tento aspekt byl vypoøádán a na
základì v oznámení uvedených návrhových emisních limitù neprokázal významný
negativní vliv. Z pohledu procesu EIA proto nejsou
rozhodující koneèné emisní
limity, které budou stanoveny ve správním øízení za pøedpokladu, že tyto emisní
limity nebudou vyšší než
údaje prezentované v oznámení EIA, respektive
v upøesnìné tabulce emisních limitù prezentovaných ve vyjádøení ÈIŽP. Pøíslušný
úøad doporuèuje, aby koneèné stanovení emisních limitù bylo provedeno na základì
konzultace pøíslušného vodoprávního úøadu a ÈIŽP za úèasti oznamovatele.
K pøipomínce ÈIŽP ohlednì nutnosti uvedení Tuchomìøického poldru na Únìtickém
potoce lze konstatovat, že uvedenou problematikou se zpracované oznámení zabývá
a v souvislosti se závìry aktualizované studie kvantitativního ovlivnìní Kopaninského
a Únìtického potoka pro zámìr rozšíøení ÈOV + ÈKV JIH je v oznámení pro další
projektovou pøípravu formulováno doporuèení iniciovat jeho pøevzetí od správce toku
a následnì pro zjištìní skuteèného objemu retenèního prostoru provést jeho
zamìøení, zpracovat provozní a manipulaèní øád a obnovit funkce napouštìcího a
vypouštìcího objektu.
K pøipomínce OOP MHMP ohlednì snížení koncentrace Cd ve splaškových vodách,
které jsou pøivádìny na ÈOV + ÈKV JIH a jejichž zdrojem je galvanizovna ÈSA a.s.
bylo zástupcem oznamovatele a zpracovatelem oznámení sdìleno, že jedním
z krokù, které Letištì Praha, s.p. již podniklo, bylo snížení koncentraèního limitu Cd
ve vypouštìných odpadních vodách do splaškové kanalizace z 0,02 mg/I na 0,01
mg/I v novém Kanalizaèním øádu (schválen Odborem výstavby Úøadu mìstské èásti
Prahy 6 rozhodnutím s èj. MCP6 007359/2007 ze dne 6.2.2007). Souèasnì byl
snížen v tomto novém Kanalizaèním øádu koncentraèní limit pro obsah Cd
v prùmyslových odpadních vodách z neutralizaèní stanice ÈSA a.s., která má
stanoveny individuální limity (z 0,1 mg/I na 0,05 mg/I).
V minulém roce ÈSA a.s. neutralizaèní stanici rekonstruovaly, v souèasné dobì (od
ledna 2007) je ve zkušebním provozu. V rámci rekonstrukce bylo instalováno nové
koncové doèištìní odpadních vod, které se skládá z automatického mechanického
multivrstvého filtru (hrubý písek, jemný písek, hyd roantracit) , samoèinného sorpèního
filtru s náplní aktivního uhlí pro odstranìní komplexù kovù a organických látek a
duplexní poloautomatické ionexové stranice, v níž jsou zbytkové koncentrace tìžkých
kovù zachyceny na vrstvì chelatového katexu pracujícím v Na+ cyklu. Bìhem
zkušebního provozu je vyèištìná voda akumulována v jímce, a po laboratorním
ovìøení kvality pøeèerpávána do kanalizace. Kvalita vypouštìných odpadních vod
plnì vyhovuje Kanalizaènímu øádu.
V letectví je výjimkou povoleno používat Cd k povrchové úpravì kovù, nebo•
z dùvodù vysokých požadavkù na bezpeènost není adekvátní náhrada, proto budou
provádìny dùkladné kontroly a analýzy procesù všech provozù (Letištì Praha, s.p. i
jiných uživatelù letištì Praha - Ruzynì), kde by se teoreticky mohlo Cd vyskytovat,
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s cílem detekce možných dalších zdrojù Cd a zamezení jeho prùniku do odpadních
vod. Budou probíhat opakované kontrolní odbìry vypouštìných odpadních vod se
zamìøením na obsah Cd.
Pøíslušný úøad na základì doporuèení zpracovatele oznámení upozoròuje, aby pøi
další projektové pøípravì stavby bylo respektováno následující doporuèení:
- Oznamovatel zahájí kontroly a analýzy procesù s teoretickým výskytem Cd
v provozech svých i v provozech ostatních uživatelù letištì Praha - Ruzynì, s cílem
detekovat výskyt Cd a poté pøipravit konkrétní návrhy ke snižování jeho
koncentrace v odpadních vodách pøicházejícíchna ÈOV + ÈKV JIH.
Pøipomínky MÈ Praha 6 byly zèásti vypoøádány ve výše uvedeném textu (schválení
provozního a manipulaèního øádu Kopaninského poldru, havarijní plány, chemický a
biologický monitoring). Pro omezení vlivù pøi výstavbì jsou v rámci oznámení
navržena opatøení pro nakládání se závadnými látkami v souladu se zákonem o
vodách apod.

.

ochrana pøírody
K pøipomínkám HMP, MÈ Praha 6, ÈIŽP a CHKO Èeský kras k této problematice lze
konstatovat, že tyto pøipomínky nejsou v rozporu s vyhodnocením velikosti a
významnosti vlivù na faunu a floru. Jedná se o standardní požadavky pro další
projektovou pøípravu stavby a pøíslušná doporuèení v tomto smìru jsou v oznámení
zapracována jako podmínky pro další projektovou pøípravustavby (minimalizace míry
zásahu do keøovýchporostù døevin na západním svahu údolnice, projekt vegetaèních
úprav, biologická rekultivace dotèených ploch apod.).
K pøipomínce MÚ Èernošice ohlednì nedostateèného doložení ovlivnìní vegetaèního
složení bøehových porostù zpracovatel oznámení uvedl, že z hlediska vyhodnocení
vlivù zámìru na vodní prostøedíje patrné, že navrhované rozšíøení ÈOV + ÈKV Jih
nijak nezmìní stávající parametry vodních ekosystémù; z uvedeného závìru potom
vyplývá i konstatování, že není dùvod oèekávat jakékoliv ovlivnìní vegetaèního
složení bøehových porostù s výjimkou bezprostøedníhookolí stavby, kde tento aspekt
hodnocen je a byl na místì konzultován i s oddìlením ochrany pøírody ÈIŽP, která
k zámìru z hlediska zájmù ochrany pøírodynevznesla námitky.

. ostatní
K pøipomínce HMP z hlediska hospodaøení s odpady lze konstatovat, že požadované
informace (bilance výkopových prací, nakládání s odpady z výstavby) budou
poskytnuty pøi další projektové pøípravì stavby a doporuèení v tomto smìru je
zahrnuto jako podmínka pro další projektovou pøípravu stavby v oznámení.
K požadavku HMP na koordinaci zámìru s pøipravovanou trasou rychlodráhy
zástupce oznamovatele sdìlil, že plochy nutné pro rozšíøení èav + ÈKV JIH nejsou
v kolizi s upravenou trasou rychlodráhy a obì stavby by se nemìly v pøípadì jejich
realizace z hlediska nárokù na plochy ovlivòovat. Pøi další projektové pøípravì stavby
bude zámìr projednán s pøíslušnými dopravními a drážními úøady.
K pøipomínce MÈ Praha 6 ohlednì upøesnìní pøepravních tras pro odvoz kalù bylo
zástupci oznamovatele uvedeno, že kaly z ÈOV+ÈKV JIH jsou odváženy firmou
Regios, a.s. na skládku v Úholièkách, tzn. na nejblíže vhodnou skládku. Trasa
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odvozu èiní 17 km a nevede hustì obydlenou zástavbou. Na tuto skládku by mìl být
odvážen i kal po rekonstrukci èistírny.
Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že realizace zámìru nezhorší stávající zátìž
území, naopak pøispìje ke zlepšení situace z hlediska likvidace srážkových a
kontaminovaných srážkových vod z areálu letištì JIH a vytvoøí podmínky pro
odkanalizování celé zmínìné oblasti. V pøedloženém oznámení jsou dostateènì
zhodnoceny jednotlivé oblasti vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví a jsou
navržena opatøení pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na životní prostøedí a veøejné
zdraví. Lze tedy konstatovat, že pokud budou tato opatøení realizována, nedojde
k významnému ovlivnìní životního prostøedía veøejného zdraví.

~ávìr:

Zámìr "Rozšíøení ÈOV + ÈKV JIH, 3. etapa, letištì Praha - Ruzynì" naplòuje dikci
bodu 1.9, kategorie II, pøílohy È. 1 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování
vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru

Ruzynì,

nebude

Praha 6"

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popø. kompenzaci nepøíznivých vlivù uvedené v oznámení zámìru (RNDr.
Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT, prosinec 2006)" a opatøení navržené
v rámci zjiš•ovacího øízení,týkající se detekce výskytu Cd v odpadních vodách všech
uživatelù letištì Praha - Ruzynì a poté pøípravì konkrétních návrhù ke snižování
jeho koncentrace v odpadních vodách pøicházejícíchna ÈOV + ÈKV JIH.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
/

~Ier
Ing, o/Jan
;reditelodboru
,-

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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