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Věc: Požadavek regulace a kontřoly pŤovozu
ka]ového hospodářství Drasty územně příslušným úřadem

Požadujeme, aby na základě níže uvedenýclt skutečností StředočeslE krdj jako olgán pověřený
ochranou živomího prostředí v rámci sVé místní působnosti

zajístil sould.ď pfovozu kalového hospodářstýí (KIt) Drasty'
umístěného na pozemku parcelní číslo 52/4' katastrální území Drasty, obec Klecany,

Ve qtiedoče\ké|1 krajijaLo di,lo\o,.ar a 5ouťj5t ť5lredl'ičistim} odpadních vod 1Účor 1 e"oFa.
s legislativou g místní příslušností,

zejména aby v rámci procesu integrované převence a omezování znečištění (TPPC) byly deftnovóny
přípustné porcmetry provozu a jejich soulad s nejlepšími dos! pnými technologiemi (BA!, který by
by] následně Ie]eva!tními orgány kontro]ován a v mezích zákona periodicky aktualizován' Neboť je
prokazatelně v místě provozu zatízení d]ouhodobě překročovón ;tondord kÝo|ity životního
prosťředi požadujeme přezkum provozu KH Drasry středačeskym krojem jako rnístně píslušným
úřadem ve smvs]u s 1B odstavec 6 zákona 76/2002 sb., o integlované prevenci, popřípadě aplikaci
s 19b odstavec 1 Úše uvedeného zákona. v případě nenoŽnosti uvést aktuá]ně provozovanou
záJožní technologii v soulad s nejlepšími dostupnými technologiemi

požadujeme, gby tento byl pozastoven ve smyslu p 19 písmena d) zlikono 76/2002 sb.
a neproilleně reolizována opaďení eliminující šířenÍ zápachu vně areáIu

d elíminovány negartýní účinky emisí na zdťaví ob}ýatekva-

Žádáne, abychon o \'l?sledcích přezkumu šetřenrm v mrsté plovozu zaÍizení nebo přezkumem
podkladů předložených provozovatelem zařízení b1'li bez odkladu jednotlivě informováni.

odůvodrrění:

. Provozní řád ÚČoV Praha v platném znění ze srpna 2014 udáVá moŽnosl čelpat
stabilizovaný (lryhnilý) kal z ÚČoV na KH Drast-v, kde se na]ézá 21 kaloÚch polí' každé
o objemu 4096m]]' A]ternativou k tomuto postupu je běžný odvoz kalů na skládku či k jeho
dalšímu průrnyslovérnu v'vužití- Dle posledních informací provozovatele je 17.5 kalového
pole zap1něno (tj. za pos]ední ťok je tedy uloženo nejméně 71 tís tun odpadu), ka] ze 2-3 po]í
je (z předchozí haváťie cca před rokem) již stabilizován a připraven k odvozu. Nejen

' z uvedeného typlývá, že obdobný havaríjní stav byl lryhlášen opakovaně i v předchozích
obdobích; je tedy spíše pravidlem nežli ý1mkou'. Provozní řád hovoří o KH Drasty jako o dis]okovaném zařízení na zpracování kalu včetně
jeho \,TuŽití jako mezideponie kalu' Ka]ovod spojující ÚČoV Ptaha a KH Drasty
je realizován Út]ačným potrubín DN300' Vyhnilý kal je klasifikován jako odpad
katalogové číslo L9 0B 05.

. Neboť provozní řád ÚČoV PÍaha v platném znění ner,rylučuje quŽívání KFI Dťasty pro jiné
kaly neŽ q/ produkované na ÚČov Praha a ani samotná techno]ogie takové užjtí
neznemoŽňuje (viz např. mezidepollje ka]u zmiňovaná v provozním řádU UČov Prdhě],



jedná se o samostatné zařízení na zpfacováDí odpadu ve snyslu odstavce 5.1, písmeDo a)
ak) nebo odstavce 5'4 pří1ohy I zákona 76l20a2 sb., tedy podléhalící procesu IPPC.
Zatímco regu]atiqr provozu ÚČoV Pralra včerně provozního řádu jsorr místně příslušné
Magisuátu h].m. Prahy fehož odbory je schvá]i]y), provoz KH Drasq/ je z uvedeného
důvodu mísně přísJušný Středočeskému kraji. Ten však žádné takové regulati\,T, natož IPPC
provozu, neeviduje.
Sdě]ení České inspekce životního prostředí ze dne 16.06.20]7 k věci udává, že neexistuje
samostatné povolení k čerpání jakýchkolív kalů na KH Dfasly' neboť jde o záležitosti řešené
provozní]n řádem ÚČov Praha. z toho evidenně vyplývá, že provozní řád schvóIený
Magistrótem HI-m. Prahy má exekutivní dopad)] na provoz umístěný mimo jeho územní
příslušnost V tokovém případě všok je mísně příslušným úřadem MínistercNo žiýotního
prosďedí-
Vedle toho MinistersNo životního přostředí d\e 22.06'2017 sdělilo, že z h]ediska zákona
201/2012 Sb', o ochraně ovzduší, je skladoválí kalů z čistíren odpadních vod (ČoV)
obÝJ,k]e Zařazeno jako činnost související s pIovozem ČoV kdy ČoV je slacionárnírn
zdlojem uvedeným v pří]oze 2 Zákona, je tedy tzÝ zdrojem \Tjmenovaným. V případě, kdv
skladování ka]ů není UmístěDo v areálu CoY ale naopak je vzdáleno několik kilometrů od
ÚČov praha' nejeďnó se z hlerliska zókono o ochtaně ovzduší o av' související činnosL
I z toho lze opěrormě dovodit, že mísrně příslušným úřadem pro KH Drasty je Střei1očeský
kroj.
Dle sdělení provozovatele ÚČoV Praha byl v říjnu 2016 whlášen havaňjní stav kalového
hospodáisrví na Císařském ostrově (anaerobní stabilizace ka]u _ bioplynová stanice),
při kterém je dle sdělení provozovatele nutné jednorázově z důvodu lledostatečné kapacity
kalového hospodářsrví na Císařském osrrově zapříčiněné technologickými poruchami čerpat
suror'1í (nestabi1ízovaný.) směsný kal do kalov'Ých po]í na KH Drasty' Čerpáni
nestabilizového kalu odpovídá j r,{ádření České inspekce Životniho prostředí Ze dne
16'06.2017' Havarijní stav i po g měsících od q/hlášení trvá, die sdělení provozovatele se
očekává jeho odvo]ání až na základě snížené potřeby kapacíty Da ÚČoV Praha koncem
letních prázdnin'
Vzhledem k tomu, že provozní řái| ÚČov Ploho připoušIi cerptini no KH Drasty
yýhradně stabilizovaného kolu, aktuóIní čerpání surového kalu je eviilentně v rozpoťu
se schvóleným provozním řádem Účov Praha.
Vzhledem k tonu, že KH Drasty i bistoricky (v době uvedení do provozu) zpracovávalo již
nějakýrn procesem stabilizované ka]y, Da Zpracování nestabi]izovaného (směsné1ro
surového) ka]u nemusí zaříZe|í být techno]ogicky přizpůsobeno.
Současnó aerobní stabilizace (surového) kalu na KE Drosty obtěžuje celé šírší okolí
zópochem nod míru obvyklou, na což opakovaně upozoŤňovaly jak místní samospráq', tak
sami občané; reakci kontro]ních ořgánů nelze hodnotÍr jako uspokoj1vou.
Zákoi č. 201l2a12 Sb., o ochlaně ovzduší v ustanovení s 2 písm. b) zákona definuje
Znečišťující lálku jako "lótku' kteró svou přítomností ý ovzduší mó nebo může mít škod|iýé
účinlq na lidské zdraví nebo životní prosrředí anebo obtěžuie zópochem" ' Toho důsledkem
pachové látk1' nejsou v zákoně upraveny speciá]nĚ, ale uplatňuje se na ně obecna uptava
nástrojú k regu]aci Znečišlění a znečišťování. Přestože zákon udává možnost regulovar
obtěžování zápachem v rámci závazných podmínek provozu stanovených v povolení
provozu, ze.jména pak v rámci provozního řádu, který je součástí povo]ení IPPC, tedy
vztáhnout je k parametrum nej]epších dosfupných technik (BAT), provoznÍ řád sclrválený
Magistrátem Hl.m' Prahy aktuá]ně platný na KH Dlasty této možnosti ne\4luŽlva'
Na zókladě této skutečnosti požadujeme, aby tak učinil Středočesý kroj v rdmci sve
místní příslušnosti, nebot' na zókladě shoťa uvedených kapacit zařÍzení odpovídó
podmínkóm odstavce 5'1, písmeno a) a k) nebo odstnvce 5-4 pfrIohy 1 zókond 76/2002 sb.



Vedlejším produktem aelobní smbi]izace čistírerrského kalu v otevřenýclr polích je šíření
pachových ]átek, dle odbomé litelaluly obsahující i ]átkY toxické, ze|rnéna pak sirovodík,
ethylmerkaptan, nethvlmerkaptan, dimethyL sulfid a amoniak.
Přestože existují technologie' efektivně sorbující uvedené vedlejší plodukt-v, provozovate]
po B měsících od vyh]ášeDí pos]ední1ro havaríjního sta\,rl začíná zvažovat a testovat dílčí
opatření ve folmě aplikace deodorantu či výsadby vhodných rost]in. První uvedené opatření
realizované v poslední době však žádné prokazatelné zlepšení nepřines]o, drulré je aktuálně
zvažováno'
Vedle qÍše uvedených toxických látek aerobně sťabi]izovalré čistírenské kaly nohou
obsahovat i
c lllžší karboxy]ové kyseliny, které zapáchají a jejích reakce se vzdušným kys1íkem

a UV záření produkuje C02. Díky disociaci s vodou způsobttjí okyselování prostředí;
. obecně meřkdpťrrny, organické sloučeninv síry, které ve]mi snadno oxidují,

v nekontro]ovaných podmínkách mohou být producentem sirovodíku nebo disulfidů;
c roxické o/deňydy' které jsou zařazeny do skupin], látek škod]ivých;
Ó pyl'idin, sulfan, 6-methy1indo1 a ii1lé.
Výše uvedené toxické látky mají plokazatelný vJiv na zdraú obyvatelstva, konkrétně:
. sirovodk má dláždiÚ (oči, dýchací ústroji) a dusiqÍ účinek již u koDcentÍacích

od 15.5 ppm, wšší koncentlace rych]e PaÍa]yzují čichové buňky, proje\'Uje
se dláždění! s]iznic, kašjem, křečemi a dušením' může také r'1'volat edém plíc;

o ethy]merkoptan a methylmeťkopton jsou klasifikovány jako nebezpečné odpady' jsou
zdraví škodlivé při vdechování, jsou to ve]mi si1ně zapáchající látky;

" dimethy| sulfid je dťáŽdiÚ plo oči a kůži a r,ykazuje velmi nepříjemný zápach
i při nízkých koncennacích;

" amoniok dráždílpoškozuje sliznice, má ostÚ štiplaÚ zápach od 5 ppm;
c alífatické oldehydy se po inhalaci projelují především účinkv na dýchací cesty, mohou

se však objevít i účinky na játra, ledvin1' a sldeční sval;
c pyridin působí dráždivě na kůží a s]izníce a poškozuje newovou sousta\ru'
Z místního anonymního dotazníkového šetření, jehož se zúčastni1o 60 respondentů, r'1'plývá,
že v souvis]osti s šířením Zápachu Z KH Drasty jsotl pociťovánJr zdravotrrí komplikace
vpodobě nevolnosti (90%), pálení očí (62%)' zÚšené dušnosti (45%) a pálení sliznic
(2B%). Mimo uvedené možnosti se v odpovědích q'skytují stížnostÍ na bolestí h]av'v' si]nější
alelgické feakce, zhoršující se astma a zejrnéua dýchací obríže dětí, které po klárké době
mizí při pobytu nlimo postižené úzerní'
Efektivíta hygienízace ka]ů, neboli eliminace patogenních organismů (sa]mone]a, villrio
choler'e, leptospire a da]ší) v kalu, pasi\'ně probíhající v otevřených kalo\"ých polÍ je opřotí
jiným způsobům nízká' V čistíreuských ka]ech se například nacháZí Ve]ké mnoŽsrvi
salmonel, které přežívají 1z13 až 1B0 dní; dle odborné literatury surové ka]y jimi jsou
kootaminovány v 91% případech, obec ě derobné stabilizované pak V -9oÓ. Nelze proto
Zanedbávat možnost přenosu chorobopiodných zárodků ze stabilizujícího se kaiu zejména
h]odavci a hmyzem, příčemŽ samo intenzivní r,1'užívání otevřellých ka]oqích polí implikuje
moŽnosr \Tšší}o Úskyfu hm-\rzu (ruzné druhy much a kománj).
Přestože mírc zdroýotltích komplikací obyvatelsva nenÍ přímočaře prokozazlnd, aerobní
stabíIízoce v otevřených kaloých polí evídenmě ýýše uvedené lótky z chemícké
a biologické podstaty produkuje. Zatímco nepochybně jsou koncentrace uvedených
toxíckých emisí nenulové' tttdíž obtěžující í neprcspěšné zdraýí _ což bylo i nepřímo
prokózóno dotazníkoÚm šetřením' díky chyhějící kontrole na zókladě IPPC regulací
nejsou ani limítovány' ani,ýyžadovánÓ jejích sledování.
Dle sdělení České inspekce Životního ptostředí dne og'06.2017 pťoběh]a kontlo]a na ÚCoV
Pta]ra. v rámci které by]y od roku 2006 potwzeny dílčí rekonstrukce q/hnívacích nádrží
kalového hospodářswí, které však nenawšují jejich kapacitu' Nať-šení kapaciry je dle

1Např'vi7http:l\Ýw\ý'asio'cZ.Z/2{]3.likvjda.c_zaPachu_p.noc]_lirtokatalytickehoprocesu



uvedeného protoko]u řešitelné pouze stanovením koncepce kalové koncovky na UCOV
Praha. Tento závěr chópeme jako zcela nedostačující d požadujeme, aby se SŮedočeský
kroj oktivně začal zasdzovdt o tokové řešení koncepce, kdy nebude dochdzet ke stabilizaci
kalů mimo jeho původce' tei]y miÍno Účov proha. Upozorňujerne i na nesouh]asné
slanovisko EIA MZP299 k zánlěru inteuzifikace KH Drast]' (wnucené EIA PHA154), které
zmiňova]o i prob]ematický transport odpadů z Císařského ostrova do Drast'. DomníváDe se, že jediným dlouhodobě efekti\ním řešením je intenzifikace kalového
hospodářství na Císařském ostrově včetně dostatečné záložní kapacity, která je aktuáhě
dislokována na KH Drasqr a nás]edné uzalŤenÍ techrro1ogicky zastařa]ého KH Drasty, jehož
provoz má negativní vliv nejen na Zdravotní stav obyvate]swal ale i zásadním způsobem
snižuje kvalifu jejich života'

Na vědomí:

. Ministeťstlo žiyotníňo prostředí Vršovi cká 1442165,100 10Praha10, IDS:98saax4. odbor Kancelóř hejtman\|y, středočeský kldj, Zborovská 11, 15021 Praha 5, IDS: keebyyf. Krajskó hygienickó staníce středočeského kroje se sídlem v Proze' Dirťichova 329/17,
128 01 Praha 2, IDS: hhcai8e

. oblasmí inspektorót Proho, Českó inspekce životního prostředi \ďolkeíova 40/11
160 00 Praha 6, IDS:4dkdzty

V Klecanech Í]ne 30.06.2017

Městský úřad Klecany
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250 67 Klecany
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obecní úřad Husinec
U Radnice 64, Řež
250 68 Husinec
IDS: htubpt6

obecní úřad Zdiby
Pruběžná 11,
2s0 66 Zdiby
IDS: vt2bSmB

Městský úřad Roztoky
Náměstí 5. kvěLla 2
252 63 Rozroky
IDS: ticbbnc

obecní úřad sediec
Sedlec 60
250 65 Libeznice
IDS:9icar3p

Spolek Klecansko, Větrušicko a okolí
Východní t52
250 67 Větrušice
IDS: Bcfqx3x

Mgr JaDa Můnzbelgerová
starostka obce HusiDec _ Řež
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Zastoupený

zastoupený
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Íel.| 220 940 309
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