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Zévazné stanovisko MZP k iédosti k OPZP, prioritni osa 3, specifickx’l cil 3.4

Odbor environmentélnich rizik a ekologickych ékod vydévé stanovisko kiédosti
Mésta Novy Bydiov, které se tyké posouzeni zéméru sanace zévainé
kontaminované lokality areélu byvalého podniku .

1. Vyjédf‘eni kposkytnutym informacim, zhodnoceni kvality, propracovanosti
iédosti a stavu SEZ na lokalité:

. V roce 2007 bylo v severochodni éésti mésta Novy Bydiov zjiéténo vilznamné
zneéiéténi podzemni vody v domovnl' studni o. p. 1226 Chlorovam'Imi uhlovodl'ky.

. Prf’Jzkumny/mi pracemi bylo zjiéténo, 2e kontaminace podzemnich vod se él’h’
z areélu bylvalého podniku Kovoplast, kde se nachézn’ ohnisko zneéiétém’

. V byvalém podniku Kovoplast probihala v minulosti strojl'renské eoba. Chlorované
uhlovodl'ky (CLET), zejména perchlorethylen (PCE), byly pouil'vény jako
odmaét’ovadlo. Dle informacn’ pamétm’kfl bylo s PCE v naklédéno pfedevéim v éésti
slévérny, ale také na dvofe areélu, po upotfebem’ byl perchlorethylen utrécen do
energokanélfl u strojnl'ho zafizem’ a dochézelo tak k jeho dlouhodom Unikflm do
horninového prostfedi. Ohnisko kontaminace zemin a podzemnl' vody bylo
lokalizovéno pod objektem slévérny a jejim nejbliiél'm okoII' u severochodniho
okraje budovy, dalél' masivnl' kontaminace byla identifikovéna vprostoru ékolnl'
zahrédky na pozemku zékladni ékoly v ulioi F.Pa|ackého a taktéi byla masivni
kontaminace zemin a podzemnl’ vody byla lokalizovéna vsevernl’ éésti areélu.
Konoentraoe PCE vohniscn’ch dosahujl’ desitek mg/I. Kontaminované podzemnl’
vody CLET se él’h’ do okolnl' obytné zony.

. Na lokalité doposud probéhlo vice prOzkumnYch mad:
0 Byl zde realizovén prL‘Jzkum horninového prostfedl' ( G-servis Praha s.r.o, 2008).
o Déle byla zpracovéna Anala rizika areélu bylvalého Kovoplastu a eobny

odznakf’J v Novém Bydiové (DEKONTA 3.5., 2009).
o V letech 2012-2015 byl na lokalité proveden ,, Doprflzkum zneéiétém’ vareélu

bylvalého podniku Kovoplast a v okolnl'm intravilénu mésta Novy Bydiov véetné
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ovéreni vhodnych sanaénich technologii pro reéeni provozni sanace zneéiéténi
podzemnich vod“ realizovany spol. G—servis v rémci OPZP, prioritni osy 4, oblasti
podpory 4.2. Souéésti akce byla i AAR, které zhodnotila stav Iokality pro
provedeném testovéni metod in situ chemicke’ oxidace a biologické reduktivni
dechlorace a navrhla cilové limity sanace.

0 Po té byl v lednu a (mom 2016 proveden supervizni doplnkovy doprflzkum firmou
Forsapi s.r.o.

o V roce 2017 byly na lokalité provedeny v lednu, Unoru a v éervnu daléi
prflzkumné préce v rémci projektu AMIIGA.

Projekt sanace je rozdélen do 3 etap, které zahrnuji realizaci stavebné-technicch
praci spojenych s odtéibou kontaminovanYch zemin a vybudovénim sité novych
aplikaénich vrtL°J a doplnéni monitorovacich vrtL‘], déle sanaci kontaminace podzemni
vody a monitoring VS/voje zneéiéténi a zévéreéné vyhodnoceni provedeny/ch praci.
Po statickém zajiéténi budov a sanaénich VS/kopfl vseverni éa’sti areélu bylv.
Kovoplastu a prostoru zahrédky zékladni ékoly F. Palackého bude probihat
selektivni odtéZba zemin nadlimitné kontaminovanych CLET. Pro sanaci podzemni
vody bude v prostoru byv.podniku Kovoplastu a oblast zahrédky ZS F. Palackého
vyuZita metoda ISCO (aplikaéni éinidlo manganistan draselnSI) a pro okolni
intravilén zasaieny kontaminaénim mrakem metoda BRD (aplikaéni éinidlo
syrova’tka) V ra’mci vybudovéni sité aplikaénich, éerpacich a monitorovacich vrtL‘i
bude pro metodu ISCO vybudovéno 16 novS/ch aplikaénich a 4 monitoraci vrty,
priéemi pro monitoring bude vyuiito i 11 stévajicich vrtL°i a studni, pro aplikaci BRD
bude vybudovéno 29 noch aplikaénich a 6 monitoracich vrtfi, priéemi pro
monitoring bude vyuiito i 14 stévajicich vrtlf’i a pro sanaéni éerpéni kontaminované
podzemni vody budou vybudovény 4 hydrogeologicke’ vrty. V rémci monitorovacich
praci bude realizovén jak vstupni monitoring, tak vprCibéhu sanaénich praci i
prflbéiny monitoring a v zévéru sanace bude pro pn‘Jkaz dosaieni sanaénich limitl‘ii
realizovén zévéreény monitoring podzemnich vod.
Piedklédany projekt byl s CERES MZP pied definitivnim predloienim konzultova’n,
zéstupce provedl prohlidku Iokality na misté a poiadavky MZP byly zhotovitelem
akceptovény.
Podrobnosti k Iokalité byly doloieny poiadovanym zpflsobem.



2. Stanovisko kprioritnosti pfedloiené iédosti, za‘r’azenl’ do pfisluéné kategorie
pfiofit

Souéasny stav — potvrzeno aktuélnl’ neakceptovatelné zdravotnl' riziko vyplajn’cn’ z
kontaminace Iokality pFi jejim souéasném zpfisobu vyuil'vénl' nebo potvrzeno éI'FenI'
kontaminace hrozici vznikem neakceptovatelného zdravotnl'ho rizika
Kategorie A3 (ID 10716003 — Novy Bydiov bylv. Kovoplast): nutnost bezodkladného
népravného opatfem’

3. Stanoveni zévaznych limitl‘i kvyhodnocenl’ fispéénosti sanace, resp. opatf‘eni
k népravé zévadného stavu:

V rémci aktualizované analyzy rizik (G-servis spol. s r.o., prosinec 2015) byly posouzeny
reélné expoziéni scénéfe a VS/poétem byly odvozeny a doporuéeny nésledujn’cn’ Cilové limity
pro sanaci:

Cilové limity pro pracovm’prostfedl': limitnl' hodnoty dle Nafizenl' vlédy é. 361/2007 Sb.
Ukazatel cilovy parametr népravnych opatfeni

PEL (pfipustny NPK-N (nejvyééi
expoziéni limit) pfipustné koncentrace)

TCE 250 mg/m3 750 mg/m3

PCE 250 mg/m3 750 mg/m3

Cilové limity pro ovzduél’ v pobytoch mistnostech: dodriem’ limitnl'ch hodnot dle
V hléék (“3. 6/2003 Sb.

Ukazatel cilovy parametr népravnych opatfeni

TCE 150 09/ m3

PCE 150 09/ m3

Cilové limity pro podzemnl' vody pro zdrojovou oblast (areél byv. podniku Kovoplast
a oblast zahrédky 23" F. Palackého)

Ukazatel cilovy parametr népravnflch opatfeni

TCE 1400 pg/I

PCE 700 pg/I
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rookra 'ové éa’sti kontaminaém’ho mraku
cilovy parametr népravnych opatreni

TCE 100pgn
PCE 150pgn

Pro splnénl' cilovych limitt‘] sanace je nezbytné, aby limitnl’ koncentrace doséhlo alespofi
80% vzorkfl odebranYch v zévéreéném monitoringu, a zérovefi zbyvajl’cich 20% nesml'
prekroéit stanoveny limit 0 vice neZ 100%.

Prokazovénl’ sanaénl’ch limitfl pro zdrojovou oblast bude provedeno na nésledujr’cr’ch
vrtech: MI-1, MI-3, MI-4; MO-4, 5 a AO-3.

Prokazovénl’ sanaénich limitfl pro okrajové éésti kontaminaém’ho mraku bude provedeno
na nésledujicr’ch vrtech: MR-2, MR-6, MR—8, MR—10, MR—14, MR—15; MB-1, MB-2, MB-3,
ZMS-3, ZMS-4, ZMS-6, ZMS-10, ZMS-12, ZMS—13; ZMS-N3, ZMS—N5, ZMS-N6 a ZMS-
N10.

4. Zévazné souéésti zadévaci a projektové dokumentace, poiadavky MZP v rémci
realizace projektu:
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a)

b)

0')

Schvélené projektové dokumentace ,,Sanace staré ekologické zétéée v areélu
byvalého podniku Kovoplast a sousednl'm intravilénu mésta Novy Bydiov“ (G-servis
Praha spol. s r.o., Iistopad 2017) bude neménnou souééstl’ zadévacr’ dokumentace.
Souéésti kvalifikaénich kritérii v zadévacr’ dokumentaci budou poiadavky na
uchazeée s Osvédéenim odborné zpflsobilosti podle §3 odst. 3 zékona
6. 62/1988 8b., 0 geologickSIch pracr’ch, ve zném’ pozdéjél’ch predpisfl, projektovat,
provédét a vyhodnocovat geologické préce v oborech:
1) inienyrské geologie — préce uvedené v § 2 odst. 1 pl’sm. d) zékona
(“2. 62/1988 8b., 2) sanaéni geologické préce-sanace — préce uvedené
v § 2 odst. 1 pl'sm. g) zékona (“3. 62/1988 Sb. 3) hydrogeologie — préce uvedené v
§ 2 odst. 1 pism. c) zékona ("3. 62/1988 Sb. Uchazec': doloZI' rovnéi doklady o
oprévnéni k podnikéni podle zvléétnich prévm’ch pfedpisfi v rozsahu, ktery doloZI'
oprévnéni uchazeée zrealizovat pfedmét verejné zakézky, zejména vypis ze
2ivnostenského rejstrl'ku, kterym uchazeé prokéie iivnostenské opra’vnénr’
minimélné v éinnostech vézanych 2ivnostr’: geologické pra’ce, podnikénl'
s nebezpeénymi odpady dle Pfilohy 6. 2 k zék. ("3. 455/91 Sb“. Laboratorni préce
budou provédény v laboratofi s akreditaci pro analy projektované v rémci
sanace i AAR.
Na zékladé vr’tézného nabidkového projektu bude zpracovén technicky provédécr’
projekt, ktery bude pred zahéjem’m pracr’ predloien OERES MZP k odsouhlasenl’.
Préce budou provédény vsouladu splatnou legislativou a platnymi MP MZP,
zejména s vyhléékou é. 369/2004 Sb., 0 projektovénl', provédénl'
a vyhodnocova’nl' geologickych pracr’, oznamova’nl’ rizikovych geofaktorl‘]



f)

g)

h)

i)
k)

a o postupu pri vypoétu zésob vyhradnich Ioiisek, v platném znéni, déle pak budou
prflzkumné préce na lokalité realizova’ny dle MP MZP 6.13 z roku 2005,
aktualizované analyza rizik dle v9§e zminéné vyhlééky a platného MP MZP 1/2011
a doplnéni databéze SEKM véetné vyhodnoceni priority dle MP MZP 2/2011.
V rémci sanace bude probihat sanaéni monitoring, a to minimélné v rozsahu daném
schvélenou projektovou dokumentaci.
Zadatel zajisti, aby vyisledky provedenych praci byly prflbéiné anotovény
do databéze SEKM.
Metodické zmény vyznamného charakteru budou predloieny OERES MZP
k odsouhlaseni.
Zéstupce OERES MZP bude zvén na kontrolni dny.
Po provedeni sanace, tj. splnéni sanaénich limitfl die bodu 6.3 tohoto stanoviska,
bude zpracovéna AAR, a to die prisluéného MP MZP, a to subjektem nezévislym na
dodavateli sanaénich praci. Projekt AAR bude pred realizaci predloien MZP
OERES kodsouhlaseni. AAR bude sestavena na zékladé reéerée dosavadnich
informaci o lokalité a vyisledkfl vlastnich technickych praci, zejména odbérfl a
analyz vlastnich vzorkfl provedenych zcela nezévisle na zhotoviteli sanaénich praci.
Bude provedeno zhodnoceni provedenych népravnych opatreni, vyhodnoceni rizik
a bilance zbytkové kontaminace na lokalité, prokézéni dosaéenych cilovych
parametri’i sanace, zhodnoceni stanovenYch cilovych limitL‘i a vpri’padé, 2e na
zékladé vysledkfl bude potreba realizovat postsanaéni monitoring, navrhne taktéi
rozsah postsanaéniho monitoringu.
VX/sledky AAR budou podrobeny oponentnimu jedném’.
vysledky sanace (etapové a zévéreéné zpréva) i AAR (zévéreéné zprévy) budou
anotova’ny do databéze SEKM, a to die standardné poiadovaného formétu MZP
(viz prisluény MP MZP).

Zévér:

Ministerstvo 2ivotni’ho prostfedi’ vydévé souhlasné stanovisko s realizaci navrienych
praci, a to pod podminkou, 2e budou splnény véechny vyée uvedené poiadavky.

S pozdravem

Ing. Karel Bléha, CSc.
podepséno elektronicky
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Na védomi: Mgr. Toméé Prokop, SEZP, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Ing. Alena Chvojkové, CIZP, Resslova 1229, 500 O2 Hradec Krélové




