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ÁST B ÚDAJE O ZÁM RU A ZA AZENÍ

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1   NÁZEV ZÁM RU: Bioplynová stanice 840 kW, Lod nice
B.I.2   KAPACITA ZÁM RU: Spalovací zdroj (generátor) s instalovaným tepelným

výkonem 2 x 232 kW + 1 x 320 kW (celkem 784 kW)
Vstupní materiály (kejda, kuk. siláž a cuk. ízky):
Max. 27 080 t/rok

B.I.3   UMÍST NÍ ZÁM RU: Zem lské družstvo "Hrani " se sídlem v Lod nici
Obec: Holasovice – ást Lod nice
Katastrální území: Lod nice 640808
Okres: Opava
Kraj: Moravskoslezský
B.I.4   CHARAKTER ZÁM RU
A MOŽNOST KUMULACE
S JINÝMI ZÁM RY:

Zám rem je novostavba bioplynové stanice.
Kumulace s dalšími zám ry se nep edpokládá.

Za azení zám ru dle zákona . 100/2001 Sb.

Zám r  je  pro  pot eby  tohoto  oznámení  za azen  podle  p ílohy  .  1  zákona  .
100/2001 Sb. do kategorie II (zám ry vyžadující zjiš ovací ízení) – bod 10.15 "Zám ry
podle této p ílohy, které nedosahují p íslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty
v p íloze uvedeny", s p ihlédnutím k bodu II/3.1. Za ízení ke spalování paliv o jmenovitém
tepelném výkonu od 50 do 200 MW.

B.I.5 ZD VODN NÍ POT EBY ZÁM RU A JEHO UMÍST NÍ,
ETN  P EHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH
VOD  PRO JEJICH VÝB R, RESP. ZAMÍTNUTÍ

Zám r má za úkol vy ešit otázku získávání elektrické a tepelné energie
ze zpracování biologicky rozložitelných vstupních surovin, které jsou cílen  pro daný zám r
p stovány (vyráb ny) a které nejsou vedeny v režimu odpad . Sou asn  napom že
materiálovému využívání biologicky rozložitelných surovin, nebo  výstupem ze za ízení bude
krom  energií také certifikované organické hnojivo.

vodem pro výstavbu bioplynové stanice je výroba elektrické energie
z obnovitelných zdroj  v souladu s požadavky mezinárodních spole enství na snížení
spot eby fosilních paliv a snížení emisí z jejich spalování. Tento trend je podporován státem
- zákon . 180/2005 Sb. ze dne 31. b ezna 2005 o podpo e výroby elekt iny z obnovitelných
zdroj  energie.

Situování  zám ru  v  dané  lokalit  bylo  vybráno  s ohledem na dostupnost
inženýrských sítí, produkce tém  veškerého objemu vstupních surovin p ímo v lokalit
(kejdy, siláže, cukrovarnických ízk ).

Zám r je p edkládán k posouzení v jedné variant .

B.I.6 STRU NÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO
EŠENÍ ZÁM RU

Obecný popis

Stavba bude sloužit pro vysoce ekologické a ú inné využití kejdy, kuku né siláže
a cukrovarnických ízk  k produkci elekt iny a tepla z obnovitelných zdroj  energie.
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Stavba vhodným zp sobem navazuje na hospodá ské objekty ZD Hrani  a vytvá í
souvislý a vyvážený celek za len ný do okolní krajiny. Použitý obkladový materiál nadzemní
ásti kruhových nádob - d ev né desky - zd raz uje ekologickou funkci stavby.

V sousedství plánované stavby se nachází kravíny a vep íny na JV stran  v návaznosti
na další zem lské objekty.

Vstupní biomasa bude ve fermentoru zpracovávána kvašením (fermentací).
Meziproduktem bude bioplyn, použitý k pohonu kogenera ní jednotky.

Výstupem bude elektrická energie, která bude prodávána do rozvodné sít , teplo,
které bude sloužit pro pot eby zem lského družstva a zfermentovaná hmota (digestát)
používaná jako ekologicky nezávadné, velmi hodnotné hnojivo.

Stavba sestává ze vstupní jímky, dvou fermentor  a dofermentoru s integrovanými
zásobníky bioplynu, výrobny elektrické energie (strojovny s kogenera ními jednotkami) a t í
skladovacích jímek koncového produktu – digestátu. Stavbu doplní dále infrastruktura
za ízení, tj. trubní rozvody, zpevn né plochy a p íjezdy, p ípojka k distribu ní síti el.energie
atd.

Stavba a její stavební ásti budou provedeny tradi ní technologií - beton, keramické
bloky, ocelové a d ev né konstrukce atd.

Ve výkresové dokumentaci jsou znázorn ny také skladovací plochy vstupní biomasy
(silážní plato a žlab), které jsou i p edm tem této projektové dokumentace.

Návrh len ní stavby na objekty

SO 01 Fermenta ní nádrže s p íslušenstvím
SO 02 Strojovna kogenera ních jednotek
SO 03 ípojka a rozvody elektrické energie
SO 04 Zpevn né plochy a komunikace, sadové úpravy a oplocení

Popis objekt

SO 01   Fermenta ní nádrže s p íslušenstvím
Stavební objekt SO 01 zahrnuje technologické celky, které mají p ímou souvislost

s produkcí bioplynu. Jsou to vstupní jímka, dva fermentory, dofermentor, t i skladovací jímky
koncového produktu - digestátu, spojovací šachty a potrubí.

Vstupní jímka bude sloužit jako sb rná jímka vep ové kejdy, silážních š áv
a biologicky zne išt né povrchové vody. Jde o zakrytou železobetonovou monolitickou nádrž
kruhového p dorysu o vnit ním pr ru 7 m, hloubce 4 m a o pracovním objemu 130 m3,
zapušt nou do terénu a krytou vyztuženým ocelovým víkem. Monolitická železobetonová
nádrž je betonována na p edem zhutn ném podloží ze št rkového násypu. Sou ástí vstupní
jímky je erpadlová šachta rovn ž ze železobetonu.

Fermentor je zakrytá železobetonová nádrž kruhového p dorysu o pr ru 22 m
a výšce 6 m, vzhledem k okolnímu terénu áste  zapušt ná podle úrovn  hladiny spodní
vody. Strop fermenta ní nádrže je tvo en d ev nou konstrukcí složenou z trám  a desek,
na kterých je voln  položena a na obvod  ut sn na gumotextilní elastická membrána
Biolene. D ev ná konstrukce rozd luje nádobu na dv ásti. Ve spodní míchané ásti bude
probíhat fermentace, v horní ásti bude jímán bioplyn, který bude membránu vydouvat
do kopulovitého tvaru. Dolní ást nádrže je zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu
a na vnit ních st nách osazena teplovodním vytáp ním. Fermentor bude vybaven míchacím
za ízením, vstupním dávkova em biomasy a výstupním erpadlem.

Dofermentor je nádrž velice podobná fermentoru. Je to také zakrytá železobetonová
nádrž kruhového p dorysu o pr ru 20 m a výšce 6 m, áste  zapušt ná do terénu
podle úrovn  hladiny spodní vody. Strop fermenta ní nádrže je tvo en d ev nou konstrukcí
složenou z trám  a desek, na kterých je voln  položena a na obvod  ut sn na gumotextilní
elastická membrána Biolene. D ev ná konstrukce rozd luje nádoby na dv ásti. Ve spodní
míchané ásti bude probíhat dofermentace, v horní ásti bude jímán bioplyn, který bude
membránu vydouvat do kopulovitého tvaru. Dolní ást nádrže je zateplena deskami
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z extrudovaného polystyrenu a na vnit ních st nách osazena teplovodním vytáp ním.
Dofermentor je také vybaven míchacím za ízením a výstupním erpadlem.

Skladovací jímky – dva sklady digestátu jsou stávající nezakryté železobetonové
nádrže Wolf kruhového p dorysu o pr ru 17,5 m a výšce 9 m a jedna stávající nezakrytá
železobetonová nádrž Košice o pr ru 19 m a výšce 8 m. Koncové jímky budou vybaveny
horizontálními ponornými míchadly. Pro vyprazd ování nádrží bude osazeno elektrické
šnekové erpadlo.

Dále  do  tohoto  SO  náleží  áste  zapušt né  spojovací  meziprostory  nádrží  –
spojovací šachty. Ve spojovací šacht  budou instalovány rozvad e pro teplovodní vytáp ní,
za ízení pro odsí ení, p epad pro výstupní produkt a senzory systému m ení a regulace.

SO 02   Strojovna kogenera ních jednotek
Strojovna KJ bude ešena jako vestavba do západní ásti administrativního traktu

u bloku kravín  v severozápadní ásti družstva, východn  od plánovaných fermenta ních
nádrží (viz p íloha). Konstrukce stávajícího objektu je zd ná z cihel uložených na základových
železobetonových pasech založených v nezámrzné hloubce. Stropní konstrukci tvo í stávající
železobetonový panel, uložený na železobetonovém monolitickém v nci. St echa je plochá,
sv tlá výška prostoru strojovny je 3,0 m. Vnit ní dve e budou protipožárni s odolností min.
15 min.

Stavba se skládá z místnosti vlastní strojovny kogenera ních jednotek a souvisejícího
technického vybavení, z místnosti skladu RO a z chladi  umíst ných vn  objektu.

Strojovna bude vybavena t emi kogenera ními jednotkami Schnell (2 x šestiválcový
a 1 x osmiválcový motor) se zápalným paprskem a se synchronním generátorem (2 x 250 kW
/ 390 A a 1 x 340 kW / 493 A). Celková spot eba RO bude cca 11,5 kg/hod a celková
spot eba  bioplynu  cca  350  Nm3/hod.  Motor  je  opat en  chladi em  a  na  výfuku  je  osazen
dv ma cyklónovými tlumi i hluku. P ed motorem je osazeno za ízení na úpravu bioplynu
a filtr s idlem tlaku plynu. Teplo z chladi  je jímáno a rozvedeno potrubím k fermentor m
a pro pot ebu družstva k teplovzdušným vým ník m.

Rozvad e elektrického proudu jsou napojeny na venkovní elektrop ípojku a jejím
prost ednictvím p ipojeny do systému distribuce elektrické energie.

Odvedení výfukových plyn  je zajišt no nerezovým komínem DN 150. Teplota
výfukových plyn iní bez tepelného vým níku cca 400°C, s tepelným vým níkem cca 155°C.
V nerezovém výfukovém komín  se redukuje teplota o dalších 30°C na 1 m potrubí (p i
400°C teploty výfukových plyn ).

Vstupy a výstupy chladícího vzduchu do budovy jsou osazeny labyrintovými
a textilními tlumi i zvuku.

SO 03   P ípojka a rozvody elektrické energie
ípojný bod k distribu nímu elektrickému vedení bude ur en na základ  místního

šet ení a následného vyjád ení k žádosti o p ipojení bioplynové stanice, které vydá firma
EZ. P edpokládá se, že BPS bude vybavena vlastním transformátorem, umíst ným

v bezprost ední blízkosti strojovny KJ a napojeným zemním kabelem VN ke stávajícímu
nadzemnímu vedení VN 22 kV.

SO 04   Zpevn né plochy a komunikace, sadové úpravy a oplocení
íjezdová cesta k bioplynové stanici bude napojena na vnit ní stávající komunikace

družstva. Zem lský areál je napojen na místní komunikaci obce Holasovice – ást Lod nice
III/0575.

Pro pln ní fermentoru biomasou, pro obsluhu strojovny KJ a odvoz koncového
produktu – hnojiva bude komunikace napojena na stávající zpevn né komunikace v areálu.
Manipula ní plocha pro pln ní kontejnerového zásobníku dávkova e a stá ecí místa budou
mít živi ný povrch s vyspádováním.
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Po ukon ení zemních pracích bude provedeno ozelen ní ploch a sadová úprava
s výsadbou strom , které vhodn  za lení BPS do okolního rázu krajiny.

Oplocení bioplynové stanice bude navazovat na stávající oplocení zem lského
areálu st ediska. Bude realizováno pletivem do výšky 1,85 m upevn ným na ocelových
sloupcích s betonovými patkami. V prostoru hlavních vjezd  do areálu BPS budou p íjezdové
cesty osazeny dvouk ídlými branami s výplní z drát ného pletiva o celkové ší ce 5 m.

Stru ný popis výrobního procesu

BPS bude vyráb t elektrickou a tepelnou energii. Elektrická energie bude prodávána
do distribu ní sít  rozvodného závodu, tepelná energie bude využita k vytáp ní objekt
zem lského družstva a dalších prostor.

Vstupními surovinami budou vep ová kejda, kuku ná siláž a cukrovarnické ízky.
Všechny tyto vstupy budou vyprodukovány a p ipraveny ke zpracování - fermentaci - p ímo
na družstvu. Kone ný zbytkový produkt po zfermentování surovin – digestát – bude využit
jako vysoce kvalitní hnojivo, které bude p ednostn  upot ebeno na pozemcích investora
a v p ípad  p ebytku p ed p edáváním jiným subjekt m certifikováno.

edpokládané kapacity

Bioplynová stanice bude zpracovávat denn  cca 27 500 kg vep ové kejdy, 27 510 kg
kuku né siláže a 19 180 kg cukrovarnických ízk . Z t chto surovin bude vyprodukováno
denn  cca 7 920 Nm3 bioplynu.

Elektrické generátory bioplynové stanice budou vyráb t celkem 840 kW (cca 2 x 250
kW +  1  x  340  kW)  elektrické  energie.  Sou asn  bude  produkováno  min.  784  kW tepelné
energie. Denní produkce kone ného zbytkového digestátu bude cca 63 540 kg.

Stru ný popis technologie výroby, manipulace s materiálem,
skladování.

Bioplynová stanice se skládá ze dvou zakrytých a zateplených betonových kruhových
nádrží  –  fermentor ,  o  pracovním  objemu  2  x  1  970  m3, jedné dofermenta ní nádrže,
o pracovním objemu 1 x 1 630 m3, vstupní jímky (130 m3) a t í koncových jímek o celkovém
pracovním objemu 2 x 2 090 m3 + 1 x 2180 m3 (celkem 6 360 m3), kde se bude kone ný
produkt skladovat. Skladovací kapacitu pro digestát je možno p im en  rozší it o áste né
využití dofermentor  jako koncové jímky.

Srdcem BPS je strojovna s t emi kogenera ními jednotkami, motorgenerátory Schnell.
Tyto jednotky jsou sestaveny z dieselova-plynového motoru se synchronním elektrickým
generátorem. Pro dosažení nejvyšší efektivity za ízení je použit speciální vysoce ú inný
pístový vzn tový motor se zápalným paprskem, který pro svoji innost pot ebuje krom  cca
104 Nm3/hod bioplynu (KJ 250 kW) a 138 Nm3/hod bioplynu (KJ 340 kW) i cca 3,5 kg/hod
RO (KJ 250 kW) a 4,5 kg/hod (340 kW).

Ve strojovn  je dále umíst no za ízení pro m ení a regulaci procesu a další pomocné
ístroje a za ízení. Dále následuje elektrický rozvad  NN a p ipojení k elektrické distribu ní

síti. Stanici dopl ují ješt  potrubní rozvody, rozvod tepla a zpevn né plochy.
Kuku ná siláž a cukrovarnické ízky budou do fermentor  dodávána pomocí

šnekového dávkovacího za ízení Vielfrass s kontejnerovým zásobníkem a vep ová kejda bude
erpávána potrubním systémem. Míchání surovin ve fermentoru je provád no

pomalub žným míchacím za ízením Paddelgigant, vytáp ní zajistí trubkový had napájený
teplovodním systémem napojeným na chladící okruh kogenera ní jednotky. Po zah átí
surovin na tzv. mezofilní teplotu to je 41°C bude probíhat intenzivní proces - anaerobní
fermentace, který bude vstupní organickou hmotu m nit na bioplyn (metan a oxid uhli itý).
Z integrovaného plynojemu je bioplyn o pr rném obsahu metanu - 53% veden potrubím
do strojovny. Zde je využit jako palivo k pohonu kogenera ní jednotky, která vyrábí
elektrickou energii a teplo.
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Surový plyn se kontrolovaným p idáváním vzduchu do prostoru plynojemu odsí uje
a pr tokem v plynovém potrubí vysušuje kondenzací vodní páry. Vzdušné smíšené kultury
bakterií zp sobují vysrážení elementární síry a síranu oxidací sirovodíku. Kondenzát vznikající

i vysoušení plynu se bez zbytk  p ivádí zp t do anaerobního procesu ve fermentorech.
V posuzovaném za ízení je dále navrhováno išt ní vstupujícího bioplynu p echodem p es filtr
aktivního uhlí ve strojovn  KJ. U zdroj  spalujících bioplyn není obvykle žádné další za ízení
ke snižování emisí požadováno.

Stru ný popis systému manipulace s materiálem a skladování

Vstupní suroviny, jako kuku ná siláž a cukrovarnické ízky, budou do kontejnerového
zásobníku šnekového dávkova e Vielfrass navezeny pomocí kolového elního naklada e
s objemem "lžíce" cca 1 m3.

Dávkova  bude podle pokyn ídící automatiky pr žn  zásobovat fermentory
vstupní surovinou. Mezi jednotlivými nádržemi bude hmota dopravována potrubím o pr ru
DN 150 mm a p íslušn  dimenzovanými šnekovými erpadly s elektromotory. Bioplyn bude
z plynojem  veden potrubím DN 160.

Základní údaje o kapacit  stavby, ú elové jednotky

Provoz za ízení nep etržitý
Po et zam stnanc  obsluhy 1 pracovník na celý úvazek
Šatny a hygienické za ízení ve stávající budov  družstva

Spot eba biomasy

- vep ová kejda 27 500 kg/den
- kuku ná siláž 27 510 kg/den
- cukrovarnické ízky 19 180 kg/den

Objem dávkova e biomasy 2 x 50 m3

Vyvíje  bioplynu – 2 x fermentor 2 x 1 970 m3 biomasy
2 x 1 558 m3 bioplyn

Dovyvíje  bioplynu – 1 x dofermentor 1 x 1 630 m3 biomasu
1 x 1 307 m3 bioplyn

Skladovací jímky koncového produktu 2 x 2 090 m3 digestátu
1 x 2 180 m3 digestátu

Strojovna kogenera ní jednotky (KJ) 330 m3 obestav ného prostoru (110 m2 x 3 m)
Výroba elektrického proudu 2 x motorgenerátor Schnell 250 kWel.

1 x motorgenerátor Schnell 340 kWel.

Spot eba bioplynu 2 x 104 Nm3/hod.
1 x 138 Nm3/hod.

Spot eba RO 2 x 3,5 kg/hod.
1 x 4,5 kg/hod.

Nádrže na RO 6 x 1 500 litr
Produkce tepla z chlazení 2 x 232 kW jmenovitého tepelného výkonu

1 x 320 kW jmenovitého tepelného výkonu

Složení vznikajícího bioplynu je následující:

Metan CH4 50 – 65%
Kysli .uhli itý CO2 35 – 45%
Vodík H do 1%
Sirovodík H2S do 1 500 ppm
Amoniak NH3 do 1%
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Pot eba pracovních sil

Pro zajišt ní obsluhy bioplynové stanice se p edpokládá 1 zam stnanec na celý
úvazek.

B.I.7 P EDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM RU
A JEHO DOKON ENÍ

Termín zahájení realizace zám ru:

Podle výsledk  procesu posuzování vliv  na životní prost edí.
Zahájení: II.Q/2008, dokon ení: IV.Q/2008,  lh ta výstavby: 6 m síc .

Termín ukon ení provozu zám ru v lokalit :

Termín ukon ení provozu v lokalit  není stanoven. Životnost technologie výroby se
po ítá asi 15 – 20 let s možností pr žné obnovy.

B.I.8 VÝ ET DOT ENÝCH ÚZEMN  SAMOSPRÁVNÝCH CELK

OBEC HOLASOVICE – ÁST LOD NICE
S ohledem na stávající umíst ní, rozsah a skladbu zám ru a na základ  posouzení

dosahu emisí se nep edpokládá ovlivn ní širšího území.

B.I.9 VÝ ET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4
A SPRÁVNÍCH Ú AD , KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ
VYDÁVAT

Stavební povolení a kolauda ní rozhodnutí - stavební ú ad v Opav .

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 P DA
Zám r bude v celém rozsahu realizován na pozemcích k.ú. Lod nice 640808, p. .:

P. . Vým ra Typ Druh Využití Vlastník
330/1 38 903 m2 KN ostatní plocha manip. plocha ZD Hrani , Lod nice
348/95 193 440 m2 KN orná p da ochrana: ZPF Pozemkový fond R

Stavba bude zasahovat i na jeden pozemek, který bude nutno ze zem lského
dního fondu (ZPF) vyjmout. Realizací zám ru nebudou dot eny pozemky, ur ené k pln ní

funkce lesa.

Chrán ná území

Pozemek se nenachází v žádném zvlášt  chrán ném území (ve smyslu ustanovení
§ 14 zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní), CHOPAV ani v oblastech za azených
do soustavy NATURA 2000.

Zám r se nenachází v chrán ném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle
zákona . 44/1988 v platném zn ní (horní zákon).

Zám r nezasahuje chrán né území ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i v platném zn ní.
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Ochranná pásma

Ochranná pásma zvlášt  chrán ných území p írody (§ 37 odstavce 1 zákona
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného zám ru dot ena.

Ochranná pásma lesních porost , podle § 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb., nejsou
polohou a vlivy posuzovaného zám ru dot ena.

V lokalit  výstavby BPS se nenacházejí žádná stávající ochranná pásma technického
charakteru s výjimkou vlastního napojení zám ru na distribu ní sí  el.energie.

B.II.2 VODA

Fáze výstavby

hem výstavby bude spot eba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že v tšina
materiál  náro jších na spot ebu vody (betonové sm si) bude dovážena dle pot eby
hotová. Voda bude používána pouze v omezené mí e p i realizaci zám ru pro kropení beton
atp.

Fáze provozu

Zám r nebude vyžadovat  navýšení odb ru pitné vody (která bude odebírána
z ve ejné vodovodní sít ). Pro obsluhu bioplynové stanice bude zapot ebí pouze
1 zam stnanec na celý úvazek, který bude pocházet ze stávající obsluhy zem lského
st ediska a bude se využívat stávající sociální za ízení.

Technologická voda bude zapot ebí pouze ob asn , p edpoklad 20 m3/rok, pro
oplachy apod. Tato voda bude pokryta z ve ejného vodovodu.

B.II.3 OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

a) elektrická energie

Fáze výstavby
Ve fázi výstavby bude p ípadn  pot ebná elektrická energie dodávána z místní sít  .

Úhrnná spot eba v této fázy bude v ádu desítky MWh.

Fáze provozu
Zám r výroby bioplynu má zanedbatelný vliv na odb r elektrické energie ze sít ,

naopak, podstatou zám ru je výroba el. energie a její dodávka do ve ejné sít .
edpokládaný p íkon: Fermentor 2 x 48 kW (instalovaný p íkon), Dofermentor 1 x 30

kW, Ostatní za ízení cca 5 kW.
Celkový provozní el. p íkon cca 33,6 kW (p i pr rném koeficientu soudobosti 0,1)

bude pokryt z vlastní produkce BPS.

b) topná média

Fáze výstavby
Ve fázi výstavby bude pot eba tepla pro stavební firmu minimální a bude pokryta ve

stávajícím sociálním zázemí zem lského družstva.

Fáze provozu
Technologický oh ev materiálu i vytáp ní sociálního za ízení bude pokryt z v tší ásti

z vlastní produkce odpadního tepla z kogenerace, dopl kov  bude využíván pro zapálení RO
v množství 11,5 kg/hod, tj. 92 t/rok.
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c) odpady a materiály na vstupu do za ízení

Fáze provozu
Do procesu výroby bioplynu budou vstupovat výhradn  materiály pocházející ze

zem lské prvovýroby (resp. vep ová kejda, kuku ná siláž a cukrovarnické ízky)
z produkce zem lského subjektu hospoda ícího v areálu.

Protože se jedná o produkty vytvo ené v podniku, nejedná se tedy v žádném p ípad
o odpady zpracovávané mimo místo vzniku.

Pokud by bylo nutno za adit uvedené za ízení do režimu za ízení využívající odpady,
bylo by za azení vstupních odpad  dle Katalogu odpad  následující:
- odpad 020106 – Zví ecí trus, mo  a hn j (v etn  zne išt né slámy), kapalné odpady,

soust ované odd len  a zpracovávané mimo místo vzniku 27,5 t/den.
- fytomasa (odpady 020103 Odpad rostlinných pletiv, 200201 Biologicky rozložitelný

odpad, travní senáž, siláž, zbytky rostlinných vláken apod.) 46,7 t/den.

Veškeré vstupní materiály budou produkovány p ímo v areálu zem lského družstva
Hrani  a na obhospoda ovaných pozemcích.

B.II.4 NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Areál je napojen na ve ejnou komunikaci vedoucí p es obec Holasovice – ást

Lod nice. Vstupní materiály a odvoz výstupního substrátu jsou již dnes v naprosté v tšin
do areálu p iváženy pro krmení dobytka, jehož chov bude v souvislosti s výstavbou BPS
áste  omezen.

Nár st dopravy v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice bude asov  omezený
a zanedbatelný. Nárazov  bude z areálu odvážen digestát po fermentaci k aplikaci
na zem lské pozemky a do areálu p iváženy suroviny pro fermentaci. Ostatní doprava
surovin k fermentaci se denn  bude uskute ovat pomocí naklada e pouze v rámci areálu.

Doprava surovin do areálu bude nárazová, nejvyšší v dob  sklizn , která je však pro
každou plodinu jiná. Pro dopravu budou využívány ú elové komunikace vedoucí po obvodu
obce tak, aby se minimalizoval pr jezd obcí. Z tohoto pohledu neklade zám r žádné nároky
na úpravy nebo výstavbu komunikací. Nep edpokládá se zde významné navýšení dopravy.

B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 OVZDUŠÍ

Emise z fáze výstavby

Zám r si vyžádá p ed zahájením výstavby shrnutí povrchu pozemku, na n mž bude
zám r budován. Na pozemku je v místech komunikací povrch zpevn n.

Pokud bude probíhat výstavba v suchém v trném po así, m že dojít po krátkou dobu
ke sprašování povrchu. To je možno omezit kropením staveništ .

Druhotné prašnosti pocházející z uvol ování bláta z kol vozidel odjížd jících
ze staveništ  je možno omezit zpevn ním p ístupové komunikace p ed napojením
na ve ejnou komunikaci a z ízením oklepového pásu pro nákladní vozidla.

Vlastní výstavba je založena na montáži díl  a je neemisní.

Emise z provozu zám ru

a) bodový zdroj
edpokládá se denní produkce bioplynu cca 7 920 Nm3, tj ro  cca 2 889 tis. Nm3

i obsahu cca 53 % metanu a výh evnosti 18,8 MJ/Nm3.
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Bioplyn bude spalován ve vysoce ú inném pístovém vzn tovém motoru. Krom
bioplynu bude p i kogeneraci spoluspalováno 11,5 kg/hod RO.

i elektrické generátory bioplynové stanice budou vyráb t cca 840 kW elektrické
energie. Sou asn  bude produkováno min. 784 kW tepelné energie. Denní produkce
kone ného zbytkového digestátu bude cca 63 540 kg.

Vzniklé emise jsou nižší než vznik metanu a CO2 p i p irozeném rozkladu stejného
množství substrátu. U emisí CO2 dochází  ke  snížení  obsahu v  atmosfé e  o  cca  35%, nebo
na stejné množství získané energie jde v tší ást uhlíku zp t do p írodního cyklu (p dy), a to
nikoliv p es atmosféru jako emise, ale vázána ve vzniklém hnojivu. P i kogenera ní výrob
el. energie a tepla je spot ebováno na vstupu o 35-40% mén  primární energie, než p i
teplárenském provozu, což znamená snížení emisí pro výrobu stejného množství el. energie
o cca 40%.

Spálením metanu v motoru kogenera ní jednotky vzniká mén  NOx o  26%  a  CO2

o 59% oproti spálení uhlí v elektrárn .
Množství emisí, uvád ný v podkladech výrobce kogenera ních jednotek Schnell je NOx

< 500 mg/Nm3, CO < 300 mg/Nm3 a tuhé zne iš ující látky (PM) 15 mg/Nm3. Pro plánovaný
spole ný provoz všech kogenera ních jednotek po 8 150 hod/rok a p i spálení cca 2,889 mil.
Nm3 bioplynu za  rok,  se  p edpokládá maximální  uvoln ní  emisí  na  1445 kg/rok  (tj.  0,1649
kg/h nebo 0,0458 g/s) NOx, 866,8 kg/rok (tj. 0,0989 kg/h nebo 0,0275 g/s) CO a 43,34
kg/rok (tj. 4,9473 g/h nebo 1,3742 mg/s) tuhých zne iš ujících látek PM.

Podle na ízení vlády . 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování spalovacích stacionárních zdroj  zne iš ování ovzduší, p íloha . 4, položka
1.1.6. Stacionární pístové spalovací motory se jmenovitým tepelným výkonem 0,2 až 5 MW,
pat í mezi st ední zdroje zne iš ování ovzduší.

Výroba bioplynu na bioplynové stanici je považována za samostatný velký zdroj
zne iš ování ovzduší podle p ílohy .1 bod 1.3 NV . 615/2006 s povinností plnit podmínky
provozování a emisní limity stanovené tímto na ízením.

Vzhledem k tomu, že anaerobní fermentace, probíhající v BPS, je ízeným procesem
v hermeticky uzav eném prostoru, k úniku vznikajícího plynu nebo zápachových látek
docházet nebude a produkovaný bioplyn bude v daném míst  spalován v kogenera ních
jednotkách. Fakticky tak posuzovaná stavba není zdrojem, který by vypoušt l emise
do volného ovzduší.

b) liniový zdroj - doprava
Liniovým zdrojem zne iš ování ovzduší v p edm tném území bude doprava

po ve ejné komunikaci k lokalit  bioplynové stanice.
V sou asné dob  je do areálu dopravována fytomasa pro výrobu siláže pro krmení

skotu. Intenzita dopravy p edstavuje v dob  se e p ibližn  33-40 traktor /den po dobu
cca  21-28  dn  a  to  1x  ro .  V  období  mimo  se e  je  lokalita  bez  významného  pohybu
vozidel. Tento stav z stane zachován i nadále.

Produkce digestátu se p edpokládá cca 63,5 t/den. Digestát bude skladován p ímo
v objektu BPS v samostatných kruhových nádržích. Skladovací kapacitu pro digestát je
možno p im en  rozší it o áste né využití dofermentoru jako koncové jímky.

Stejn  jako  v  sou asné  dob  kejda,  bude  hnojivo  (digestát)  vyváženo  na  pozemky
nárazov  v jarních a podzimních m sících ve vhodném vegeta ním období. V dob  hnojení se

edpokládá kampa ovitý pohyb traktor  nebo nákladních vozidel pro odvoz digestátu cca
16-21 vozidel/den.

Vzhledem k tomu, že se jedná o r zné druhy substrát , které jsou naváženy
v r zných obdobích nebude docházet ke kumulaci dopravy nad rámec, který by zp sobil
významný vliv na okolí.

Z výše uvedeného p ehledu vyplývá, že pohyb vozidel v území z stane prakticky beze
zm n a nedojde tedy ani k navýšení emisí z liniového zdroje.
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B.III.2 ODPADNÍ VODY

a) splaškové vody

V areálu BPS nebudou produkovány splaškové vody. Bude využíváno stávající sociální
za ízení zem lského areálu, aniž by došlo k navýšení produkce splaškových odpadních vod.

b) technologické vody

Technologie bioplynové stanice neprodukuje odpadní vody.

c) srážkové vody

Srážkové vody nejsou zahrnovány do vod odpadních. V tomto oddílu je manipulace se
srážkovými vodami uvedena pro p ehlednost. Srážkové vody z manipula ních ploch
u silážního žlabu budou spole  se silážními š ávami svedeny do bezodtoké jímky a budou
následn  využity v rámci technologického procesu. Vzhledem k tomu, že jako vstupy budou
využívány pouze materiály na bázi p írodních produkt  bez chemických látek, m že být

ípadný p ebytek t chto vod využit pro hnojení pozemk . V sou asné dob  tyto vody nejsou
z lokality odvád ny, jsou zasakovány do terénu.

B.III.3 ODPADY

a) odpady vznikající ve fázi výstavby

Ve fázi výstavby se p edpokládá produkce odpad  uvedených v následující tabulce.
Množství odpad  bude up esn no p i zpracování dalších fází projektové dokumentace.

edpokládá  se  množství  odpad  celkov  do  7  t  krom  výkopové  zeminy,  které  se
edpokládá celkem cca 3 900 m3. Výkopová zemina bude použita v lokalit  pro modelování

svažitého terénu.
Dále budou ve fázi výstavby vznikat zejména odpady:

Název odpadu: Katalogové Kategorie:
íslo:

Beton 17 01 01 O
Cihly 17 01 02 O
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O
Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobk  neuvedené pod .17 01 06 17 01 07 O

evo 17 02 01 O
Sklo 17 02 02 O
Plasty 17 02 03 O
Hliník 17 04 02 O
Zinek 17 04 04 O
Železo a ocel 17 04 05 O
Kabely neuvedené pod . 17 04 10 17 04 11 O
Jiné izola ní materiály, které jsou nebo obsahují
nebezpe né látky 17 06 03 N
Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01
a 17 06 03 17 06 04 O
Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn  stavebních
a demoli ních odpad ) obsahující nebezpe né látky 17 09 03 N
Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené
pod ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 O
Absorp ní inidla, zne išt ná nebezpe nými látkami 15 02 02 N
Obaly obsahující zbytky neb.látek 15 01 10 N
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Za odstran ní nebo využití odpad  bude odpovídat dodavatel stavby. Odpady budou
v lokalit  ukládány v souladu s platnými p edpisy, vyt íd né, zabezpe ené proti odcizení,
smíšení nebo úniku do životního prost edí.

Ve fázi výstavby se nep edpokládá produkce významného množství nebezpe ných
odpad . O ekávat je možno ádov  desítky kilogram  zne išt ných sorbent  a obal
zne išt ných barvami.

b) odpady z provozu zám ru

Odpady využívané v za ízení byly specifikovány v oddílu o vstupech.
Za provozu bioplynové stanice bude nejvýznamn jším produktem digestát, který lze

za adit pod katalogová ísla 19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpad  živo išného
a rostlinného p vodu a 19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živo išného
a rostlinného odpadu, tento však vzhledem k dalšímu využití pro zem lské ú ely investora
nelze považovat za odpad.

Aplikace na zem lskou p du bude realizována dle aktualizovaného plánu
organického hnojení, který vychází z osevního postupu.

c) odpady z provozu a údržby za ízení

Z provozu a údržby za ízení budou produkovány odpady v množství stovek kilogram
ro . Produkovány budou:

Kód
odpadu Název odpadu

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né
látky

08 01 17 N Odpady z odstra ování barev nebo lak  obsahujících organická rozpoušt dla
nebo jiné nebezpe né látky

13 02 06 N Syntetické motorové, p evodové a mazací oleje
13 02 08 N Jiné motorové, p evodové a mazací oleje
15 01 01 Papírové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami

zne išt né, s dalším rozt íd ním na papírové, plastové a kovové
15 02 02 N Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn  olejových filtr  jinak blíže

neur ených), isticí tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami
16 02 13 N Vy azená za ízení obsahující nebezpe né složky neuvedené pod ísly 16 02 09

až 16 02 12
(Nebezpe né sou ástky z elektrického a elektronického za ízení mohou
zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupin  16 06 a ozna ené jako
nebezpe né, rtu ové p epína e, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.)

16 02 14 Vy azená za ízení neuvedená pod ísly 16 02 09 až 16 02 13
17 04 05 Železo a ocel
20 03 01 Sm sný komunální odpad

Veškeré odpady budou shromaž ovány v souladu s požadavky vyhl. . 383/2001 Sb.
v odpovídajících shromaž ovacích prost edcích, zabezpe ené proti smíšení, úniku do
životního prost edí, proti p sobení pov trnostních vliv  a proti odcizení.

Vzn tové motory kogenera ních jednotek vyžadují pravidelnou vým nu oleje a filtr  -
použitý olej a filtry budou odvezeny servisním pracovníkem k recyklaci. B žný odpad
a obalový materiál bude po rozt íd ní za len n do odpadového hospodá ství družstva.

Nebezpe né odpady nebudou shromaž ovány ve venkovních prostorách, nýbrž
v atestovaných shromaž ovacích prost edcích umíst ných uvnit  budov zem lského
st ediska, p ípadn  v kovových sudech nebo plastových kontejnerech umíst ných
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v záchytných vanách. Veškeré vzniklé odpady budou p edávány p ednostn  k využití,
ípadn  k odstran ní oprávn ným osobám.

d) odpady z p ípadné havárie nebo úniku

V  území  by  mohlo  dojít  k  havarijnímu  úniku  digestátu,  který  je  zcela  biologicky
rozložitelný, nebo rostlinného oleje a mazacích olej . K úniku by mohlo dojít zejména p i
silni ní havárii nebo manipulaci s t mito závadnými látkami ve venkovním prost edí.

Dalšími závadnými látkami, s nimiž bude v území nakládáno, jsou ropné látky
a provozní kapaliny ve vozidlech a mechanismech. Obecn  neznamená toto nakládání
zvýšení  nebezpe í  proti  stávajícímu  stavu,  nebo  tyto  závadné  látky  jsou  již  v  území
používány a vozidla tudy projížd jí.

Nár st rizika bude spo ívat v kumulování závadných látek (biologicky rozložitelných)
ve fermentorech a jímkách, které jsou sou ástí technologie BPS. Tato skute nost bude
zohledn na p i jejich konstrukci a umis ování.

i  havárii  by  mohl  vzniknout  odpad  17  05  03  N  Zemina  a  kamení  obsahující
nebezpe né látky. Tento odpad by byl p edán k dekontaminaci oprávn né osob , p ípadn
by byla zajišt na dekontaminace odbornou firmou.

B.III.4 OSTATNÍ VÝSTUPY

Hluk

Fáze výstavby
V pr hu stavebních prací nelze krátkodob  zamezit zvýšenému zatížení území

hlukem z provozu stavebních stroj , zvlášt  p i provád ní zemních prací – terénních úprav,
výkopu základ , apod. Tyto innosti budou provád ny výhradn  v denní dob  s dodržením
no ního klidu (22.00-06.00 hod. – letní období a 21.00-07.00 hod. – zimní období).
Nep edpokládá  se  stavební  innost  v  no ní  dob ,  ve  dnech  pracovního  klidu  a  o  svátcích.
Vzhledem k plošn  omezenému rozsahu stavby, krátkým termín m výstavby, vzdálenosti
obytné zástavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním
jevem.

žné hodnoty hlu nosti dopravních prost edk  a stavebních stroj  se pohybují kolem
85  až  90  dB.  Vzhledem  ke  vzdálenosti  nejbližšího  chrán ného  venkovního  prostoru  cca
260 m od místa výstavby, na clon ní tohoto objektu jinými objekty bez produkce hluku
a s ohledem na skute nost, že v lokalit  nebudou sou asn  pracovat více než 2 zemní
mechanismy, neo ekává se, že by hluk ze stavební innosti p ekro il hygienické limity.
Navýšení intenzity dopravy související s manipulací se zeminou z území bude krátkodobé (cca
14-21 dn ). Vlastní montážní práce již nebudou významným zdrojem hluku.

Fáze provozu

a) stacionární zdroj
Stacionárním zdrojem hlukových emisí bude zejména provoz kogenera ní jednotky.

Tato jednotka bude osazena v uzav eném prostoru s vysokými hodnotami indexu vzduchové
nepr zvu nosti obvodového plášt . Kogenera ní jednotka se projevuje navenek
v následujících místech (ve vzdálenosti 1 m):
- p ívod chladícího vzduchu do strojovny s odhlu ovací kulisou 65 dB /A/
- výstup chladícího vzduchu ze strojovny s odhlu ovací kulisou 72 dB /A/
- komín/výfuk s vým níkem tepla spalin a cyklónovým tlumi em zvuku 68 dB /A/

Dalším zdrojem hluku je pohon míchadla Paddelgigant a pohon dávkova e Vielfrass
(stejné pohony, oba zpravidla v provozu 5 min./ 1 hodinu):

bez odhlu ní 68 dB /A/ ve vzdálenosti 10 m
s odhlu ovacím krytem 56 dB /A/ ve vzdálenosti 10 m
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Teoretický p epo et snížení emisí hluku, od všesm rového zdroje hluku "komín/výfuk"
po nejbližší obytný objekt (tj. záme ek Lod nice), vzdálen vzdušnou arou cca 260 m, je
následující:

260m x (–0,25dB) = –65,0dB + budovy –50dB + stromy –3,2dB = –118,2dB

itom útlum: 1 m volného prostoru 0,25dB
5 m širokého stromu 1,60dB
hospodá ská budova 10,00dB

Nejintenzivn jší zdroj hluku (výstup chladícího vzduchu ze strojovny) je nasm rován
do volného prostranství mimo obytných ploch obce a nejbližší chrán ný venkovní prostor
v tomto sm ru se nachází ve vzdálenosti n kolika set metr .

Hodnoty zdroje jsou orienta ní. Rozdíl mezi teoretickými hodnotami a reálním stavem
bude max. do 3dB!

Vzhledem k tomu, že nejbližší chrán ný venkovní prostor se nachází ve vzdálenosti
260 m, lze stanovit, že útlum hladiny akustického tlaku bude vlivem vzdálenosti dostate ný.
K tomuto útlumu lze p ipo íst áste ný útlum vlivem p ekážek (strom ). Z této úvahy
vyplývá, že bude dodržen hygienický limit stanovený v Na ízení vlády . 148/2006 Sb.,

íloha .3  –  Laeqt,noc = 40 dB /A/. Tento p edpoklad bude ov en m ením hluku v daném
referen ním bod .

edpokládáme-li stávající hladinu hluku pozadí na úrovni Laeqt = 35 dB /A/  (nebylo
dosud  m eno),  pak  v  území  dojde  ke  zvýšení  hladiny  akustického  tlaku  o  2–3  dB  a  bude
i nadále spln n výše uvedený limit dle Na ízení vlády . 148/2006 Sb.

Na základ  požadavku orgánu ochrany ve ejného zdraví m že být p ed podáním
žádosti o stavební povolení dopln na hluková studie.

b) liniový zdroj hluku
Liniovým zdrojem hluku bude stejn  jako v sou asnosti doprava vedená po páte ní

komunikaci obce Holasovice, kde není stanoven s ítací bod. Intenzita pr jezd  na této
komunikaci je nízká, odhadovaná na ádov  do sta vozidel/24 hod (viz mapová p íloha),
z toho desítky nákladních vozidel a traktor , provozovaných p evážn  kampa ovit .

Jak již bylo uvedeno v p edchozím oddílu o emisích, nedojde p i provozu BPS
k významnému nár stu intenzity dopravy proti sou asnému stavu. Intenzita dopravy z stane
na úrovni b žné pro zem lské provozy.

Liniový zdroj hluku "doprava" z stane s provozem bioplynové stanice beze zm n.
Veškeré vstupy jsou již v sou asné dob  do zem lského areálu p iváženy a výstupy
(zkažená nebo nevyužitá siláž a senáž) jsou odváženy ke hnojení pozemk . Jedinou zm nou
bude snížení množství výstup , nebo  zpracováním v bioplynové stanici dojde p ibližn
k 14%-nímu poklesu objemu vstupních hmot.

Vibrace

BPS není významným zdrojem vibrací. Nevýznamným zdrojem emisí budou nákladní
vozidla a traktory dopravující vstupy a výstupy z BPS.

Pachové látky

Obavy ze zápachu p i zpracování biologicky rozložitelných odpad  se u obyvatelstva
i projednávání obdobných zám asto objevují. Jsou obvykle zp sobeny zejména

špatnými zkušenostmi z nakládání s odpady v území nebo nevhodným umíst ním BPS
v blízkosti obytné zástavby.

Technologie zpracování stájových biologicky rozložitelných produkt  ve fermentorech
však obvykle znamená zna né zmírn ní pachových problém , nebo  statková hnojiva jsou
fermentací zpracovány tak, že se dále již p i aplikaci na pozemky neuvol ují pachové látky.
Samotné fermentory i vedení bioplynu jsou plynot sné, t.j. k uvol ování zápachu z nich
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nedochází. Pokud se m že ojedin le v t sné blízkosti BPS zápach objevit, je to vždy d sledek
provozní nekázn , které lze lehce zamezit jednak d slednou kontrolou, jednak astým
išt ním komunikací a pojezdových ploch.

Pro zamezení uvol ování a ší ení pachových látek budou realizována následující
opat ení:
- vstupní jímka bude koncipována jako uzav ená, s uzavíratelným ocelovým poklopem,
- vstupní surovina – vep ová kejda bude ze stáje dopravována p ímo do fermentoru

a nebude nikdy v areálu skladována v nezabezpe ených nebo otev ených prostorách,
- ípadn  vzniklé úkapy nebo úsypy p ivážených materiál  nebo výstupního substrátu

budou ihned splachovány do vstupní jímky,
- výstupní hnojivo (i když tento produkt je pr chodem fermentorem zbaven zápachu) bude

po vyvezení neprodlen  aplikováno na pozemcích.

Zá ení radioaktivní a elektromagnetické

Zám r nebude zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického zá ení nad
ípustnou míru.

Radonové riziko
V rámci p edm tného zám ru nebudou budovány pobytové místnosti, proto je

sledování radonového indexu bezp edm tné.

B.III.5 DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Nejsou uvád ny. Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny nenastanou, BPS je

za len na do stávajícího zem lského areálu.
Produkované hnojivo (digestát) je kapalné, nesedimentující a bez výrazného zápachu,

postupn  uvol uje hnojivé látky a je lépe využitelné rostlinami. Neobsahuje nadlimitní
obsahy škodlivin ani choroboplodných zárodk  a hnojivé látky se lehce nevymývají
srážkovými vodami, což omezuje riziko zne išt ní podzemních a povrchových vod a jejich
eutrofizaci.

Z t chto d vod  je produkované hnojivo vhodné i pro použití v ochranných pásmech
vodních zdroj , v chrán ných oblastech, záplavových územích a CHOPAV a je možno ho
používat i v blízkosti sídel, aniž by bylo obyvatelstvo obt žováno zápachem.

Hnojivo má vysokou hnojivou hodnotu a je zde reálný p edpoklad zvýšení produkce
fytomasy na hnojených pozemcích.

Sou asn  zám r napom že zvýšení podílu výroby el. energie z obnovitelných zdroj
a zlepšení pé e o zem lsky využívané pozemky s následným zvýšením podílu travních
porost  na úkor orné p dy, což je v dané lokalit  s ohledem na možnou erozi p d žádoucí.

B.III.6 ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA P I MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARDNÍCH STAVECH

V  území  by  mohlo  dojít  k  havarijnímu  úniku  digestátu,  který  je  zcela  biologicky
rozložitelný, nebo rostlinného oleje a mazacích olej . K úniku by mohlo dojít zejména p i
silni ní havárii nebo manipulaci s t mito závadnými látkami ve venkovním prost edí.

Nár st rizika bude spo ívat v kumulování závadných látek (biologicky rozložitelných)
ve fermentorech a jímkách, které jsou sou ástí technologie BPS. Tato skute nost bude
zohledn na p i jejich konstrukci a umis ování.

Riziko úniku závadných látek

Riziko úniku závadných látek do p dy nebo vody se vždy objevuje v p ípadech, kde se
na volném prostranství pohybují mechanismy a vozidla s pohonem na kapalná paliva,

ípadn  kde jsou skladovány a používány závadné látky (kapalná statková hnojiva, ropné
produkty a odpady). Pro eliminaci rizika úniku se budou pravideln  prov ovat t snosti
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objekt  v souladu s ustanoveními zákona o vodách, kontrola technického stavu za ízení
týkajícího se manipulace s t mito látkami apod.

Nejpravd podobn jší cestou úniku havarijního zne išt ní je deš ová kanalizace, která
však bude odvád t pouze vody st ešní a vody z nezne išt ných ploch. Vody z míst rizikových
budou svedeny zp t do vstupní jímky a dále do BPS a využity p i fermenta ním procesu.

Kontrola prosaku je zajišt na vybudováním trubní šachty vizuální kontroly. Jedná se
o vrt  vyztužený PVC trubkou DN 250,  sahající  pod hladinu spodní  vody.  Vrchní  ást  šachty
bude opat ena uzamykatelným plastovým víkem. Šachta je umíst na mírn  po spádnici dol
a pro kontrolu bude použito záv sné kontrolní nádobky.

V  p ípad  úniku  závadných  látek  do  vodote e  nebo  na  volné  prostranství  bude  mít
oznamovatel v areálu umíst ny sana ní prost edky a sjednánu spolupráci s odbornou firmou.

Oznamovatel bude mít v souladu s platnou legislativou (zákon . 254/2001 Sb.)
zpracován a schválen vodoprávním ú adem havarijní plán a v souladu se zákonem
. 185/2001 Sb. provozní ád, v nichž bude specifikován postup p i vzniku havárie s rizikem

zne išt ní povrchových a podzemních vod. Návrh t chto p edpis  bude p íslušným ú ad m
edložen v rámci stavebního ízení.

V p ípad  b žného provozu p i dodržování podmínek daných provozním ádem
nehrozí v objektech navrhované kapacity a technologie vážné nebezpe í havárie.

Riziko mimo ádných provozních podmínek z hlediska provozu zdroje

ípadné riziko m že být spojeno zejména s uvád ním kogenera ní jednotky
do provozu, kdy se p echodn  po krátkou dobu n kolika minut mohou projevit zhoršené
podmínky spalování.

i výpadku motoru KJ lze bioplyn do doby odstran ní poruchy skladovat
v integrovaných plynojemech nad fermentorem a dofermentorem, jejichž kapacity jsou pro
tyto ú ely dostate né. Další produkce plynu se sníží p erušením p ívodu živin do za ízení
na získávání plynu až do obnovení normálního provozu. V nezbytném p ípad  je servisní
organizace dodavatele schopna nejpozd ji do 24 hodin zprovoznit na míst  mobilní fléru,
která má konstruk ní možnost ovliv ovat množství p ivád ného vzduchu a teploty spalování.

Riziko je omezeno pravidelnou kontrolou stavu kogenera ních jednotek v souladu
s platnou legislativou o ovzduší a povinným autorizovaným m ením emisí.

Riziko požáru

Riziko požáru je s ohledem na typ provozu statisticky nejvýznamn jším z uvedených
rizik. V za ízení bude v plynojemu skladován bioplyn s vysokým obsahem metanu. Fermentor
je stejn  jako plynojem považován za otev ené technologické za ízení s rizikem dle l. 5.8.2
SN 73 0804. Dalším objektem tvo ícím požární úsek je strojovna kogenera ní jednotky,

která je srovnatelná s kotelnou III. kategorie. Pro ostatní objekty není požární riziko
stanoveno. Všechny objekty budou zabezpe eny proti p sobení statické elekt iny
uzemn ním.

Sou ástí projektové dokumentace bude požárn  bezpe nostní ešení zpracovaná
odborn  zp sobilou osobou. V n m bude stanoveno ešení požární bezpe nosti stavby.

Rozší ení p ípadn  vzniklého požáru na obytnou zástavbu nebo objekty jiných
vlastník  je s ohledem na umíst ní objektu a vzdálenost od ostatní zástavby vylou eno.

Požár v areálu m že p inést krátkodobé výrazné zhoršení kvality ovzduší v lokalit
dané možností uvol ování zplodin ho ení. Po uhašení požáru se velmi rychle kvalita ovzduší
vrátí do p vodních hodnot. Vzdálenost obytné zástavby je taková, že p enos plamene nebo
významný dosah koncentrací zplodin ho ení na obytnou zástavbu není možný.

V objektech budou k dispozici p enosné a pojízdné hasicí p ístroje a další technická
opat ení omezující riziko požáru.

Dle zákona 458/2000 Sb. se kolem technologických objekt  plynárenských za ízení
tedy i fermentoru a dofermentoru nachází, do vzdálenosti 4 m na všechny strany
od p dorysu, ochranné pásmo.
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Dále je zapot ebí respektovat prostory s nebezpe ím výbuchu, které jsou následující:
Zóna  0  se  u  bioplynových  stanic  nevyskytuje.  Zóna  1  se  nachází  ve  vzdálenosti  do  1  m
od bezpe nostního pojistného ventilu s vodní uzáv rou. Zóna 2 se nachází kolem obvodové
st ny fermentoru a dofermentoru a nad membránovou st echou t chto nádrží, u šachty
odvád ní kondenzátu a v prostoru regula ních armatur p ívodu plynu do strojovny a to vždy
do vzdálenosti 3 m.

Požárn  nebezpe né plochy na stavební pozemek nezasahují.

Riziko rozší ení epidemie chov  zví at aplikací digestátu (hnojiva)

Je omezeno kvalitní veterinární pé í u p vodc  statkových odpad  a ov eným
procesem fermentace (dodržení teplot a doby zdržení) v BPS.

Vlastní podstata zám ru p ispívá k omezení ší ení nemocí zví at, nebo  technologie
BPS ni í  choroboplodné zárodky i  v exkrementech zví at,  na rozdíl  od sou asnosti,  kdy jsou
vyváženy na pole i na trvalé travní porosty v surovém stavu a mohou být p inou rozší ení
nemocí prost ednictvím divoké zv e.

Stavba nebude zdrojem jiných rizik.
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ÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.I VÝ ET NEJZÁVAŽN JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOT ENÉHO ÚZEMÍ

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Zájmové  území  výstavby  je  sou ástí  areálu  st ediska  ZD  Hrani ,  ve  kterém  je
provozována vedle rostlinné a živo išné výroby i ada dalších inností – poskliz ová úprava
a skladování zem lských produkt  a opravy a údržba mechanizace.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zem lské živo išné a rostlinné
výroby s požadavky ochrany životního prost edí a jeho složek, v etn  zajišt ní okolního
území p ed úniky deš ových vod z posuzovaného výrobního areálu, zajišt ní všech odpadních
vod, s dopadem na minimalizaci pachových emisí do okolí.

Krajina,  která  se  na  p edm tném  území  v  historickém  vývoji  utvo ila,  má  povahu
agrokrajiny, intenzivn  zem lsky obhospoda ované a k tomu ú elu ztvárn né, s osídlením
venkovského typu.

vodní lesnatost území se zde snížila, p irozená d evinná skladba lesních porost  se
zm nila, jejich poz statky byly p evedeny na lesy hospodá ské nebo remízového typu.
Hydrologické pom ry byly dot eny meliora ními opat eními a stavebn  technickými úpravami
(regulacemi) n kterých vodote í.

Doprava probíhá po silnicích 3. ádu odpovídající kvality s bezprašným povrchem,
hospodá ská doprava po ú elových komunikacích, polních a lesních cestách, vesm s zemních
nebo lehce zpevn ných, které jsou v r zném stavebn  technickém stavu. Krajinou jsou
vedeny nadzemní rozvodné energetické sít . Liniové stavby nevytvá ejí ekologické
nepropustné bariéry.

V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin p emž navrhovanou stavbou
nejsou dot eny zájmy chrán né novým horním zákonem v platném zn ní.

Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž se zvláštní pozorností
na níže uvedené aspekty

Územní systém ekologické stability krajiny
Sou ástí územního plánu obce Holasovice je i návrh územního systému ekologické

stability (ÚSES).
Návrh generelu lokálního územního systému ekologické stability je p izp soben

pot ebám za len ní do územního plánu. Skladebné ásti ÚSES jsou tudíž roz len ny na
závazné a sm rné. Závaznými skladebnými astmi ÚSES jsou všechna navržená biocentra,
biokoridory a všechny stávající interak ní prvky. Sm rnými skladebnými ástmi ÚSES jsou
všechny zbývající interak ní prvky.

Návrh lokálního ÚSES tedy vychází z p edpokladu respektování potenciálních i
aktuálních p írodních a antropogenních podmínek území. D ležité je zejména zohledn ní:
- sm ru p irozených migra ních tras (p edevším vodních tok , p ípadn  údolí, svah ,

bet  aj.)
- reprezentativnosti stanovištních podmínek v rámci biochory
- zastoupení ekologicky významných vegeta ních formací pro danou krajinu typických
- stávajících i p edpokládaných antropogenních zásah  do krajiny (významné bariéry

zastav ného území obce)
- metodikou požadovaných funk ních a prostorových parametr  jednotlivých prvk  ÚSES

s ohledem na jejich biogeografický význam a p edpokládaný zp sob využití.
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Územní plán obce Holasovice zpracoval Ing.arch. Lubomírem Dehnerem v lednu 2006
a koncem téhož roku byl schválen zastupitelstvem obce. Územní plán za le uje i územní
systém ekologické stability.

Plochy plánované bioplynové stanice nejsou sou ástí ÚSES. Ve vzdáleném okolí
posuzovaného zám ru se nachází tyto následující složky ÚSES (viz mapová p íloha):

Typ íslo Název Vzdálenost a sm r od území
RBC  1643 Držkovice 3,8km V
RBC 413 Brumovický mlýn 3,3km S
NBK Pta í hora, Údolí Opavy-K100 cca 3,1km SV

i zachování provozní kázn  a zejména dodržování provozního ádu bioplynové
stanice ve všech aspektech je možno konstatovat, že funkce p iléhajících složek ÚSES
nebudou negativn  ovliv ována.

Obecn  chrán né p írodní prvky
Zám r nezasahuje žádné zvlášt  chrán né území p írody ve smyslu kategorií dle § 14

zákona . 114/1992 Sb. Prvky soustavy Natura 2000, maloplošná ani velkoplošná chrán ná
území se v dot ené lokalit  v území nevyskytují. Bioplynová stanice je navržena mimo
chrán né oblasti. V širším okolí od lokality zám ru se nachází pouze maloplošná chrán ná
území p írodní památka Heraltický potok, vzdálena jižn  cca 2,7 km a p írodní rezervace
Ho ina, vzdálena západn  cca 3 km od posuzovaného zám ru.

Prvky ekologické stability, které zahrnují nefunk ní i funk ní biokoridory a biocentra,
stejn  jako  p írodní  parky,  p írodní  rezervace  i  památky,  jsou  situovány  s  dostate nými
odstupy, aby nebyl narušen jejich charakter a nedošlo k jejich ovlivn ní. Zám r není
v p ímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprost edn  nijak
neovliv uje žádné chrán né území nebo p írodní park. Chrán né objekty v intravilánu obce
Holasovice – ást Lod nice, uvedené ve státním seznamu nemovitých památek jsou
následující:

íslo rejst íku ást obce .p. Památka Umíst ní
32583 / 8-1436 Lod nice kapli ka se zvonicí rozcestí ve vsi
18097 / 8-1434 Lod nice p.24 špýchar z usedlosti
33460 / 8-1435 Lod nice p.? zámek

Zám r se nenachází v žádném zvlášt  chrán ném území ve smyslu ochrany památek,
ípadn  chrán ném území podle horního zákona.

Tato území tedy nejsou polohou oznamovaného zám ru dot ena, a to ani prostorov ,
ani kontaktn , ani zprost edkovan .

Významné krajinné prvky
Zájmové území výstavby oznamovaného zám ru není v kolizi s žádnými významnými

krajinnými  prvky  "ze  zákona"  ani  s  VKP  registrovanými  podle  §  6  zákona  .  114/1992  Sb.
Všechny prvky, jako vodote e, jejich nivy, rybníky, liniová spole enstva a remízky, leží mimo
dosah vliv  p edm tného zám ru. Význa né VKP se staly sou ástí systému ÚSES
(prameništní oblast potoka Lipinky, nebo rybníky v ásti Lod nice).

Území p írodních park
Nejsou polohou oznamovaného zám ru dot ena, v nejbližším okolí neexistují.
Prvky ekologické stability (biokoridory, biocentra, interak ní prvky), stejn  jako

írodní parky, p írodní rezervace i památky, jsou situovány s dostate nými odstupy, aby
nebyl narušen jejich charakter a nedošlo k jejich ovlivn ní.
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lod nice v roce 2005 slavili  725 let svého trvání od p íchodu Slovan . Podle Josefa
Zukala (Pam ti opavské) náleží Lod nice k nejstarším osadám Opavského kraje.
V pramenech je doložena k roku 1280. Majitelé Lod nice a jejího panství se st ídali pom rn
asto. Od r. 1584 pat ila Lod nice Kynar m z Šarfenštejna, kte í p vodní fojtství p estav li

na  zemanskou  tvrz,  p estav nou  pozd ji  na  záme ek.  Za  t icetileté  války  bylo  panství
zpustlé. V té dob  už existoval dv r Tábor a v 1738 m la Lod nice 8 sedlák , 23 zahradník ,
7 chalupník , kr mu a ezníka. K Lod nici byl tehdy p ipojen Štemplovec s Kamencem a poté
Škrochovice.  V  r.  1787 m la  Lod nice  53 domovních  ísel.  Panské pozemky inily  398 jiter
(228  ha)  a  poddanské  351  jiter.  V  r.  1900  m la  Lod nice  71  domovních  ísel  a  z  543
obyvatel 257 ech  (47 %). Lod nický záme ek prošel rukama mnoha majitel , ale stále
chátral. Fakticky ho zachránil Václav Kramný, který ho po roce 1993 p estav l na hotel. Od
roku 1964 je Lod nice lenem spole né obce s Holasovicemi, Štemplovcem a Kamencem.

Na zájmové ploše, ani v její t sné blízkosti se nevyskytuje žádný objekt historického
nebo kulturního významu. Archeologické nálezy se nep edpokládají, nebo  v této lokalit
doposud žádné nebyly. Na dané lokalit  pro umíst ní BPS nejsou evidovány žádné
památkové zóny, památkové rezervace ani kulturní, památkové i chrán né objekty.

Území zat žovaná nad únosnou míru, hust  obydlená území, staré
ekologické zát že, extrémní pom ry

Lod nice jsou místní ástí obce Holasovice. Holasovice leží v okrese Opava a mají
es  1370  obyvatel.  10  km jihovýchodn  leží  okresní  m sto  Opava,  13  km severozápadn
sto  Krnov,  18  km  východn  Krava e  a  13  km  jižn  Vítkov.  Lod nicemi  protéká  potok

Lipinka  ve  sm ru  z  východu  na  západ.  St ed  ásti  obce  Lod nice  leží  v  nadmo ské  výšce
300 m n.m.

V posuzované oblasti nejsou extrémní pom ry a nejsou zde registrována území
zat žovaná nad únosnou míru.

Z hlediska starých ekologických zát ží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití
pozemk  známy žádné informace vedoucí k p edpokladu jejich existence. V blízké lokalit
nebyly registrovány staré zát že ani se zde nep edpokládají. Pouze v širším okolí od území
zám ru se nachází Holasovice 1 (ID: 4078001) s kvalitativním rizikem 4-nízké
a kvantitativním 3-lokální. Zát ž se nachází ve vzdálenosti cca 1,1 km severovýchodn
od posuzovaného území zám ru. Dalšími vzdálenými zát žemi jsou Pustý Mlýn (ID: 1310001)
3 km severn , Velké Heraltice (ID: 17877002) cca 3,7 km jihozápadn  a Vlaštovi ky (ID:
11156005) 4,3 km jihovýchodn  (viz mapová p íloha).

Katastrální vým ra: 1623 ha, Po et obyvatel: 1381 s pr rným v kem 38,9 (z roku
2006). Obec má vybudovanou vodovodní sí  i odplyn ní skládky TKO.

C.II STRU NÁ CHARAKTERISTIKA SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVD PODOBN  VÝZNAMN  OVLIVN NY

a) Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Z již uvedeného je patrné, že posuzovaná lokalita se nachází v klimatickém regionu
MT 9 (Quitt, 1971), který je mírn  teplý mírn  vlhký s následujícím charakterem:

Klimatická charakteristika Klimatická oblast
Symbol regionu MT 9
Po et letních dn 40 – 50
Po et mrazových dn 110 – 130
Pr rná teplota v lednu -3 až -4
Pr rná teplota v ervenci 17 – 18
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Srážkový úhrn ve vegeta ním období 400 – 450
Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300
Po et dn  se sn hovou pokrývkou 60 – 80

Pr rná ro ní teplota kolísá podle konfigurace terénu a místa m ení mezi 7,5 –
9oC, pr rný úhrn srážek mezi 640-660 mm.

Odborný odhad p evládajícího sm ru v tr  pro lokalitu Lod nice a okolí (stožárová
data) dle HMÚ je následovní:

S SV V JV J JZ Z SZ Calm
21,00 3,19 1,71 0,61  18,51  27,60  2,42 6,00  18,96

Na základ  polohy zám ru v otev ené krajin  lze p edpokládat, že jde o území s velmi
dobrou prov trávaností. V okolí navrhované stavby nejsou další zdroje emitující v úvahu

icházející škodliviny. Výjimkou m že být doprava po blízké komunikaci, p ípadn  zdroje v
obci. B žné zatížení této komunikace však nep edstavuje zdroj zásadního významu.
Zem lský areál emituje p edevším amoniak a další pachové látky, jiné, než vznikají p i
spalování plynu.

eský hydrometeorologický ústav je pov en souhrnným zpracováním všech imisních
dat,  která  jsou v  eské republice  k  dispozici  a  lze  je  považovat  za  validní.  Tyto  údaje  jsou
brány  za  sm rodatné.  Do  tohoto  systému  p ispívá  nejen  soubor  stanic  HMÚ,  ale  ady
dalších státních i nestátních institucí. Z veškerých údaj  jsou zpracovány a zve ejn ny
výstupy k dalšímu možnému použití. Tento ústav vydává pravideln  p ehled zpracovaných
výsledk  ve form  publikací:

"Zne išt ní ovzduší a atmosférická depozice v datech"
a

"Zne išt ní ovzduší eské republiky"

V t chto podkladech jsou k dispozici izolinie oxid  dusíku, inertního prachu a síry.
Podle uvedených izolinií, je posuzované území bezpe  pod hranicí 20 g.m-3 pro NOx apod
hranicí 10 g.m-3 pro SO2.

Ani z t chto zdroj  nelze však ur it zatížení pozadí všemi zde uvažovanými látkami.
Tato sledování jsou pouze sporadická a neexistuje m ení kontinuální.

Z graficky zpracovaných údaj HMÚ nelze ode íst skute nou hodnotu pr rné
ro ní koncentrace uvedených škodlivin v lokalit  obce. Bude jist  výrazn  nižší než poslední,
nejnižší izolinie 20 g.m-3 pro  NOx a  10 g.m-3 pro  SO2. Zne išt ní ovzduší produkované
bioplynovou stanicí, ve srovnání s pr myslem a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné.

Kontinuální m ení v lokalit  není v sou asné dob  provád no.
Obec Holasovice ást Lod nice nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dle

§ 7 odst. 1 zákona . 86/2002 Sb., o ochran  ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis
a na ízení vlády . 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp sob
sledování, posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis .

b) Základní charakteristiky geofaktor  a p d, horniny a p írodní
zdroje

Geofaktory
Podle geomorfologického len ní stanoveného na základ  morfometrie, struktury

a geneze reliéfu spadá oblast do Hercynského systému, provincie eská vyso ina,
subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Jesenická oblast, celek Nízký Jeseník, podcelek
St bo ická pahorkatina, okrsek Zlatnická pahorkatina.

Na morfologii m la nejv tší podíl innost sálského a halštrovského kontinentálního
zaledn ní. Širší oblast je z ásti rovinou akumula ního rázu kvartérních struktur, tvo enou
nekonsolidovanými sedimenty transportovanými a usazenými ekou Opavou, z ásti se zde
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projevuje složitá vrásová struktura s n kolika zlomovými systémy. P edkvarterní podloží je
budováno horninami kulmu Nízkého Jeseníku, konkrétn  moravisckým souvrstvím.
Z kvartérních sediment  mají v mapovaném území velký význam sedimenty glaciálního
a glacifluviálního p vodu.

Krajina zájmové oblasti je mírn  zvln ná pahorkatina, spadající k údolí Opavy, která
se intenzivn  zem lsky využívá p evážn  jako orná p da a áste  se zde vyskytují i
pastviny. Pro tuto starou zem lskou krajinu bylo typické vybudování sídel v m lkých
údolích. Dominantní postavení mají hospodá ské budovy zem lských družstev, které byly
vystav ny na vrcholcích nad obcemi a pro svoji velikost a výšku se staly nejvýrazn jšími
um lými prvky. Vodní toky, p edevším eka Opava, jsou také obklopeny stromy a ke i, a tak
celá krajina p sobí pest e a zajímav .

Tektonické pom ry, geodynamické jevy, seismicita
Tektonické pom ry oblasti jsou velmi jednoduché. V tší tektonické poruchy v lokalit

nebyly sledovány.
Po stránce seizmické, dle SN 73 0036 Seizmické zatížení staveb, není zám r situován

v seizmické oblasti s projevy zem esení s intenzitou 6o M.C.S. a vyšší.

Poddolovaná území, sesuvná území
Takové typy území se v blízkosti posuzovaného zám ru nenacházejí ani jimi není

zám r  ohrožen.  V  okolí  se  nevyskytují  svahy,  které  by  mohly  být  ohroženy  sesuvy
povrchového pokryvu. Nejbližší poddolovanou územní plochou jsou Brumovice u Opavy (klí :
4466) cca 3,3 km západn  od místa zám ru s ojedin lým výskytem nerudy.

dy
Z hlediska pedologického jsou základním ukazatelem hodnocení kvality p d bonitní

dn  ekologické jednotky (BPEJ). Družstvo investora je za len no do zem lské výrobní
oblasti. Hlavní p dní jednotky v ešeném území podle BPEJ jsou 10, 60 a 68.

10 – Hn dozem  (typické, ernozemí), v etn  slab  oglejených forem na spraši;
st edn  t žké s t žší spodinou, s p íznivým vodním režimem

60  –  Lužní  p dy  na  nivních  uloženinách  a  spraši;  st edn  t žké,  vláhové  pom ry
íznivé až sklon k p evlh ení

68 – Glejové p dy zrašelin lé a glejové p dy úzkých údolí, v etn  svah , obvykle
lemující malé vodní toky; st edn  t žké až velmi t žké, zamokrené, po odvodn ní vhodné
pouze pro louky

Sklonitost terénu podle BPEJ pozemk  p edstavuje úplnou rovinu, rovinu až mírný
svah 0-7° se všesm rnou expozicí. P da zám rového pozemku je bezskeletovitá až slab
skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25%. P dní profil p edstavuje p da st edn
hluboká až hluboká 30-60 cm.

Stavba bude zasahovat i na jeden pozemek, který je sou ástí zem lského p dního
fondu (ZPF). Z parcely . 348/95 o vým e 193 440 m2 bude nutné pro zbudování plochy pro
silážování a výstavbu zám ru ást plochy ze ZPF vyjmout, na základ  postupu daného
”Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a p dy MŽP k odnímání p dy ze zem lského

dního fondu podle zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem lského p dního fondu, ve
zn ní zákona NR . 10/1993 Sb.”.

Ložiska nerostných surovin a jiné zdroje
V zájmovém území staveništ  ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí výhradní ložiska

vedená v bilanci zásob R, ani významná t žená ložiska. Nejsou zde evidovány dobývací
prostory (DP) ani chrán ná ložisková území (CHLÚ).

Nejbližším net ženým dobývacím prostorem jsou Holasovice I (IC: 70733) se
zastavenou t žbou cihlá ské suroviny, nacházejícím se cca 700 m severovýchodn .
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c) Základní charakteristiky hydrogeologických a hydrologických
pom

Nejvýznamn jším  tokem  v  území  je  eka  Opava  (2-02-01),  protékající  severním
okrajem katastru Holasovic, z ásti s p irozeným korytem, z ásti s regulovaným tokem. Do
ní ústí n kolik meliora ních p íkop , které plní funkci sezónních recipient , po v tšinu roku
vyschlých. Nejv tší vodnatost mají tyto malé toky v období tání a také po prudkých deštích.

V dosahu zám ru je ada místních vodote í a odvod ovacích kanál  ve správ
Zem lské vodohospodá ské správy. Jedná se zejména o p ítoky eky Opavy, Heraltický
potok,  a  Lipinku.  V  území  se  nachází  n kolik  drobných  vodních  ploch.  Ve  st edu  obce
Lod nice jsou vybudovány dva malé rybní ky a obcí protéká potok Lipinka.

Hladina podzemní vody je vázána v terase eky Opavy na siln  propustné št rky.
Zám r bude realizován mimo záplavové území eky Opavy. V území jsou jako ochrana proti
povodním navržen pr to ný poldr.

Území náleží z ásti hydrogeologickému rajónu 661 – Kulm Nízkého Jeseníku
s puklinovou i pr lomovou propustností, z ásti hydrogeologickému rajónu 152 – kvartérní
fluviální uloženiny eky Opavy a jejích p ítok  s pr lomovou propustností.

Nezbytná protierozní opat ení zahrnují technická a agrobiologická opat ení k zamezení
smyvu p dy, splachu terénu v p ilehlém extravilánu a zárove  zamezí ohrožení obce

ívalovými vodami.

d) Základní charakteristiky p írodních pom  okolí staveništ
(fauna a flora)

Jde o realizaci zám ru ve stávajícím st edisku Zem lského družstva Hrani
v návaznosti na stávající objekty. Navrhovaná zástavba je tedy pokra ováním zem lské
výroby v posuzovaném území.

Krajina,  která  se  na  p edm tném  území  v  historickém  vývoji  utvo ila,  má  povahu
agrokrajiny, intenzivn  zem lsky obhospoda ované a k tomu ú elu ztvárn né, s osídlením
venkovského typu. P vodní lesnatost území se zde snížila, p irozená d evinná skladba lesních
porost  se zm nila, jejich poz statky byly p evedeny na lesy hospodá ské nebo remízového
typu. Hydrologické pom ry byly dot eny meliora ními opat eními a stavebn  technickými
úpravami (regulacemi) n kterých vodote í.

Krajina na celém území není významn  zasažena pr myslovou inností, dopravou ani
plošn  dot ena d sledky rekreace a civiliza ními vlivy.

Žádné lesní porosty nezasahují do posuzované lokality výstavby ani nebudou dot eny
vyvolanými investicemi, p ípadn  zprost edkovanými vlivy (aplikace digestátu atp.).

Flóra zájmového území
Rozsáhlé plochy s p vodní vegetací byly v historické dob  kultivovány

na zem lskou p du. P vodní rostlinná spole enstva byla lidskou inností rozrušena
a nahrazena agrokulturami.

Rostlinný pokryv je ovlivn n existencí areálu živo išné výroby s tím, že v okolí v tšiny
objekt  je možno dokládat výrazn  ruderalizované až nitrofilní rostlinné pokryvy. Krajinu
zájmové oblasti tvo í p evážn  polní kultury, dopln né malými lesíky, silnicemi lemovanými
alejemi ovocných strom  a údolí potok  obklopené stromy a ke i.

Krajinu zájmové oblasti tvo í p evážn  polní kultury, dopln né malými lesíky, silnicemi
lemovanými alejemi strom  a údolí potok  obklopené stromy a ke i. Území zahrnuje jak
relativn  nedot enou, extenzívn  využívanou lesnatou a lenitou krajinu s minimáln
narušeným krajinným rázem, tak intenzívn  zem lsky využívanou krajinu (s velkým
podílem orné p dy s intenzívním velkoplošným hospoda ením a minimální biodiverzitou).

V biogeografické provincii st edoevropských les  se zde stýkají podprovincie
hercynská a slezská a navazují  na sebe spole enstva 2. bukodubového a 3. dubobukového
vegeta ního stupn . Potenciální vegetací v území jsou jasanové olšiny a doubravy, p ípadn
v niv  Opavy jilmové tvrdé luhy. K nejvýznamn jším typ m geobiocén  v dot eném území
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pat í typické bukové doubravy a dubové bu iny, jilmové jasaniny, javorové doubravy, nebo
jasanové olšiny.

Hodnocení  flóry  a  fauny  v  území  je  vztaženo  na  plochy  využívané  k  intenzivnímu
zem lskému hospoda ení. Z tohoto d vodu se zde vyskytují až na výjimky kulturní druhy
flóry, každoro  obm ované, u trvalých travních porost  periodicky kosené. Ostatní druhy
flóry jsou omezeny bu  na druhy ruderální, spojené obvykle s okraji komunikací
a zem lských pozemk , nebo na liniový doprovod vodote í. P vodní druhy d evin se po
trase vodote í prakticky nevyskytují.

S  ohledem  na  situování  stavby  v  areálu  ZD  Hrani  a  na  základ  orienta ního
biologického pr zkumu lze konstatovat, že lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populací
zvlášt  chrán ného genofondu rostlin a nebude proto pot ebné p ijímat zvláštní opat ení
k ochran  rostlin a jejich spole enstev.

Rozptýlená zele  má stejn  jako lesní porosty v krajin  nezastupitelný význam
a d ležitou funkci. Poskytuje nejen vhodné hnízdní prost edí, ale také úkryty, koridory pro
tah a stanovišt  mnoha druh  pták . Na širších mezích se staršími d evinami pak p evažují
zejména polní druhy pták .

Fauna zájmového území
Rovn ž fauna regionu je rozhodujícím zp sobem pozm na rozvinutým

zem lstvím. Z literatury a orienta ním pr zkumem byly zjišt ny p edevším druhy, vázané
na blízkost sídel, zahrad, p ípadn  druhy, zabíhající i zalétající do prostoru výstavby
z okolních zem lských pozemk , p evážn  polí.

Fauna  je  zde  zastoupena  b žn  se  vyskytujícími  druhy  jak  pták  tak  savc ,
vyskytujících se v intenzivních zem lských kulturách. Krom  hospodá ských zví at
a synantropních druh  fauny se zde p edpokládá pouze výskyt b žných polních druh
menších živo ich , ptáky a druhy využívající odpadky: hraboš polní (Microtus arvalis), myš
domácí (Mus musculus), zajíc polní (Lepus europaeus), koroptev polní (Perdix perdix), vrána
obecná (Corpus corone), havran polní (Corpus frugilegus), holub domácí (Columba livia),
z bezobratlých zde byl zaznamenán výskyt žížaly obecné (Lumbricus terrestris), hlemýžd
zahradního (Helix pomatia), plzáka lesního (Arion empiricorum) a b žného travního hmyzu.
Na zem lských plochách nelze vylou it i výskyt k epelky obecné, ch ástala polního,
koroptve polní,  v blízkosti  vodote í nap . ondatry pižmové. V území se vyskytují  i  ohrožené
druhy fauny, zejména pták , které však zám rem nebudou dot eny. Ohrožené nebo vzácné
druhy fauny jsou soust ed ny zejména do porost  podél vodote í, mok ad , remízk
a lesních porost  a na klidná místa, kde nejsou vystavovány p sobení rušných
komunika ních systém  a hluku souvisejícímu s provozem pr myslových a zem lských
inností.

Užívání zám ru se nedotkne okolních pozemk  a prob hne pouze ve vlastním areálu
investora. Z tohoto d vodu lze p edpokládat, že podrobný terénní pr zkum lokality není
nutný  a  výskyt  zvlášt  chrán ných druh  rostlin  a  živo ich  dle  vyhlášky  MŽP .  395/1992
Sb. k zákonu . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny lze prakticky vylou it.

V okolí obce se st ídají plochy les  a polí, zastoupení krajinné zelen  je však malé.
Proto je t eba v novat pozornost rozptýlené zeleni v krajin , která má protierozní ú inky a má
velký význam pro ekologickou stabilitu krajiny.

e) Jiné charakteristiky ŽP a vztah k územnímu plánu

Radon
Radonový pr zkum lokality nebyl zatím proveden. Území je za azeno do oblasti

s výskytem nízkého radonového limitu. V rámci p edm tného zám ru nebudou budovány
pobytové místnosti, proto je sledování radonového indexu bezp edm tné.
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Situování stavby ve vztahu k územn  plánovací dokumentaci
Zám r je situován v zón  za azené územn  plánovacími podklady jako plochy pro

zem lství, modernizace stávajícího zem lského areálu v etn  jeho transformace na nové
výrobní programy, je tedy z ejmé, že zám r je s územn  plánovacími podklady v souladu.

íslušný stavební ú ad vydal k zám ru vyjád ení, které je p ílohou oznámení.
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ÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA OBYVATELSTVO
A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

D.I CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV  A ODHAD JEJICH
VLIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO
Posuzovaný zám r se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu a bude za len n

do stávajícího zem lského areálu. Veškerý pohyb vede již v sou asnosti kolem mimo
objekty hygienické ochrany.

Vlivy na obyvatelstvo

Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce lze konstatovat, že p ímými
vlivy a ú inky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativn  zasaženo. Vlivy zám ru
na obyvatelstvo budou i p i zapo tení stávající imisní zát že spl ovat imisní limity pro
ochranu obyvatelstva.

i výpo tu jsou zhodnoceny vlivy pocházející ze spalování bioplynu v kogenera ní
jednotce. Celý proces je plynot sný a proto se zde nep edpokládají žádné pachové vlivy.
Naopak je t eba konstatovat, že v celkovém pohledu zám r sníží obt žování obyvatelstva
zápachem z manipulace s n kterými odpady, zejména odpady z chovu zví at, a to jak z jejich
skladování, tak z jejich p ípadné aplikace na pozemky.

V za ízení se nep edpokládá používání nebezpe ných chemických látek a p ípravk  ve
smyslu  zákona  .  356/2003  Sb.  Vyráb ný  bioplyn  není  t askavý  a  exploze  bioplynových
za ízení nejsou známa. Riziko požáru bylo již hodnoceno v oddílu týkajícím se havárií.

S realizací zám ru není spojen významný nár st dopravy, p edpokládá se nár st cca
1-2 nákladních vozidel nebo traktor  za týden.

S umíst ním BPS vznikne v území nový stacionární zdroj hluku srovnatelný
s pr myslovou kotelnou. Vlastní kogenera ní jednotka má deklarovanou hlu nost 85 dB.
Tento zdroj bude umíst n uvnit  zd né budovy, p i jejíž výstavb  budou používány materiály
s vysokou nepr zvu ností. Rovn ž výduch vzduchotechniky zdroje bude opat en tlumi em,
který zajistí snížení hlu nosti na pot ebnou mez.

Vzdálenost od nejbližšího obytného domu iní p ibližn  260 m, což bude pro další
útlum hluku ze zdroje dosta ující.

Provoz stacionárního zdroje bude nep etržitý, tedy i v no ních hodinách. V lokalit  se
nenacházejí žádné další zdroje hluku, doprava na místní komunikaci v oblasti zem lského
areálu je zanedbatelná, v ádu do sta vozidel/24 hod.

Souhrn hodnocení vliv  na obyvatelstvo a ve ejné zdraví:
1. Na základ  všech dostupných údaj , zkušeností z jiných obdobných lokalit a p i spln ní

podmínky dodržování provozních a technologických zásad a systému kontroly není d vod
k p edpokladu, že by provoz navržené bioplynové stanice mohl mít negativní dopady
na ve ejné zdraví.

2. Z hlediska stávajících nep íznivých vliv  v zájmovém území v blízkosti areálu
zem lského st ediska a obhospoda ovaných pozemk  je dominantní ob asný vliv
pachových látek na kvalitu ovzduší. Tento stav se po zprovozn ní bioplynové stanice
zlepší, nevyvstane nutnost skladování vep ové kejdy v zem lském areálu a kejdu
nebude nadále nutno aplikovat na pozemky.

3. Z hlediska možných dopad  zám ru na hlukovou situaci v území je možno konstatovat,
že vlastní stacionární zdroj bude situován tak, že vzdáleností dojde k utlumení možných
hlukových zdroj  v požadovaném rozsahu. Zdroje hluku ( erpadla, kogenerace) budou
umíst ny uvnit  budov s vysokou nepr zvu ností st n. Se zám rem bude spojen
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minimální nár st intenzity dopravy (je po ítáno s 1-2 pr jezdy nákladních vozidel nebo
traktor /týden).

4. V p ípad  požadavku orgánu ochrany ve ejného zdraví je možno zajistit m ení
rizikových složek (hluku) ve vybraných referen ních bodech. Na základ  požadavku
orgánu ochrany ve ejného zdraví m že být p ed zahájením návazných správních ízení
(stavebního) zpracována hluková studie zohled ující stávající i nový stav území.

Sociální a ekonomické d sledky
Realizace zám ru bude mít neutrální sociální d sledky, nová pracovní místa

nevzniknou, pro obsluhu BPS bude využíván jeden zam stnanec na celý úvazek.
Ekonomické d sledky pro oznamovatele i pro navazující subjekty se p edpokládají

pozitivní, což bude mít dále také pozitivní dopad na rozvoj regionu.
Hlavní pozitivní význam výroby a využívání bioplynu spo ívá v omezení exploatace

neobnovitelných p írodních zdroj .

Narušení faktoru pohody
Provoz zám ru nebude významným zdrojem narušování faktoru pobytové pohody

obyvatelstva. Technologie bude provozována uvnit  stávajícího areálu v dostate né
vzdálenosti od obytné zástavby. Nár st dopravy, pokud k n mu v bec dojde, bude
zanedbatelný.

Podstatným p ísp vkem ke zkvalitn ní pohody v lokalit  bude zpracování stájových
odpad  v uzav eném okruhu BPS a minimalizace negativních vliv  p i aplikaci hnojiva
na pozemky.

Po et obyvatel ovlivn ných ú inky zám ru
i provozu zám ru je možno o ekávat teoretické ovlivn ní pocházející pouze

z dopravy, vlivy vlastního provozu BPS jsou minimální. Celkov  mohou být zám rem
ovlivn ny maximáln  jednotky osob.

D.I.2 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Anaerobní fermentace, spojená s výrobou bioplynu s jeho následným energetickým

využitím má velmi pozitivní vliv na životní prost edí. ízená anaerobní fermentace zabezpe í
jímání metanu (bioplynu) a jeho energetické využití (zamezení úniku do atmosféry). Metan
CH4 jako hlavní energetická složka bioplynu vzniká i v p írod  p i samovolném rozkladu
organické hmoty. P itom je velmi významným skleníkovým plynem (1 t CH4 = 21 t CO2.).

Bioplyn je obnovitelné palivo tzn., že p i energetickém využití bioplynu je bilance
spot ebovaného a vyprodukovaného CO2 neutrální.

Z hlediska spalování bioplynu v kogenera ní jednotce, vlivy na klima v lokalit
nenastanou. P i výpo tu se vycházelo v souladu s požadavky legislativy z emisních limit , to
jest  z  nejhoršího  stavu,  který  m že  v  lokalit  nastat,  aniž  by  byl  zdroj  uzav en.  P itom  je
z b žn  provozovaných zám  známo, že skute né emise jsou podstatn  nižší.

Imisní limity stanovuje na ízení vlády . 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity
a podmínky a zp sob sledování, posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzduší.

Ve  studii  je  dále  uvád na  podle  doporu ení  MŽP  i  imisní  koncentrace  sumy
uhlovodík . Pro tuto skupinu látek není však v dosud vydaných provád cích p edpisech
k zákonu 86/2002 Sb. stanoven imisní limit. Podle konzultace s orgány ochrany ovzduší
budou vypo tené koncentrace srovnány s hodnotou doporu enou Státním zdravotním
ústavem v Praze. Jako imisní limit je pak možno použít hodnotu doporu enou jako
krátkodobou nejvýše p ípustnou koncentraci pro Sumu C. Státní zdravotní ústav v Praze
stanovil NPK30 = 1000 g*m-3 (pr r za 30 min). Nová hodnota pro tuto skupinu látek je
v sou asné dob  up es ována. Hodnocení této skupiny je tak t eba brát se zna nou
rezervou, v sou asné dob  jsou uvedené hodnoty pouze neoficiální a tak spíše jen orienta ní.
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Na základ  požadavku orgánu ochrany ve ejného zdraví m že být p ed zahájením
návazných správních ízení (stavebního) zpracována rozptylová studie zohled ující stávající
i nový stav území.

Zdroj  musí  vyhov t  za  všech  stav  a  v  každém  okamžiku.  Z  praxe  je  známo,  že
nezp sobí-li zdroj p ekro ení krátkodobých imisních koncentrací, až na malé výjimky
ve velice zatížených lokalitách, splní bez problém  takový zdroj i dlouhodobé limity.

Vlivy dopravy související s zám rem jsou s ohledem na etnost pr jezd  a nízký
výchozí stav intenzity dopravy zanedbatelné.

D.I.3 VLIVY HLUKU A ZÁ ENÍ
Vlivy hluku byly již komentovány v oddílu D.I.1.
V pr hu výstavby lze krátkodob  o ekávat zvýšené zatížení území hlukem

ze stavebních stroj , zvlášt  p i provád ní zemních prací. Tyto innosti budou provád ny
výhradn  v denní dob  (06,00-22,00 hod – letní období a 07,00-21,00 hod – zimní období).
Významn jší zatížení území stavební inností nenastane. Vzhledem k plošn  malému rozsahu
stavby a ke krátkým termín m výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území
významným negativním jevem.

žné hodnoty hlu nosti dopravních prost edk  a stavebních stroj  se pohybují kolem
85-90 dB.

Vibrace

Pojezd stavebních mechanism  je obvykle zdrojem vibrací, kterým je vystavena
edevším obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, a jsou po n kolika metrech utlumeny

podložím. Vibrace v žádném p ípad  k obytné zástavb  nemohou dosáhnout.

Provoz zám ru

Stávající hlukové pom ry v posuzovaném území nejsou známy, m ení v Holasovicích
nebylo provád no. Základ hlukové zát že v území tvo í doprava, která je málo etná a její
vliv nebude významný.

Podle NV . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
jsou nejvyšší p ípustné hodnoty hluku v chrán ném venkovním prostoru a v chrán ných
venkovních prostorech staveb stanovena pro denní dobu hodnotou 50 dB a pro no ní dobu
hodnotou 40 dB.

Proces výroby bioplynu a el. energie nebude významným zdrojem hluku ani vibrací.
Zdrojem hluku bude p edevším kogenera ní jednotka, která bude osazena ve zd ném
objektu a dostate  odclon na v i venkovnímu prost edí. Pohyb mobilních prost edk  po
areálu bude odpovídat množství navážených a odvážených materiál  a nebude se významn
lišit od stávajícího pohybu dopravy zem lských produkt  v lokalit .

Lze tedy íci, že hluk z provozu bioplynové stanice pouze nevýznamn  p isp je
ke stávající hlukové zát ži v území, ne však nad hodnoty, které by se významn  p iblížily
k hygienickým limit m pro chrán né venkovní prostory. Nár st dopravy 1-2 vozidla/týden je
minimální a nep inese sluchov  postižitelné navýšení hlukové zát že.

Pln ní hlukových limit  je možno ov it m ením hluku.
Vlivy ze zá ení na obyvatelstvo u zám ru nenastanou.

D.I.4 VLIVY NA VODU
U zám ru nenastane žádný vliv na odb r a spot ebu vod. Nevzniknou nová pracovní

místa a zám r nevyžaduje odb r vody pro technologické ú ely.
V areálu vzniknou nové významné objekty pro nakládání se závadnými látkami, které

budou p evážn  biologicky rozložitelné. Budou zde také situovány nádrže pro rostlinný olej
s celkovým objemem 6x1500 l umíst né uvnit  objektu kogenerace.

Pro zám r bude zpracován provozní ád a havarijní plán. Prevencí p ed p ípadnými
haváriemi je d sledné dodržování aktualizovaného plánu organického hnojení. Veškeré
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objekty budou pravideln  testovány na vodot snost. P i ádném provedení hydroizolací
objekt , kanaliza ních potrubí, manipula ních ploch a jímek i reaktor  nedojde
k negativnímu ovlivn ní podzemních vod.

Realizace zám ru p inese i pozitiva spo ívající v produkci velmi kvalitního
nepáchnoucího hnojiva, které nepodléhá snadnému vyplavování dusíkatých látek a je možno
ho používat i v rizikových oblastech. To sníží riziko eutrofizace vodote í a zne išt ní
podzemních vod.

D.I.5 VLIVY NA P DU
Zám r nebude mít žádný negativní vliv na rozsah a zp sob užívání p dy,

na zne išt ní p dy, stabilitu a erozivitu p d a místní topografii. V areálu nejsou a nebudou
produkovány emise t žkých kov  nebo jiných polutant , které by mohly mít význam
z hlediska hodnocení jejich depozic na zem lské p .

Dusík obsažený v digestátu je mén  "t kavý", než dusík dodávanými pr myslovými
hnojivy. Aplikace na pozemky zajistí p ísun pot ebných živin a p ispívá k omezení dávek
pr myslových hnojiv.

Veškeré vlivy na p du budou pozitivní a budou vyplývat z využívání kvalitního
certifikovaného hnojivého substrátu (hnojiva nebo p dního p ípravku) z fermentace
biologicky rozložitelných odpad  a materiál . Kvalitní hnojení povede mimo jiné ke zlepšování
struktury p dy na obhospoda ovaných pozemcích a k omezení splachu hnojivých látek do
povrchových vod, navíc také k omezení používání herbicid  vlivem zni ení semen
plevel  p i anaerobní fermentaci.

Hotový substrát bude mít obdobný postup vzorkování a typ rozbor , jako je tomu
u kompost  a pr myslových hnojiv. Oznamovatel garantuje, že ve zkušebním provozu bude
v p ípad  p edávání digestátu jiným subjekt m vzorek digestátu p edložen ÚKZÚZ pro
zaregistrování  podle  zákona o  hnojivech 156/1998 Sb.  v  platném zn ní,  jako hnojivo  nebo

dní p ípravek a budou zde stanoveny konkrétní požadavky na jeho jakost. P edpokládá se,
že  v  závislosti  na  skladb  vstup  bude hotový  substrát  odzkoušen na obsahy t žkých kov
a jiných polutant , kdy musí substrát spl ovat požadavky vyhl. . 474/2000 Sb., p íloha . 3,
pro organická hnojiva, substráty, statková hnojiva. Vzhledem k tomu, že jako vstupy budou
používány výhradn  p írodní vstupy, není tedy nutno o ekávat jakékoliv výkyvy ve složení
substrátu.

U daného typu hnojiva se p edpokládá, že dávka by nem la p ekro it 10 t/ha a rok.
Doporu uje se st ídání se zaorávkou slámy pro dodání organické hmoty, která se áste

i anaerobní stabilizaci rozloží. Podle typu a složení hnojiva je možno kombinovat
s minerálními hnojivy pro dodání stopových prvk .

Hnojivo bude aplikováno na základ  hnojných plán  spl ujících nitrátovou sm rnici.

D.I.6 VLIVY NA HORNINOVÉ PROST EDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE
Zám r nebude mít svým umíst ním ani provozem žádný negativní vliv na horninové

prost edí a nerostné zdroje.
Stav území z hlediska rozsahu zpevn ných ploch se zm ní, vzniknou zde nové

zpevn né plochy, které mírn  zrychlí odtok vody v území.

Vlivy v d sledku ukládání odpad

Zám r bude mít jednozna  pozitivní vliv na nakládání se stávající vep ovou kejdou,
která je v sou asnosti v podniku produkována a následn  bude zpracována v BPS na kvalitní
hnojivo.  Zám r  je  v  souladu  s  POH  R  i  kraje  a  platnou  legislativou,  která  požaduje  v tší
materiálové a energetické využívání biologicky rozložitelných surovin.

Pro tyto ú ely je zpracování biologicky rozložitelných látek v bioplynové stanici ideální.
V bioplynové stanici dochází mimo jiné k likvidaci pachových složek a semen plevel  vlivem
jejich rozkladu.
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D.I.7 VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTÉMY
Vlivy zám ru na tyto složky nenastanou. Zám r bude realizován na pozemku

za azeném v ostatních plochách, s využitím jako plocha manipula ní a z ásti na pozemku,
který je v sou asné dob  vyjímán ze ZPF. V okolí areálu se nacházejí rozsáhlejší porosty, kde

že drobný hmyz a zv  najít úto išt , stejn  jako je tomu v sou asné dob .
Na základ  místního šet ení a zvážení všech možných dopad  je možné konstatovat,

že ze zoologického ani botanického hlediska nep edstavuje zám r výstavby bioplynové
stanice jakékoliv ohrožení zájm  ochrany p írody. Samotný zásah do vegetace a p dního
krytu pozemku je pak vhodné provést v období vegeta ního klidu, v závislosti na po así.

Podmínky realizace budou dále za azeny v kapitole D.IV oznámení.

D.I.8 VLIVY NA KRAJINU A ARCHITEKTURU V OBLASTI
Výstavba bude pohledov  navazovat na stávající zem lský areál. Negativní vlivy

na krajinu a architekturu v území tedy nenastanou.

D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Zám r nevyvolá poškození památek ani nezamezí i neomezí využití archeologických

naleziš .
Zájmové území posuzované stavby je z hlediska funk ního využití a infrastruktury

ešeno územn  plánovacími podklady. Areál je zde ur en jako plocha pro zem lství.
Uvažovaný zám r využití území navazuje na tradi ní využití území, které je p ijatelné jak
z hlediska logiky využití území, tak z hlediska ekologického, p ináší fixaci stávající
zam stnanosti a prosperitu zú astn ným subjekt m.

Vlivy na dopravu

Vlivy posuzované stavby na nár st intenzity dopravy budou zanedbatelné, což se
odrazí v minimálním navýšení úrovn  hladiny hluku a imisí a nebude p inou významného
negativního ovlivn ní pobytové pohody obyvatelstva. Pro zám r nebude budováno nové
dopravní napojení.

Vlivy na estetické kvality a rekrea ní využití

Estetické hodnoty stávajících ploch jsou zna  diskutabilní. Stávající zele  je
ojedin lá, tvo ená náletem. Negativní dopady na krajinný ráz jsou vylou eny. Charakter
lokality z stane zachován, typ staveb je volen tak, aby stavební objekty v lokalit  p sobily

irozen . Zám r neovlivní žádným zp sobem možné rekrea ní využití okolní krajiny.

D.II ROZSAH VLIV  VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ
A POPULACI

Žádná z jednotlivých složek životního prost edí ani životní prost edí jako celek nebude
ovlivn no  nad  míru  trvale  udržitelného  rozvoje,  naopak,  zám r  jako  výroba  el.  energie
z obnovitelných zdroj  k trvale udržitelnému rozvoji p ispívá.

Zám r ovlivní p ímo i nep ímo ovzduší, nicmén  toto ovlivn ní bude v souladu
s platnou legislativou a v globálním pohledu bude pozitivním vlivem zvýšení podílu
obnovitelných zdroj  pro výrobu el. energie, a to zdroj  nízkoemisních. Zám r p isp je
k napl ování cíl  POH R i kraje v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Pro hodnocení zám ru byla použita kritéria podle následujících tabulek:
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Slovní
hodnocení Charakteristika

optimální ešení impakty tém  nulové, minimální riziko, kvalita ešení nadpr rná,
minimální obtížnost, minimální náklady

vhodné ešení impakty slabé, riziko podpr rné, kvalita ešení nadpr rná, obtíže
snadno ešitelné, náklady podpr rné

pr rné
(p ijatelné)
ešení

impakt pr rný na hranici limitu, riziko pr rné, kvalita ešení
pr rná, pr rná obtížnost, pr rné náklady

nep íliš vhodné
ešení

impakty a míra narušení prost edí silné, riziko nadpr rné, kvalita ešení
podpr rná, obtížná dostupnost, zna né náklady

nevhodné
ešení

impakty siln  zat žující životní prost edí, riziko výjime  nadpr rné,
kvalita ešení nevyhovující, velká obtížnost dostupnosti, nep ijateln
vysoké náklady

Uvedená kriteria a jejich kvantifikace jsou uspo ádány do tabulky na další stran . Pro
hodnocení míry ovlivn ní jednotlivých složek bylo využito individuální stupnice. Body byly

id lovány jako + (kladný vliv) nebo – (záporný vliv):
0 žádný nebo zanedbatelný vliv
1 malý vliv
2 st ední vliv
3 zna ný vliv
4 vysoce závažný vliv

Vlivy byly p itom hodnoceny jak z hlediska p sobení v posuzované lokalit , tak
z hlediska globálního ovlivn ní životního prost edí.

Celkov  je možno kvalitu životního prost edí ozna it jako pr rnou - vyhovující –
a konstatovat, že vlivy posuzované stavby nepovedou k zhoršení parametr  únosného zatížení
okolního životního prost edí.

Z provedeného hodnocení vyplývá, že hodnocený návrh p edstavuje variantu
environmentáln  únosnou a p ínosnou. Žádný z jednotlivých hodnocených vliv  nep ekra uje
únosnost a neznamená zásadní ohrožení životního prost edí nebo obyvatelstva v lokalit .

Celkové hodnocení zám ru vyznívá pozitivn .
Navrhovaná varianta ešení je ešením vhodným.
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Kriterium
Míra

ovlivn ní Slovní komentá

v lokalit
lokální / globální

1.1 P da -1 až 0
Zám r  vyžaduje  zábor  ásti  jedné  parcely  ze  ZPF,
používání vyrobeného hnojiva bude mít pozitivní vliv
díky lepší využitelnosti hnojivých ú ink  digestátu.

1.2 Emise NOx -1/1
Emise NOx se zvýší se spalováním bioplynu v lokalit ,
v porovnání se spalováním pevných druh  paliv
v elektrárnách jsou emise nižší

1.3 Emise TZL 0 Emise TZL se nebudou ve významné mí e uvol ovat.

1.4 Emise SO2 -1/1
Emise SO2 se zvýší se spalováním bioplynu v lokalit ,
zvýšení bude v mezích platných limit , v porovnání
se spalováním pevných paliv budou nižší

1.5 Emise hluku -1 Realizací zám ru se p edpokládá minimální navýšení
hlukové zát že.

1.6 Odpady +2
Zám r  p ispívá  ke  zvýšení  objemu  materiálov  a
energeticky využívaných biologicky rozložitelných
odpad .

1.7 Voda 0/+1

Realizace zám ru nevyžaduje odb r vody, srážkové
vody z nezne išt ných ploch budou vypoušt ny do
povrchové vodote e obce. Zám r bude realizován
mimo CHOPAV a záplavové území. Riziko plynoucí
z nakládání se závadnými látkami bude ošet eno
v souladu s platnými p edpisy. Mírn  pozitivn  se
projeví využívání kvalitních hnojiv s nízkým stupn m
vyplavování srážkami a postupných uvol ování
hnojivých látek a zlepšení struktury p dy, p i
využívání hnojiva z bioreaktoru se vlivy na p du
projeví mírn  pozitivn

1.8 Fauna a flora -1 až +1
Zám r nebude mít negativní vliv na faunu a flóru.
Chrán né druhy flóry a fauny se v lokalit  výstavby
nevyskytují.

1.9 Energetika +2
Zám r bude p ispívat ke zvýšení podílu výroby
energie z alternativních obnovitelných zdroj
s dobrou ú inností ov enou energetickým auditem.

2.0 Pracovní p íležitosti 0 Zám r nebude mít vliv na vznik nových pracovních
míst.

2.1 Rekreace a turistika 0 Zám r  nebude  mít  žádný  vliv  na  rozvoj  rekreace
v lokalit .

2.2 Historie a kultura 0 Zám r nebude mít žádný vliv na historické a kulturní
památky v lokalit .

2.3 Územní plán 0 Zám r nebude vyžadovat zm nu územn
plánovacích podklad .

2.4 Investi ní náklady -2
Realizace zám ru je investi  náro nou akcí, avšak
vlastní provoz není provozn  finan  náro ný,
naopak bude generovat pozitivní pen žní tok

2.5 Rentabilita +2 Zám r bude mít dobrou investi ní návratnost.
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Maximum možných
vliv +/- 70 xxx

Celkové hodnocení
zám ru 0/+4

Žádný z posuzovaných vliv  nemá p i hodnocení
azeno výrazn  negativní p sobení, celkové

sobení zám ru je pozitivní a vyznívá z hlediska
trvale udržitelného rozvoje jako únosné a vhodné.

D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEP ÍZNIVÝCH
VLIVECH P ESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Zám r nebude vykazovat vliv p esahující státní hranice.

D.IV OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ,
POP ÍPAD  KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV

D.IV.1 ÚZEMN  PLÁNOVACÍ OPAT ENÍ
Zám r nevyžaduje žádná územn  plánovací opat ení.

D.IV.2 TECHNICKÁ A ORGANIZA NÍ OPAT ENÍ
Pro stabilní provoz a sledování d sledk  dopadu zám ru na životní prost edí bude

realizováno:

a) ve fázi p ípravy:

- zpracovat žádost o povolení k umíst ní a stavb  st edního zdroje zne iš ování
ovzduší a p edložit ji p íslušnému orgánu ochrany ovzduší,

- veškeré odpady vzniklé p i p íprav  staveništ  v areálu využít nebo odstranit
v souladu s p edpisy v odpadovém hospodá ství,

- pro  výstavbu  i  provoz  zám ru  zpracovat  návrh  havarijního  plánu  a  p edložit  jej
ke schválení vodoprávnímu ú adu,

- zpracovat provozní ád
- konstruovat veškeré manipula ní plochy u objekt , kde se zachází se závadnými

látkami, tak, aby bylo zabrán no odtékání zne išt ných deš ových vod do p dy
nebo povrchových vodote í (zp tné vyspádování ploch k místu manipulace,
do jímky, záchytného žlábku apod.).

b) ve fázi výstavby:

- veškeré p ípadné stavební práce provád t jen v denních hodinách, p ípadným
skráp ním zamezit vzniku prašnosti za v tru v suchém období,

- zásahy do p dního pokryvu a p ípadné odstra ování nálet  provád t mimo
vegeta ní období,

- ípadné stavební odpady zneškod ovat jen zp sobem, který je v souladu se
zákonem o odpadech a jeho provád cími vyhláškami,

- udržovat veškeré komunikace a manipula ní plochy v okolí místa staveb isté,
- neprovád t o istu vozidel vyjížd jících ze staveništ  mimo za ízení k tomu ur ené,

zajistit oklep kol vozidel p ed výjezdem na ve ejnou komunikaci a p ípadné išt ní
ve ejné komunikace podle pot eby.

c) ve fázi provozu:

- provád t odpovídající technické kontroly stavu za ízení ve všech objektech
a u všech technických za ízení spojených se zám rem, zejména z hlediska
vodot snosti objekt ,
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- pravideln  provád t odb ry a rozbory vzork  vstup  a výstup  podle schváleného
provozního ádu,

- provést autorizované m ení emisí na výstupu z kogenerace ,
- ve zkušebním provozu zajistit m ení hluku v referen ních bodech dohodnutých

s orgánem ochrany ve ejného zdraví jako ov ení výstupu hlukové studie, bude-li
takový požadavek vznesen,

- zajistit kategorizaci prací a vedení evidence rizikových prací v souladu
s ustanoveními zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, § 40,

- zajistit dostate nou kontrolu všech za ízení zám ru z hlediska požární
bezpe nosti,

- veškeré i drobné úkapy a úsypy závadných látek ve venkovním i vnit ním
prost edí bez prodlení sanovat.

d) ve fázi odstran ní stavby

Horizont odstran ní stavby je vzdálený, a proto v této fázi nejsou opat ení
stanovována. Jedná se o b žnou stavbu, u níž budou p i odstra ování produkovány
v p evážné mí e odpady kat. O, produkce obtížn  odstranitelných odpad  nenastane.

Dokumentace byla zpracována na základ :

- programu pro zpracování modelových studií upravený dle SYMOS 97,
- poch zky na míst  samém,
- územn  plánovacích podklad  obce Holasovice,
- projektové dokumentace zám ru pro stavební ízení, Ing. arch. Ji í ezní ek, 2007
- platné legislativy v oblasti životního prost edí, hygieny a bezpe nosti práce a požární

ochrany,
- Kategorizace prací, MUDr. Karel Hrn , 2001,
- Manuálu prevence v léka ské praxi – základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ, 2000,
- Statistické ro enky životního prost edí R, 2005,
- Internetové stránky Natura 2000, AOPK R, Cenia, ÚSES, Státní a Ve ejné správy,
- publikace Ochrana životního prost edí, Pech, Bláhová, Dirner, VŠB Ostrava, 1997,
- publikace Životní prost edí, M. Her ík, VŠB, 1998
- Údaj eského hydrometeorologického ústavu, internetový server www.chmi.cz,
- platné legislativy a norem.

Metodika vyhodnocování vliv

Hodnocení území bylo stanoveno s ohledem na teoreticky možný dopad vliv , p emž
byly vždy uvažovány nejmén  p íznivé údaje. Provedené prognózy, výpo ty a odhady jsou
vždy na stran  bezpe nosti, t.j. použity jsou vždy horní meze.

Zpracována byla jediná územn  determinovaná varianta, variantní hodnocení nebylo
íslušným orgánem požadováno.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK  VE ZNALOSTECH
A NEUR ITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY P I SPECIFIKACI
VLIV

Zám r je v dob  zpracování tohoto oznámení ve stadiu projektové p ípravy.
edpoklady jsou z provozu obdobných zám  v jiných lokalitách natolik provozn  ov eny,

že se nep edpokládá významné odchylné negativní ovlivn ní n které ze složek životního
prost edí, které by mohlo mít závažné, v tomto oznámení neuvedené d sledky pro okolí.
Po up esn ní lokalizace jednotlivých zdroj  hluku m že být zpracována hluková studie, která
bude p ed zahájením následných správních ízení p edložena orgánu ochrany ve ejného
zdraví.

http://www.chmi.cz
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Odchylky od údaj  uvedených v tomto oznámení, k nimž dojde p i projektování
stavby, nebudou p esahovat ádov  jednotky procent.

V dob  p edcházející zpracování oznámení byly vytipovány vstupní druhy a množství
materiál , jejichž složení bylo již z ásti ov eno rozbory a z ásti se v sou asné dob
dokon uje.

Podklady p edložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostate né pro
specifikaci o ekávaných vliv  na životní prost edí a pro zpracování oznámení dle zákona
. 100/2001 Sb., v platném zn ní.
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ÁST E POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r  je  p edkládán  k  hodnocení  v  jedné  variant .  Vstupy  a  výstupy  této  varianty

byly hodnoceny v rámci jednotlivých oddíl .
Z hodnocení referen ní varianty (zachování stávajícího stavu) vyplývají tyto zásadní

rozdíly mezi navrhovanou variantou a stávajícím stavem:
- V lokalit  jsou p i zachování stávajícího stavu produkovány emise amoniaku a zejména

pachových látek z nakládání se statkovými hnojivy a jejich aplikace, které ob asn
nep ízniv  ovliv ují pobytovou pohodu obyvatelstva v obci. Tomu se p i realizaci zám ru
z p evážné ásti zamezí okamžitým umíst ním stájových produkt  do plynot sných
fermentor  a používáním uzav ených jímek.

- Zám r p ináší oproti stávajícímu stavu zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných
zdroj  (i když nep íliš významného rozsahu), což je požadavek Evropské unie. Sou asn
s využitím odpadního tepla z kogenerace v zem lském areálu dojde ke snížení nároku
na paliva v tomto podniku.

- Technologie navrhovaného zám ru je prakticky bezodpadová nebo minimáln
nízkoodpadová. Zám r nevyvolá pot ebu odb ru povrchových vod a tém  nezvýší
intenzitu dopravy v území. Vstupní suroviny jsou ve fermentorech beze zbytku
anaerobn  p em ny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi. Vzhledem
k vysokému stupni homogenizace a znalosti vstupní skladby je možno zajistit dobrou
kontrolu  kvality  hnojiva  na  výstupu.  Výsledný  p dní  p ípravek  nebo  hnojivo  je
nepáchnoucí, dob e aplikovatelný, bez patogenních zárodk  a s garantovaným složením,
což zlepšuje podmínky aplikace na pozemky v dob  vegetace. Na rozdíl od navrhované
technologie se v sou asné dob  ob asn  projevují problémy zejména p i aplikaci
statkových hnojiv na pozemky, problém uvol ování vysokého obsahu patogen
ze statkových hnojiv v oblasti chrán né p írodní akumulace vod a v jejím blízkém okolí
a problém stížností na zápach p i jejich aplikaci. Hnojivo bude využitelné i pro trvalé
travní porosty.

- Navrhovaný zám r oproti stávajícímu stavu p ináší negativní vlivy ve form  mírného
zrychlení  odtoku srážkových vod z  území.  Veškeré  hodnocené negativní  vlivy  jsou však
malého rozsahu i intenzity, a proto nebudou zhoršovat životní prost edí v území.

Z výše uvedeného hodnocení navrhované varianty vyplývá, že se jedná o variantu
vhodnou, v souladu s územn  plánovacími podklady, ekologicky únosnou a rentabilní.
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ÁST F DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Dopl ující údaje nejsou uvád ny.
Mapové, výkresové a jiné doprovodné doklady jsou za azeny v p ílohách oznámení

za textem.
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ÁST G VŠEOBECN  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Obchodní firma: Zem lské družstvo "Hrani " se sídlem v Lod nici

DI
001 48 512
CZ 001 48 512

Sídlo Lod nice 50, 747 74  Holasovice
Jméno, p íjmení, bydlišt
a telefon oprávn ného
zástupce oznamovatele:

Statutární zástupce:
Ing. Tomáš Kramný
Tel.: 724 121 513

Název zám ru: Bioplynová stanice 840 kW, Lod nice
Kapacita zám ru: Spalovací zdroj (generátor) s instalovaným tepelným

výkonem 2 x 232 kW + 1 x 320 kW (celkem 784 kW)
Vstupní materiály (kejda, kuk. siláž a cuk. ízky):
Max. 27 080 t/rok

Umíst ní zám ru: Zem lské družstvo "Hrani " se sídlem v Lod nici
Obec: Holasovice – ást Lod nice
Katastrální území: Lod nice 640808
Okres: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Charakter zám ru
a možnost kumulace
s jinými zám ry:

Zám rem je novostavba bioplynové stanice.
Kumulace s dalšími zám ry se nep edpokládá.

Za azení zám ru dle zákona . 100/2001 Sb.

Zám r je pro pot eby tohoto oznámení  za azen  podle  p ílohy  .  1  zákona  .
100/2001 Sb. do kategorie II (zám ry vyžadující zjiš ovací ízení) – bod 10.15 "Zám ry
podle této p ílohy, které nedosahují p íslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty
v p íloze uvedeny", s p ihlédnutím k bodu II/3.1. Za ízení ke spalování paliv o jmenovitém
tepelném výkonu od 50 do 200 MW.

V p sobnosti Krajského ú adu Moravskoslezského kraje.

el zám ru

Stavba bude sloužit pro ekologické a ú inné využívání kejdy, kuku né siláže
a cukrovarnických ízk  s následnou výrobou elekt iny a tepla.

Stavba je vhodným zp sobem za len na mezi hospodá ské objekty stávajícího
zem lského st ediska. Pro budování budou použity jako obkladový materiál nadzemní ásti
kruhových nádob d ev né desky, což napom že za len ní do krajiny.

V sousedství plánované stavby se nachází kravíny a vep íny na JV stran  v návaznosti
na další zem lské objekty. Z ostatních stran bude ze stavebního hlediska BPS obklopovat
volná plocha.

Postup zpracování vstupních materiál

Vstupní materiál bude v bioreaktoru (fermentoru) zpracováván kvašením. P itom
bude vznikat bioplyn, použitý k pohonu spalovacího motoru tzv. kogenera ní jednotky, která
vyrábí elektrickou energii.

Vyrobená elektrická energie bude prodávána do rozvodné sít , soub žn  vznikající
teplo bude sloužit pro pot eby družstva a zfermentovaná hmota (digestát) bude používána
jako ekologicky nezávadné, velmi hodnotné hnojivo.
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Složení stavby

Stavba sestává ze vstupní jímky, dvou fermentor  a dofermentoru s integrovanými
zásobníky bioplynu, výrobny elektrické energie (strojovny s kogenera ními jednotkami) a t í
skladovacích jímek koncového produktu – digestátu. Stavbu doplní dále infrastruktura
za ízení, tj. trubní rozvody, zpevn né plochy a p íjezdy, p ípojka k distribu ní síti el.energie
atd.

Stavba a její stavební ásti budou provedeny v tradi ní technologii - beton, keramické
bloky, ocelové a d ev né konstrukce atd.

Ve výkresové dokumentaci jsou znázorn ny také skladovací plochy vstupní biomasy
(silážní plato a žlab), které jsou i p edm tem této projektové dokumentace.

Popis jednotlivých objekt

SO 01  Fermenta ní nádrže s p íslušenstvím
Vstupní jímka bude sloužit jako sb rná jímka vep ové kejdy, silážních š áv

a biologicky zne išt né povrchové vody. Jde o zakrytou železobetonovou nádrž kruhového
dorysu,  zapušt nou  do  terénu.  Sou ástí  vstupní  jímky  je  erpadlová  šachta  rovn ž  ze

železobetonu.
Fermentor je zakrytá plynot sná železobetonová nádrž kruhového p dorysu áste

zapušt ná do terénu. Strop fermenta ní nádrže je tvo en d ev nou konstrukcí složenou
z trám  a desek, na kterých je voln  položena a na obvod  ut sn na gumotextilní elastická
membrána Biolene. Fermentor je vybaven míchacím za ízením, vstupním dávkova em
biomasy a výstupním erpadlem.

Dofermentor je nádrž velice podobná fermentoru. Je to také zakrytá plynot sná
železobetonová nádrž kruhového p dorysu áste  zapušt ná do terénu. Ve spodní
míchané ásti bude probíhat dofermentace, v horní ásti bude jímán bioplyn, který bude
membránu vydouvat do kopulovitého tvaru. Dofermentor je také vybaven míchacím
za ízením a výstupním erpadlem.

Skladovací jímka je nezakrytá železobetonová nádrž kruhového p dorysu, áste
zapušt ná do terénu, sloužící jako sklad digestátu. Je vybavena horizontálním ponorným
míchadlem a elektrickým šnekovým erpadlem.

SO 02  Strojovna kogenera ních jednotek
Budova je ešena jako vestavba do západní ásti administrativního traktu

v severozápadní ásti družstva, založena v nezamrzlé hloubce. Skládá se ze místnosti vlastní
strojovny kogenera ních jednotek, ze skladu rostlinného oleje používaného jako dopl kové
palivo motoru, z elektrorozvodny NN a z chladi  umíst ných vn  objektu.

SO 03  P ípojka a rozvody elektrické energie

ípojný bod k distribu nímu elektrickému vedení bude ur en na základ  místního
šet ení a následného vyjád ení k žádosti o p ipojení bioplynové stanice, které vydá firma
EZ. P edpokládá se, že BPS bude vybavena vlastním transformátorem, umíst ným

v bezprost ední blízkosti strojovny KJ a napojeným zemním kabelem VN ke stávajícímu
nadzemnímu vedení VN 22 kV.

SO 04  Zpevn né plochy a komunikace, sadové úpravy a oplocení

íjezdová cesta k bioplynové stanici bude napojena na vnit ní stávající komunikace
družstva. Zem lský areál je napojen na hlavní místní komunikaci obce Holasovice – ást
Lod nice III/0575.

Pro pln ní fermentoru biomasou a pro obsluhu strojovny KJ a odvoz koncového
produktu – hnojiva bude komunikace napojena na stávající zpevn né komunikace v areálu.
Manipula ní plocha pro pln ní kontejnerového zásobníku dávkova e a stá ecí místa budou
mít živi ný povrch s vyspádováním.
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Po ukon ení zemních pracích bude provedeno ozelen ní ploch a sadová úprava
s výsadbou strom , které vhodn  za lení BPS do okolního rázu krajiny.

Oplocení bioplynové stanice bude navazovat na stávající oplocení zem lského
areálu st ediska. Bude realizováno pletivem do výšky 1,85 m upevn ným na ocelových
sloupcích s betonovými patkami. V prostoru hlavních vjezd  do areálu BPS budou p íjezdové
cesty osazeny dvouk ídlými branami s výplní z drát ného pletiva o celkové ší ce 5 m.

edpokládané kapacity

Bioplynová stanice bude zpracovávat denn  cca 27 500 kg vep ové kejdy, 27 510 kg
kuku né siláže a 19 180 kg cukrovarnických ízk . Z t chto surovin bude vyprodukováno
denn  cca 7 920 Nm3 bioplynu.

Elektrické generátory bioplynové stanice budou vyráb t celkem 840 kW (cca 2 x 250
kW +  1  x  340  kW)  elektrické  energie.  Sou asn  bude  produkováno  min.  784  kW tepelné
energie. Denní produkce kone ného zbytkového digestátu bude cca 63 540 kg a bude

ednostn  využito jako vysoce kvalitní organické hnojivo na pozemcích investora.

Stru ný popis technologie výroby

Bioplynová stanice se skládá ze dvou zakrytých a zateplených betonových kruhových
nádrží  –  fermentor ,  o  pracovním  objemu  2  x  1  970  m3, jedné dofermenta ní nádrže,
o pracovním objemu 1 x 1 630 m3, vstupní jímky (130 m3) a t í koncových jímek o celkovém
pracovním objemu 2 x 2 090 m3 + 1 x 2180 m3 (celkem 6 360 m3), kde se bude kone ný
produkt skladovat. Skladovací kapacitu pro digestát je možno p im en  rozší it o áste né
využití dofermentor  jako koncové jímky.

Srdcem BPS je strojovna s t emi kogenera ními jednotkami, motorgenerátory Schnell.
Tyto jednotky jsou sestaveny z dieselova-plynového motoru se synchronním elektrickým
generátorem. Pro dosažení nejvyšší efektivity za ízení je použit speciální vysoce ú inný
pístový vzn tový motor se zápalným paprskem, který pro svoji innost pot ebuje krom  cca
104 Nm3/hod bioplynu (KJ 250 kW) a 138 Nm3/hod bioplynu (KJ 340 kW) i cca 3,5 kg/hod
RO (KJ 250 kW) a 4,5 kg/hod (340 kW).

Ve strojovn  je dále umíst no za ízení pro m ení a regulaci procesu a další pomocné
ístroje a za ízení. Dále následuje elektrický rozvad  NN a p ipojení k elektrické distribu ní

síti. Stanici dopl ují ješt  potrubní rozvody, rozvod tepla a zpevn né plochy.
Kuku ná siláž a cukrovarnické ízky budou do fermentoru dodávána pomocí

šnekového dávkovacího za ízení Vielfrass s kontejnerovým zásobníkem a vep ová kejda bude
erpávána potrubním systémem. Míchání surovin ve fermentoru je provád no

pomalub žným míchacím za ízením Paddelgigant, vytáp ní zajistí trubkový had napájený
teplovodním systémem napojeným na chladící okruh kogenera ní jednotky. Po zah átí
surovin na tzv. mezofilní teplotu to je 41°C bude probíhat intenzivní proces - anaerobní
fermentace, který bude vstupní organickou hmotu m nit na bioplyn (metan a oxid uhli itý).

Zádržná doba vstupních materiál  v každém z fermentor  se p edpokládá p ibližn
na 53 dn  a v dofermentoru na cca 22 dn . Z toho vyplývá, že celková zádržná doba vstup

hem fermentace je p ibližn  75 dn , což je dostate ná doba pro rozklad daných vstupních
materiál .

Z integrovaného plynojemu je bioplyn o pr rném obsahu metanu - 53% veden
potrubím do strojovny. Zde je využit jako palivo k pohonu kogenera ní jednotky, která vyrábí
elektrickou energii a teplo.

Základní údaje o kapacit  stavby, ú elové jednotky

Provoz za ízení nep etržitý
Po et zam stnanc  obsluhy 1 pracovník na celý úvazek
Šatny a hygienické za ízení ve stávající budov  družstva
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Spot eba vstupních materiál

- vep ová kejda 27 500 kg/den
- kuku ná siláž 27 510 kg/den
- cukrovarnické ízky 19 180 kg/den

Z areálu nebudou vypoušt ny žádné odpadní vody ani nebude zapot ebí odebírat
vodu pitnou nebo užitkovou pro provoz bioplynové stanice. Obsluha bude využívat stávající
sociální za ízení st ediska.

isté deš ové vody budou vsakovat na okolní travní porost .
Zám r nebude produkovat nadlimitní množství emisí ani hluku, nebude mít žádný

negativní vliv na zdraví obyvatelstva, pobytovou pohodu, na p írodu, kulturní památky, vodu
nebo p du. Zám r p isp je ke zvýšení podílu výroby elekt iny z tzv. obnovitelných zdroj
energie.
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Oznámení zpracoval:
Ing. Ladislav Košík
agriKomp Bohemia s.r.o.
Závist 58
624 00 Brno
tel.: +420 516 116 234
e-mail: l.kosik@agrikomp.cz

Na zpracování oznámení se dále podíleli:

Ing. Martin Mr zek agriKomp Bohemia
Ing. Karel Vyškovský agriKomp Bohemia
Ing. arch. Ji í ezní ek agriKomp Bohemia
Ing. Marek Kadlec agriKomp Bohemia

Brno, 19.05.2008

………………………………………………………
razítko a podpis zpracovatele oznámení

mailto:l.kosik@agrikomp.cz
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ÁST H P ÍLOHA
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