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Prohlášení 
 
 
Posudek k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2004 
Sb., v platném znění,  je zpracován oprávněnou osobou vlastnící osvědčení 
č.j.12357/1990/OPVŽP/96 
 
 
Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani činnosti předkladatele, 
investora nebo provozovatele posuzovaného záměru a že jsem se žádnou formou neúčastnila 
zpracování dokumentace k posuzovanému záměru. 
 
 
 
V Frýdku-Místku  dne 7.12.2008 
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Seznam použitých zkratek 
 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
BPS bioplynová stanice 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČSN česká státní norma 
EIA "Environmental Impact Assesment" - hodnocení vlivů na životní prostředí 
HPJ hlavní půdní jednotka 
LAeq ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 
LAeqp nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)] 
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP ministerstvo životního prostředí 
KHS krajská hygienická stanice 
k.ú. katastrální území 
KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
POV plán organizace stavby 
PUPFL pozemky určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“) 
ÚP územní plán 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
VÚC vyšší územní celek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZPF zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 

Posuzovaný záměr zahrnuje stavbu bioplynové stanice (dále BPS) pro  zpracování vepřové 
kejdy ,  kukuřičné siláže a cukrovarnických řízků v bioreaktoru-fermentoru. Vznikající 
bioplyn bude použitý k pohonu kogenerační jednotky.  
 
Záměr bude umístěn u stávajícího objektu vepřína, který má kapacit cca 2200 prasat na 
výkrm.   
 
Záměr obsahuje :  
 
SO 01 Fermentační nádrže s příslušenstvím 
SO 02 Strojovna kogenerační jednotky 
SO 03 Přípojky a rozvody elektrické energie 
SO 04 Zpevněné plochy a komunikace, sadové úpravy a oplocení 
 
Při zpracování posudku byly použité tyto podklady : 
 
- Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice,  dokumentace o hodnocení  vlivu  záměru 

investora na životní prostředí dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., zpracovala Ing. Pavla 
Žídková v srpnu 2008 

- Závěr zjišťovacího řízení ze dne 30.6.2008 zn. ŽPZ/24903/2008/Pok  
- Provedeného místního šetření  
- Kopie vyjádření podaných k dokumentaci záměru poskytnutých KÚ MSK  
- Kopie vyjádření podaných k oznámení záměru   poskytnutých KÚ MSK  
- Platná legislativa na úseku ochrany vod, ovzduší, ochrany přírody, nakládání s odpady a 

stavebního řádu, včetně prováděcích předpisů a metodiky 
- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 (OOLP/1067/96) k 

odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. , o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  

- Chráněná území ČR , Ostravsko , Hana Weissmannová a kol., AOPK 2004 
- Koncepce ochrany ŽP MSK – Ekotoxa Opava 2004 
- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší a 

sekce technické ochrany ŽP K podmínkám schvalování bioplynových stanic před 
uvedením do provozu, Věstník MŽP, srpen – září 2008, ročník XVIII, částka 8-9 

- DOHÁNYOS, Michal: Anaerobní reaktor není černou skřínkou - teoretické základy 
anaerobní fermentace. Biom.cz [online]. 2008-11-17 [cit. 2008-11-24]. Dostupné z 
WWW: <http://biom.cz/index.shtml?x=2130702>. ISSN: 1801-2655. 

- DVOŘÁČEK, Tomáš: Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v 
České republice. Biom.cz [online]. 2008-10-01 [cit. 2008-11-24]. Dostupné z WWW: 
<http://biom.cz/index.shtml?x=2120619>. ISSN: 1801-2655. 

- BAČÍK, Ondřej: Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu. Biom.cz 
[online]. 2008-01-14 [cit. 2008-11-24]. Dostupné z WWW: 
http://biom.cz/index.shtml?x=2067753>. ISSN: 1801-2655. 

- CZ Biom, : Problémy se zápachem nepatří k provozu kvalitní bioplynové stanice. Biom.cz 
[online]. 2007-09-18 [cit. 2008-11-24]. Dostupné z WWW: 
<http://biom.cz/index.shtml?x=2041683>. ISSN: 1801-2655. 
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- CZ Biom, : Odborné stanovisko sekce Bioplyn k problematice zápachu z bioplynových 
stanic. Biom.cz [online]. 2007-09-18 [cit. 2008-11-24]. Dostupné z WWW: 
<http://biom.cz/index.shtml?x=2041681>. ISSN: 1801-2655. 

- VÁŇA, Jaroslav: Je možno odstranit nedostatky brzdící další rozvoj bioplynu v České 
republice. Biom.cz [online]. 2007-10-08 [cit. 2008-11-24]. Dostupné z WWW: 
<http://biom.cz/index.shtml?x=2046608>. ISSN: 1801-2655. 

- Bioplynové stanice (BPS) jako alternativní zdroj energie a jejich provoz z pohledu ČIŽP 
- Desatero bioplynových stanic aneb zásady efektivní výstavby a provozu bioplynových 
stanic v zemědělství  
- www.biom.cz 
- www.enviweb.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RNDr.Lenka Filipová, 739 30 Lískovec 244, Frýdek-Místek, krachat@seznam.cz , mobil 602 618 043 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

7 
____________________________________________________________________________________________________ 

Posudek podle zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění „ BPS Loděnice“ 

I. ZÁKLAD2Í ÚDAJE 

1) 2ázev záměru   Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice,   
 
2) Kapacita (rozsah) záměru. 

Fermentační nádrže s příslušenstvím, strojovna kogenerační jednotky, přípojky a rozvody 
elektrické energie, zpevněné plochy a komunikace, sadové úpravy a oplocení.  
 
Spotřeba biomasy na vstupu :  
                                    - vepřová kejda                    27 500 kg/den 
                                    - kukuřičná siláž                  27 510 kg/den 
                                    - cukrovarnické řízky          19 180 kg/den 
 
Projektované roční množství vstupních surovin v bioplynové stanici : 
                                    - vepřová kejda                    10 038 t/rok 
                                    - kukuřičná siláž                  10 040 t/rok 
                                    - cukrovarnické řízky            7 000 t/rok 
                                    - celkem                               27 078 t/rok 
 
Objem dávkovače biomasy (vstupní zásobníky) 2 x 50 m3 

Vyvíječ bioplynu – 2 x fermentor 2 x 1 630 m3 biomasy, tj. celkem 3 260 m3 biomasy,  
Kapacita plynojemů 2 x 1 307 m3 bioplynu, tj. celkem 2 614 m3 bioplynu 
Dovyvíječ bioplynu – 1 x dofermentor 1 x 1 970 m3 biomasy 
Celkem kapacita plynojemu 1 x 1 558 m3 bioplynu 
Minimální doba zdržení vstupního materiálu v BPS: 75 dnů 
Skladovací jímky koncového produktu  celkem 10 540 m3 

Výroba elektrického proudu: 1 x motorgenerátor SCHNELL 340 kWel., 2 x motorgenerátor 
SCHNELL 250 kWel.,  celkem 840 kWel. 
Spotřeba bioplynu 2 x 106 m3/hod a 1 x 142 m3/hod, tj.celkem 354 m3/hod. 
Spotřeba rostlinný olej (RO) 2 x 3,5 kg/hod a 1 x 4,5 kg/hod, celkem 11,5 kg/hod. 
Nádrže na RO 6 x 1 500 litrů 
Produkce tepla z chlazení 2 x 232 kW jmenovitého tepelného výkonu a 1 x 320 kW 
jmenovitého tepelného výkonu, tj. celkem 784 kW jmenovitého tepelného výkonu 
Záměr zahrnuje rovněž dvoustupňové odsíření vyrobeného bioplynu, před transportem do 
kogeneračních jednotek.  
 

3) Umístění záměru ( kraj, obec, k.ú. ) 
Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Holasovice, katastrální území Loděnice 
 

4) Obchodní firma oznamovatele Zemědělské družstvo "Hraničář" se sídlem 
v Loděnici 

 
5) IČ oznamovatele  001 48 512 
 
6) Sídlo ( bydliště ) oznamovatele          

Holasovice - část Loděnice 50, PSČ 747 74 
telefon: 553 609 600 
fax: 553 662 428 
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Místo stavby 

Situace záměru 
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II.   POSOUZE2Í  DOKUME2TACE  
 
1) Úplnost dokumentace 
 
Dokumentace vlivů záměru „Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice“ na životní prostředí 
(dále jen „dokumentace“) je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve svém závěru ze zjišťovacího řízení ze dne 
30.6.2008 zn. ŽPZ/24903/2008/Pok stanovil, že záměr „Bioplynová stanice 840 kW, 
Loděnice“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 3.1. Zařízení ke spalování paliv o 
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. a při dopracování 
dokumentace je nutné se zaměřit na následující oblasti: 
• Minimální dobu, po kterou vstupní materiál setrvá v reaktoru 
• Způsob instalace a umístění havarijního hořáku (fléra) 
• Postup dávkování a cestu postupu dávkovaného materiálu 
• Stanoví kapacitní objemové zabezpečení ukládání digestátu a rozpracovaného 
materiálu při vzniku mimořádných a havarijních stavů 
• Způsob odsávání pachových látek ze vstupních objektů dávkovaných surovin 
• Způsob jakým budou řešeny míchací a homogenizační objekty 
• Původ vstupních surovin (pouze vlastní produkce, jiní producenti) a uvede 
jednoznačný seznam vstupů 
• Přesné zařazení digestátu dle Katalogu odpadů 
• Detailní rozpracování kapitoly D.IV.2 
• Přesný popis technologie včetně technologického schéma a navrhne způsob řešení 
pachových látek 
• Specifikuje technická a organizační opatření – specifikuje manipulační plochy, na 
kterých se bude nakládat se závadnými látkami, uvede specifikaci stavebních odpadů a 
způsob nakládání s digestátem 
• Studii dopravně - hlukové zátěže v daném území 
• Upřesní dovoz jednotlivých materiálů do areálu a ovlivnění nárůstu dopravy návozem 
materiálu 
• Seznam komunikaci, po kterých bude doprava realizovány, aby byl miminalizován 
průjezd vozidel obcí 
• Pachovou studii předmětného území 
• Bilanci vývozu digestátu – časové úseky, kdy se bude vyvážet, na jaké pozemky, 
dávkování digestátu na ha, upřesní velikost ploch, které budou během roku potřebné pro 
uložení digestátu 
• Potřebné počty dopravních prostředků pro vyvážení digestátu 
• Způsob úpravy objektů pro příjem vstupních surovin a jejich homogenizace s ohledem 
na minimalizaci pachové zátěže 
• Způsob jakým budou uzavřeny objekty pro skladování digestátu 
• Způsob odsíření bioplynu před jeho spálením v kogeneračních jednotkách 
• Způsob jakým budou dopravní prostředky zajištěny proti úniku emisí pachových látek 
• Maximální kapacitu zařízení pro zpracování vstupních surovin 
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Dokumentace byla v průběhu projednávání za účastí dotčených orgánů státní správy a dotčené 
obce a na základě závěru zjišťovacího řízení dopracována a doplněna.   
 
Obsah a rozsah dokumentace odpovídá etapě přípravy záměru a jeho charakteru. 
Zpracovatelka se vhodně zaměřila na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a 
zejména na převažující vlivy na životní prostředí, a to pachu, hluku a dalších vlivů. Celkově 
lze posuzovanou dokumentaci hodnotit z hlediska jejího obsahu a kvality jako kvalitní. 
Zpracovatelka dokumentace vychází z dlouholeté praxe při posuzování vlivů staveb na životní 
prostředí. Čerpala nejen podkladů dodavatele technologie a investora, nýbrž  i z dalších 
dostupných zdrojů. 

Podle názoru zpracovatelky posudku je dokumentace  dostatečná k posouzení vlivů 
uvažovaného záměru na životní prostředí a ukončení procesu posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění.  Oblasti uvedené v doporučení ze zjišťovacího řízení byly 
v dokumentaci ošetřené. 

  

Dořešení, resp. zpřesnění některých nedostatků, či neurčitostí se předpokládá v další 

přípravě záměru v rámci územního řízení, resp. stavebního řízení a řízení vedených podle 

rezortních zákonů. Tyto nedostatky, nepřesnosti, resp. nedopatření v dokumentaci, nemohly 

ovlivnit provedené hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v dokumentaci. Jedná se 

převážně  o zpřesnění detailních řešení, vnějších úprav apod., nikoliv podstatných záležitostí 

rozhodujících pro posouzení vlivů záměru a dopadu technologie na složky životního 

prostředí.  

 

 

2) Správnost údajů uvedených v dokumentaci  včetně použitých metod 
hodnocení 
 
V této části je obsah, úplnost a správnost jednotlivých částí a oddílů dokumentace  
zpracovatelkou posudku přezkoumán a nedostatky jsou posouzeny a komentovány vzhledem 
k jejich úplnosti a vypovídajících hodnotách rozhodujících pro posouzení dopadů a rozsahů 
vlivů. 
Komentář zpracovatelky posudku  je zvýrazněn kurzívou. 
 

Část A ÚDAJE O OZ2AMOVATELI 

Uvedeny jsou základní údaje o oznamovateli:obchodní firma, IČ,  sídlo, jméno, příjmení, 
bydliště a telefon oprávněného zástupce. 

Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem.  

Část B ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B I. Základní údaje  
Kapitola je rozdělena na podkapitoly, jejichž názvy odpovídají osnově uvedené v zákoně a 
obsahuje požadované informace, včetně zařazení záměru dle přílohy č. 1 zák.č. 100/2001 Sb., 
v platném znění.. 

Ke kapitolám, které mají konkrétní informaci podstatnou pro proces posuzování, mohu 
konstatovat následující : 
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Kapitola B.I.4. „Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry stručně“ 
definuje požadované údaje  s upozorněním na možné kumulativní vlivy se stávajícím 
provozem oznamovatele, t.j. zejména v oblasti hluku a prašnosti, které byly zohledněné 
vilikové a rozptylové studii . 
 
Kapitola B.I.5. „Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí“ popisuje 
obecně možnosti poskytované  alternativními zdroji navrhovaného typu pro výrobu elektrické 
energie, požadavky na naplnění cílů a závazků České republiky v souvislosti s členstvím 
v EU. Konkrétněji pak zdůvodňuje výběr staveniště investorem a jediné nevariantní  řešení.  
 
Zdůvodnění je logické a dostatečné, obsahuje důležitou informaci, že stávající navržené  
umístění vyplynulo z požadavku zastupitelstva obce na umístění BPS co nejdále od obytné 
zástavby obce. 
 
Kapitola B.I.6. „Popis technického a technologického řešení záměru“ řeší výběr navržené 
technologie.  
 
Kapitola je konstruována podrobně a výstižně, popisuje technické a technologické řešení i 
postup výstavby a nároky na vstupní materiály. Popis obsahuje informaci o minimální době, 
po kterou vstupní materiál setrvá v reaktoru, zajištění mimořádných  stavů havarijním 
hořákem- flérou, postup dávkování a cestu postupu dávkovaného materiálu včetně složení 
vstupních surovin. Dále je zde popisována technologie homogenizace a míchání materiálu. 
Kapitola se podrobně věnuje opatřením ke snížení emisí pachových látek, počínaje instalaci  
fléry (havarijního hořáku) pro zamezení úniku vyrobeného bioplynu do ovzduší v době kdy 
nejsou provozu kogenerační jednotky. Jsou popsány opatření pro vstupní suroviny a digestát.  
 
Kapitoly B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení, B.I.8. 
Výčet dotčených územně samosprávných celků, B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 
podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat : 
 
Kapitoly obsahují  požadované údaje. Pouze je  nepřesný odkaz na kolaudační rozhodnutí . 
Podle § 119 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění lze dokončenou stavbu, popřípadě část 
stavby schopnou samostatného užívání, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) 
nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy . Rovněž 
vzhledem k časové posloupnosti jednotlivých opatření  je vhodnější nejprve uvést před 
územním rozhodnutím vydání závazného stanoviska  a povolení příslušného orgánu ochrany 
ovzduší k umístění BPS před stavebním povolením. 
 

B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1. Půda  
Jeden z dotčených pozemků je součástí zemědělského půdního fondu jako orná půda. 
Dokumentace informuje o rozsahu odnětí, které bude realizováno pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, a to tak, aby nevznikly žádné zbytkové pozemky bez možnosti přístupu a řádného 
obhospodařování. Přesná výměra bude stanovena na základě definitivního osazení silážních 
žlabů a objektů BPS zakresleného v projektové dokumentaci pro územní řízení. 
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Výše uvedené nepřesnosti jsou zanedbatelné a  budou upřesněny v průběhu správního řízení 
podle zák.č. 334/1992 , v platném znění, kde je nezbytné tyto údaje konkretizovat. 
 
B.II. 2. Voda  
Kapitola popisuje  nároky na vody po dobu výstavby a trvalého provozu. Zdrojem bude 
vlastní studna. 
 
Kapitola obsahuje požadované údaje.  
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
V průběhu stavby budou jen nároky na suroviny a energie související se stavebními pracemi. 
Pro období provozu jsou to zejména vstupní suroviny pro provoz BPS. Podkapitola obsahuje 
informaci, že vstupní suroviny budou již ve fázi přípravy dezintegrovány na potřebnou 
velikost vhodnou pro zpracování v BPS. 
 
Výčet uvedený v kapitole je postačující. Scházející odkaz na spotřebované pohonné hmoty a 
maziva pro autodopravu zajišťující dovoz vstupních materiálů  není podstatný. 
  
B.II.4. 2ároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
Kapitola obsahuje odkaz na podrobnou dopravní studií, která je součástí příloh dokumentace 
a sloužila také jako výchozí materiál pro rozptylovou a hlukovou studii. Dopravní studie 
prokázala, že stávající silniční síť je pro daný účel dostatečná a není nutno ji rozšiřovat  
zároveň informuje o nárůstů počtu jízd v souvislosti s provozem BPS. 
 
Údaje z tohoto oddílu mají dostatečnou vypovídací hodnotu. V této etapě projekčních prací 
není znám plán organizace výstavby (dále jen POV), který upřesní časový a pracovní 
harmonogram a rozsah nasazení dopravních a stavebních strojů včetně opatření k eliminaci 
negativních vlivů na okolí. 
 

B.III. Údaje o výstupech  

B.III.1. Ovzduší  
Kapitola člení  jednotlivé zdroje znečištěné ovzduší zejména pro období provozu. Ovlivnění 
kvality ovzduší ve fázi výstavby není detailně hodnoceno a autorka zde formuluje všeobecná 
doporučení pro minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek jako je kropení prašných míst 
staveniště a čištění komunikace u výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace. 
 
Kapitola se obšírně věnuje fází provozu podle jednotlivých zdrojů emisi. Liniový zdroj 
představují emise ze silniční dopravy. Jejich výpočet vychází z dopravní studie a emisních 
faktorů silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ 
MEFA v.02. Část kapitoly je věnována pachovým emisím ze substrátu ze  zemědělské 
primární produkce a kejdy a bioplynové stanice. Rozsáhlá část kapitoly je věnována 
stacionárnímu zdroji z kogenerační jednotky. Podrobnější údaje o zdrojích znečištění a 
výpočtech jsou v příloze dokumentace č. 5 „Rozptylová studie Bioplynová stanice 840 kW 
Loděnice“ zpracovaná Ing. Petrem Fiedlerem , Háj ve Slezsku.  
 
Schází podrobnější hodnocení  po dobu realizace stavby. Výstavba záměru je předpokládána 
po dobu 6 měsíců, po kterou může být zdrojem znečištění doprava stavebního a 
technologického zařízení včetně materiálu pro účely stavby a rovněž odvoz odpadů. Bení zde 
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popsán  liniový zdroj z automobilové dopravy a plošný zdroj emisí polétavého prachu ze 
staveniště (znečištěné plochy a příjezdové komunikace, skrývky zemin, úložiště stavebního 
materiálu spod.). Prašnost bude ovlivněná jak provozní kázní,  klimatickými podmínkami 
(množství srážek, směr  a síla větru), ale i charakterem dotčených ploch. Bicméně tato 
skutečnost nemá rozhodující vliv na závěry dokumentace a lze souhlasit z autorkou, neboť 
emise budou nahodilé, časově omezené a lze je výrazně omezit udržováním pořádku a 
omezováním prašnosti staveniště. V této etapě projekčních prací není a nemůže být znám 
POV, který upřesní časový a pracovní harmonogram a rozsah nasazení dopravních a 
stavebních strojů včetně opatření k eliminaci negativních vlivů na okolí. Bezbytná opatření 
pro dobu výstavby formuluje i dokumentace. Tato opatření budou zahrnutá i do souhrnu 
doporučení stanoviska. 
 
V dokumentaci není také specifikován plošný zdroj znečištění v době provozu. Plošně méně 
rozsáhlým zdrojem bude parkoviště  pro vozidla zajišťující návoz a vývoz substrátů do 
zařízení a samozřejmě celý areál zemědělského objektu. Dále pak podle přílohy 2 nař. vlády 
č. 615/2006 Sb., v platném znění, náleží k zemědělskému zdroji zařazenému do příslušné 
kategorie i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami 
uvolňujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje. Z toho důvodu schází jako 
plošný zdroj uvést plochy, na které bude vyvážen digestát. Je nutné zdůraznit, že aplikovaný 
produkt bude ve své konečné podobě stabilizován,  nezapáchající a skleníkové plyny 
neuvolňující digestát a neuvedení těchto ploch spojených s jeho aplikaci jako zdroj plošný 
nemá rozhodující vliv na závěry této částí dokumentace.  Zejména vzhledem k faktu, že 
digestát ve srovnání s kejdou je již vyhnilý produkt. Ve srovnání s aplikaci kejdy se jedná o 
velmi významný posud k zlepšení vlivů zemědělské činnosti. Tyto emise budou vztažené na 
velikou plochu a spolu se zavedením zásad správné zemědělské praxe bude vliv menší než při 
vývozu kejdy a hnoje, nebo chovu hospodářských zvířat a produkce čpavku ze stájí .  
 
K části dokumentace řešící liniový zdroj  dopravu,  vlastní spalování a emise ze stacionárních 
zdrojů nemám připomínek a jejich výpočty a specifikace mají dostatečnou vypovídací hodnotu 
a jsou zpracované v souladu metodikami MŽP a platnou legislativou..  
 
B.III.2. Odpadní vody  
Podle dokumentace nedojde ke změně množství odpadních vod ze sociálního zařízení a další 
odpadní vody nebudou vznikat. Srážkové vody z manipulační plochy u silážního žlabu a ze 
silážního žlabu  budou společně se silážními šťávami svedeny do bezodtoké jímky a budou 
následně využity jako vstup do BPS. Případný přebytek těchto vod bude využit pro hnojení 
pozemků. Předpokládané  množství je odhadováno na  750 m3. 
 
Dokumentace neuvádí za jaký časový úsek bude uvedených 750 m3 dešťových vod vznikat a 
jejich bilanci ve vztahu k  velikosti jímky a nutnosti jejího vývozu na pozemky. Podle §38 odst. 
1 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění, jsou odpadními vodami vody použité v obytných, 
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 
prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z 
nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Z toho 
důvodu budou znečištěné dešťové vody ze zpevněných ploch vodami odpadními, které 
následně (a s nejvyšší pravděpodobnosti  výjimečně) budou likvidovány na vybrané pozemky. 
Tyto vody by se neměly dostat do vod povrchových ani podzemních. K problematice čistých 
dešťových vod nemám připomínek.  
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Výše uvedené nedostatky považují pouze za nepřesnosti, které v tomto stádii příprav a 
zpracování projektové dokumentace není nutné řešit a budou aktuální v etapě zpracování 
provozního řádu a havarijního plánu objektu. 
 
B.III. 3. Odpady  
Dokumentace uvádí předpokládané druhy a množství odpadů při výstavbě a provozu. Jejich 
výčet odpovídá charakteru posuzovaného záměru a uvažovaných stavebních činnosti podle 
zpracovaného stupně projektové dokumentace.  
 
V dokumentaci není zcela konkrétně řešeno nakládání s digestátem v případě, že v důsledku 
mimořádné situace nebude tento produkt zcela fermentován a nebude vhodný pro aplikaci na 
vybrané pozemky. Lze však předpokládat, že toto bude řešeno následně v provozním řádu 
BPS. Stručně je tento stav v dokumentaci komentován na str. 82:“Při havarijním stavu 
reaktoru s následným vznikem nestabilizovaného digestátu uvolňujícího ve zvýšené míře 
pachové látky bude mít oznamovatel zakázán jeho rozvoz na pozemky. Baopak bude povinen 
digestát v BPS přepracovat tak, aby došlo k jeho potřebné stabilizaci, např. pomalým 
přidáváním po malých množstvích na začátek procesu do uzavřené vstupní jímky.“ Ze znění 
těchto vět je zřejmé, že toto bude nutné řešit v provozním řádu.  Bejedná se o nedostatek, 
který by měl odstavný vliv pro posouzení vlivů záměru. V tomto stádii příprav a zpracování 
projektové dokumentace tento návrh postačuje  a bude aktuální v etapě zpracování 
provozního řádu a havarijního plánu objektu. Z tohoto důvodu bude na toto upozorněno 
v návrhu stanoviska.  
 
K upřesňování druhů a zejména množství vznikajících odpadů dojde v průběhu vlastní 
realizace  a provozu. Odstraňování odpadů ze stavby zajistí dodavatel stavby nebo stavebník 
v souladu s platnou legislativou. Bebudou používány materiály, u kterých není znám způsob 
jejich zneškodňování. Pokud náhodně vzniknou odpady znečištěné škodlivinami budou 
zařazeny do kategorie „A“ a bude s nimi nakládáno  jako s nebezpečným odpadem. 
Zneškodnění provede odborná firma vlastnící platné oprávnění k nakládání s nebezpečnými 
odpady. 
 
Se závěry dokumentace  v kapitole odpady  souhlasím. 
 
B.III.4. Ostatní 
Hluk  
Pro záměr byla zpracována hluková studie, která je v plném rozsahu zařazena v přílohách 
dokumentace. Kapitola je rozdělena na hlukové vlivy v období výstavby a v období trvalého 
provozu. Doba výstavby s použitím těžké techniky nepřekročí několik týdnů pouze  částí dne 
a v poměrně velké vzdálenosti od obytných objektů a rozsah hlukových vlivů nepřekročí 
hygienické limity. Ve fázi provozu budou stacionárním zdrojem hluku kogenerační jednotky a 
v pohyb nakladače při návozu sypkých materiálů. Kogenerační jednotky budou umístěny v 
hlukově izolovaných kobkách a hluk uvolněný do okolí bude snížen na minimum. Jako 
liniový zdroj v období provozu byla vyhodnocena autodoprava přepravující suroviny pro BSP 
a  odvážející digestát. Pro zjištění maximální možné hlukové se vycházelo z dopravní studie v 
počtu v nejfrekventovanějším týdnu v roce (žně s doprovodným vývozem digestátu). 
Překročení limitů se ani v tomto případě nepředpokládá. Podrobně je hluková problematika 
řešena v hlukové studii, která je součástí tištěné dokumentace a zpracované ing. Jarmilou 
Paciorkovou, Havířov.  
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U záměru zejména v době výstavby nelze vyloučit vibrace způsobené přepravou materiálů při 
průjezdu těžkých nákladních vozidel nebo při pojezdu mechanismů na staveništi. Dosah 
těchto vibrací nebude přesahovat řádově desítky metrů od zdroje a k obytné zástavbě jejich 
účinek nezasáhne. 
 
Kapitola se nezabývá liniovým zdrojem hluku – dopravou  v období výstavby. Lze však 
předpokládat, že jestliže v období provozu hluková studie neprokázala pro nejvytíženější 
období překročení limitů, nedojde k tomuto ani v časově omezeném období výstavby. Tuto 
problematiku v době realizace stavby je nutné řešit v plánu organizace výstavby, která bude 
součásti projektové dokumentace stavby a řešena v řízení o povolení stavby a stavebním 
povolení. 

Výše uvedené  opomenutí nemá vliv na celistvost kapitoly a rozsah podané informace. 
Celkově je kapitola zpracována dostatečně. 
 
Použitá metodika výpočtu, použitý program HLUK+ verze 7.11 včetně zpracování výsledků 
odpovídá současné metodice. Je nutné vzít v úvahu,  že uvedené hodnoty jsou údaje získané 
modelováním  a simulaci budoucích možných charakteristik, které je zapotřebí v praxi ověřit 
až při vlastním provozu. Tento požadavek byl stanoven i Krajskou hygienickou stanici 
Moravskoslezského kraje s sídlem v Ostravě a je zahrnut v návrhu podmínek pro stanovisko. 
 
Z platné legislativy   vyplývá, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, 
které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, je povinná technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanoveném právními předpisy zajistit, aby hluk nepřekračoval 
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, 
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno 
nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. S přihlédnutím k výše uvedenému bude do 
návrhu stanoviska zpracovatelkou posudku navrženo sledovat hlukovou hladinu při provozu. 
 
Kapitola týkající se vibraci obsahuje požadované údaje. Intenzita vibrací z dopravy bude 
závislá na hmotnosti vozidel, rychlosti  a povrchu vozovky. Vzhledem k počtu projíždějících 
vozidel a době trvání je hodnocení uvedené v dokumentaci dostačující, neboť rozsah nebude 
významný.  
 
B.III.5. Doplňující údaje 
Kapitola  popisuje údaje o pozemcích, které mohou být využity (a naopak nejsou vhodné)  pro 
aplikaci digestátu a o pozemcích, na nichž bude pěstována kukuřice. Dále je zde údaj o 
zákresu pozemků, na které se nemůže z důvodu blízkosti obytné zástavby nebo z důvodů 
jiných omezení aplikovat digestát.  

Kapitola obsahuje převážnou část potřebných informací. Schází odkaz na nutnost evidence 
aplikace fermentačního zbytku na ornou půdu podle  tabulky uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce 
č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o 
skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.  Jelikož se však jedná o 
povinnost plynoucí z legislativních opatření vyplyne evidence z přípravných prací před 
uvedením záměru do provozu. 
Schází  popis možnosti mimořádných stavu při provozu -  havárie a požáru. Havárie mohou 
teoreticky nastat zejména v případě úniku závadných látek do vod povrchových nebo 
podzemních, ale toto riziko je s tímto provozem spojeno již v současné době. Lze konstatovat, 
že spolu se zavedením správné zemědělské praxe, novým režimem nakládání s prasečí kejdou 
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a novým hnojivem – digestátem, se toto riziko sníží.  Riziko požáru souvisí s bioplynem a 
požárním rizikem technologie jímání plynu spolu se strojovnou kogeneračních jednotek. Jiné 
riziko souvisí s možným špatným spalováním (např. uvádění kogenerační jednotky do 
provozu) a zhoršenými podmínkami kvality ovzduší.  
 
Tyto nedostatky nemají rozhodující vliv na obsah kapitoly BIII. a vypovídací schopnost 
dokumentace o výstupech do vnějšího prostředí. Ve své podstatě se jedná o mimořádné stavy 
s krátkodobými vlivy, které se záhy vrátí do normálních podmínek. Souvisí především 
s dodržováním správných technologických postupů a provozní kázně.  
 
Část C . ÚDAJE O STAVU ŽIVOT2ÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČE2ÉM ÚZEMÍ  
C.I. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 
Kapitola popisuje místní skladebné prvky ÚSES, zvláště chráněná území  a VKP v nejbližším 
okolí. Dále území historického, kulturního nebo archeologického významu, území zatěžována 
nad míru únosného zatížení ( včetně starých zátěží), území hustě zalidněná a extrémní poměry 
v území. 
 
Bez připomínek. Kapitola obsahuje zákonem požadované údaje v dostatečném rozsahu.  

C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Kapitola stručně, ale dostatečně popisuje místní podmínky, které charakterizují místo záměru  
a širší okolí.  Záměr bude umístěn na okraji zástavby a částečně v areálu stávající objektu 
určeného pro zemědělskou výrobu. Ba budoucí staveniště navazují lány intenzívně 
obdělávaných polí a místní zpevněná komunikace.  K obsahu kapitol vzhledem k umístění a 
druhu záměru nemám námitek. Kapitola obsahuje zákonem požadované údaje v dostatečném 
rozsahu. 
 
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 
Kapitola stručně hodnotí kvalitu životního prostředí jako lokalitu málo zatíženou, u níž je 
předpoklad, že ani po realizaci záměru nebude překročena míra únosnosti jeho zatížení. 
Problematická je zhoršená kvalita ovzduší z hlediska částic PM10 (prachu) a benzo(a)pyrenu, 
což se však týká zejména okolí vytížených komunikací. Souhlasím s autorkou, že z hlediska 
druhové rozmanitosti flóry a fauny není dotčené území významné, jedná se lokalitu 
poznamenanou intenzivní zemědělskou výrobou, místně i dopravou a lokalita výstavby má 
nízký stupeň ekologické stability. Kapitola obsahuje zákonem požadované údaje 
v dostatečném rozsahu. 
 
ČÁST D     KOMPLEX2Í CHARAKTERISTIKA A HOD2OCE2Í VLIVŮ ZÁMĚRU 
2A OBYVATELSTVO A ŽIVOT2Í PROSTŘEDÍ 
 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti  
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Kapitola úvodem stručně naznačuje problematiku metodiky hodnocení zdravotních rizik a 
následně hodnotí možné vlivy znečišťujících látek z dopravy a výstavby, plynné škodliviny z 
dopravy a spalování bioplynu a hluku. Poslední část se zabývá ekonomickými a sociálními 
aspekty vlivů na obyvatelstvo. Je vycházeno ze dvou rozhodujících studií – rozptylové a 
hlukové. 
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Jako hlavní problematika v období výstavby z hlediska čistoty ovzduší je charakterizována 
prašnost z výkopů zeminy. Tato činnost je časově omezena na období několika týdnů. 
Neočekává se zde žádný negativní dopad na zdraví obyvatelstva. V období provozu pocházejí 
všechny  posuzované škodliviny z provozu spalovacích motorů při přepravě materiálů nebo 
pojezdu mechanismů v lokalitě a ze spalování bioplynu. Z rozptylové studie zařazené v 
příloze dokumentace vyplývá, že celkový příspěvkový objem škodlivin produkovaných 
předmětným záměrem v území velmi nízký, dosahující řádově necelého jednoho procenta 
imisního limitu. 
 
Pro zjištění vlivů hluku na obytnou zástavbu byly zvoleny v místě nejbližších chráněných 
objektů referenční body. Jsou umístěny tak, aby se zde projevila kumulace veškeré dopravy 
spojené s provozem střediska včetně hluku z provozu bioplynové stanice. Podle výsledků 
hlukové studie nebudou ani po zprovoznění BPS překročeny hlukové limity v denní i noční 
době ve všech referenčních bodech. 
 
Část kapitoly řeší vlivy na pobytovou pohodu obyvatelstva a sociální a ekonomické vlivy.  
 
Pro větší přehlednost je  vhodnější dělit v dokumentaci popisované vlivy na období výstavby a 
období provozu. 
 
Bejsou zde uvedeny možné vlivy hluku v době výstavby, a to jak ze staveniště, tak i z dopravy. 
V průběhu výstavby posuzovaných objektů může docházet k narušení faktoru pohody hlavně 
v důsledku dopravy a provádění stavebních  prací. Z časového hlediska budou tyto vlivy 
ovlivnitelné režimem stavby a POV.  Doporučení jsou zahrnuta v návrhu posudku. 
 
Dle mého názoru je problematika hluku a ovzduší  v dokumentaci posouzena pro účely tohoto 
procesu dostatečně. Detailně bude problematika hluku řešena v dalších řízeních a zejména 
měřením v období provozu. Bude v zájmu provozovatele průběžné monitorovat hladinu hluku 
během provozu tak, aby se předešlo případným stížnostem občanů a zejména škodám na 
zdraví.  Doporučení jsou zahrnuta v návrhu posudku. 
 
Kapitola obsahuje zákonem požadované údaje v dostatečném rozsahu a lze souhlasit se 
zpracovatelkou, že vlivy na obyvatelstvo se jeví jako malé, trvalé po celou dobu provozu 
záměru, vratné, částečně mírně pozitivní (z hlediska podpory zachováních stávajících 
pracovních míst), částečně mírně negativní (z hlediska působení hluku). 
 
Hodnocení vlivu hluku a emisi bylo zpracováno v souladu s příslušnými právními předpisy a 
metodickými pokyny. Studie , které jsou součástí dokumentace jsou zpracované osobami, které 
jsou držiteli osvědčení o autorizaci . 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Kapitola převážně hodnotí vlivy bioplynové stanice na ovzduší v období provozu. Výsledky 
rozptylové studie prokazují, že imisní limity nebudou provozem bioplynové stanice 
překročeny a příspěvek k imisním koncentracím bude malý, podstatně nižší, než je uvádí 
rozptylová studie. Kapitola zevrubně hodnotí výsledky rozptylové studie a jednotlivé popisuje 
výsledné parametry jednotlivých ukazatelů  podle vypočtených hodnot a konkrétních 
parametrů lokality.  
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Kapitolu v této problematice považuji za dostatečnou. V období provozu lze negativní vlivy na 
ovzduší a klima vyloučit. Vlivy prašnosti v období výstavby lze vhodnými opatřeními omezit a 
s přihlédnutím k délce výstavby nedojde k takovému znečišťování , které by významně 
ovlivnilo ovzduší v místě stavby. Opatření k omezení prašnosti jsou uvedena v návrhu 
posudku.  
 
Hodnocení vlivu na ovzduší a klima bylo zpracováno v souladu s příslušnými právními 
předpisy a metodickými pokyny. Studie, které jsou součástí dokumentace jsou zpracované 
osobami, které jsou držiteli osvědčení o autorizaci . 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky  
Kapitola rekapituluje, případně doplňuje údaje z předchozích kapitol zabývajících se hlukem 
a dalšími fyzikálními a biologickými charakteristikami. Vychází při tom ze zpracované 
hlukové studie záměru pro provoz a rovněž popisuje stávající hodnoty hluku.  
 
Ke kapitole mám opakovanou připomínku, a to rozdělení na vlivy v době provozu a po dobu 
výstavby, kterými se dokumentace nezabývá.  V průběhu výstavby posuzovaného objektů může 
docházet k narušení faktoru pohody hlavně v důsledku zvýšené dopravy a v důsledku 
provádění výkopových prací. Vzhledem k umístění staveniště, kdy hluk bude působit přibližně 
pouze v době od 7,00 do 19,00 hod, nebude vliv z vlastního staveniště významný. Je zřejmé, že 
se jedná o faktor dočasný a omezený pouze na denní období. Tyto vlivy lze ošetřit v rámci 
stavebního řízení a plánu organizace výstavby. Z časového hlediska bude zvýšení hluku z dopravy 
a provádění stavby zanedbatelné.  
 
Pro období provozu BPS kapitola poskytuje zákonem požadované údaje v dostatečném 
rozsahu. 
 

D.I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Zpracovatelka  v této kapitole konstatuje, že záměr bude mít významný vliv na charakter 
odvodnění oblasti, který však bude kompenzován požitím dešťových vod do bioplynové 
stanice a tedy dále pro hnojení pozemků. Vliv na povrchové vody se neočekává a vliv na 
podzemní vody se může projevit jen místně pod silážním žlabem, kde nebude povrchová 
zvodeň po zpevnění povrchu pozemku dotována srážkami. Negativní vlivy  na  kvalitu  vod se  
v důsledku provozu BPS se podle dokumentace neprojeví. Naopak předpokládá vlivem 
aplikace digestátu snížením vyplavování dusíkatých látek do vod. Problematika vlivu na 
podzemní vody je ošetřena nepropustnými úpravami ploch, silážních žlabů a možností 
kontroly případných úniků. Vlivy na vody jsou charakterizovány svým rozsahem a velikostí 
jako nevýznamné, trvalé, vratné z hlediska ovlivnění kvality vod, nevratné z hlediska změny 
charakteru odvodnění území. 
 
S těmito závěry lze v rozhodujících aspektech souhlasit. Bení zde však postiženo riziko při 
mimořádných stavech spočívající v úniku ropných látek při stavebních prácích nebo při 
vývozu digestátu na pozemky. K havarijnímu stavu může dojít i při nevhodné manipulaci 
s digestátem, fugátem či dalšími nebezpečnými látkami související s provozováním BPS, 
zejména při nedodržení provozní kázně, provozních a manipulačních řádů apod..  
 
Tento nedostatek je však drobného charakteru a nemá rozhodující vliv na obsah této kapitoly 
a výsledky hodnocení.  
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D.I.5. Vlivy na půdu 
Zpracovatelka se zabývá především problematikou záboru půdy a vynětím stavbou dotčené 
plochy ze zemědělského půdního fondu. Dále hodnotí možnost znečištění půdy a horninového 
prostředí  a pozitivní vlivy digestátu na půdu, který bude aplikováno na základě hnojných 
plánů splňujících nitrátovou směrnici. Podnik má zpracován plán zavedení zásad zemědělské 
praxe a plán hnojení, do něhož bude využitelnost digestátu zahrnuta. Vlivy na půdu jsou 
hodnoceny jako trvalé, nevratné, co do rozsahu a velikosti vlivů jsou hodnoceny jako 
významné, částečně negativní, částečně pozitivní. 
 
Posouzení  vlivu je dostatečné a se závěry této kapitoly souhlasím . 
 
D.I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  
Posouzení  vlivu je dostatečné a se závěry této kapitoly souhlasím . 
 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Také problematiku hodnocení vlivu na floru a ekosystémy lze hodnotit jako dostatečně 
zpracovanou.  
 
D.I. 8. Vlivy na krajinu 
Zpracovatelka dokumentace hodnotí vlivy a možné změny charakteristik území, poměru 
krajinných složek a harmonii a harmonické měřítko krajiny a další charakteristiky.  
 
Posouzení  vlivu je dostatečné a se závěry této kapitoly souhlasím . 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Podle zpracovatelky dokumentace nedojde k ovlivnění. 
 
Posouzení  vlivu je dostatečné a se závěry této kapitoly souhlasím . 
 
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
Je zde proveden stručný souhrn možných vlivů včetně konstatování, že přeshraniční vlivy 
záměru nenastanou. Jsou zde jmenované hlavní vlivy a souhrnné hodnocení záměru podle 
kritérií uvedených v tabulkovém přehledu. Podle celkového hodnocení záměru nemá žádný z 
posuzovaných vlivů při hodnocení přiřazeno výrazně negativní působení, celkové působení 
záměru je neutrální až mírně pozitivní a vyznívá z hlediska trvale udržitelného rozvoje jako 
únosné a vhodné. 
 
Se závěry uvedenými v této kapitole dokumentace souhlasím. Kapitola je zpracována 
v dostačujícím rozsahu a objektivně. 
 
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 
Je posouzena problematika rizika úniku závadných látek do půdy nebo vody. Další riziko 
připadá v úvahu při mimořádných provozních podmínkách z hlediska provozu zdroje 
znečišťování ovzduší zejména při uvádění kogenerační jednotky do provozu, kdy se 
přechodně po krátkou dobu několika hodin mohou projevit zhoršené podmínky spalování. 
Riziko požáru je s ohledem na typ provozu statisticky nejvýznamnějším. Rozšíření požáru na 
okolní zástavbu bylo s ohledem na umístění objektu a vzdálenost od ostatní zástavby 
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vyloučeno. Požár v areálu může přinést krátkodobé výrazné zhoršení kvality ovzduší 
v lokalitě. Riziko rozšíření epidemie chovů zvířat aplikací digestátu (hnojiva) je omezeno 
kvalitní veterinární péčí u původců statkových odpadů a ověřeným procesem fermentace 
(dodržení teplot a doby zdržení) v BPS. 
 
Kapitola je zpracována stručně a  dostatečně. Schází zmínka o nebezpečí vzniku havárie při 
rozvozu digestátu. Pravděpodobnost vzniku tohoto typu havárie se nemění  oproti stávajícímu 
stavu s možnosti vývozu jakéhokoliv hnojiva na zemědělské pozemky při hnojení. Rovněž 
schází možnost některých havarijních stavů při přívalových deštích a přeplnění záchytné 
jímky.  Tyto nedostatky nemají zásadní vliv na závěry této kapitoly a jsou řešitelné v dalších 
organizačních opatřeních, zejména v provozních řádech a havarijním plánu.  
 
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
Kapitola obsahuje přehled navržených opatření pro fázi přípravy a výstavby záměru, pro fázi 
provozu záměru  a pro fázi ukončení provozu záměru. Jejich rozsah částečně vyplývá 
z obsahu dokumentace a je adekvátní typu záměru. 
 
Běkterá z uvedených opatření jsou povinnosti plynoucí z legislativy a jejich uvádění do 
podzákonné normy může být považováno za nadbytečné, ale uvedení těchto opatření v této 
kapitole  znamená rekapitulaci všech možných opatření. 
 
Pro fázi provozu schází  povinnost provést po ustálení dopravních charakteristik  měření 
hluku ( viz str. 73 dokumentace). V bodě 6 kapitoly je sice uvedeno:“Oznamovatel zajistí v 
případě potřeby a požadavku orgánu ochrany ovzduší měření hluku v době obdobné zátěže 
(např. sklizně) jako dokumentaci stávajícího stavu území (případně může být uznáno měření 
hluku provedené v rámci IPPC vepřína Loděnice“. Takto formulována povinnost je mírně 
zmatečná, neboť problematika hluku nespadá do věcné příslušnosti orgánu ochrany ovzduší, 
nýbrž pod problematiku ochrany zdraví lidu.  
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 
Kapitola obsahuje přehled podkladů, výpočetních programů, metodik a literatury použité při 
zpracování dokumentace. 
 
Obsah kapitoly je zpracován odpovídajícím způsobem. Podklady jsou dostatečné. Přístupy při 
hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v rámci dané etapy 
přípravy záměru adekvátní charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality. V dokumentaci byly 
postiženy všechny zásadní aspekty potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví související 
s posuzovaným záměrem.    
 
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 
Zpracovatelka dokumentace konstatuje, že vlastní záměr je běžným projektem, jehož výstupy 
i vstupy jsou známy z jiných lokalit s potřebnou přesností. Zpracovatelce dokumentace nejsou 
známy takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by měly významný vliv na 
hodnocení záměru. 
 



RNDr.Lenka Filipová, 739 30 Lískovec 244, Frýdek-Místek, krachat@seznam.cz , mobil 602 618 043 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

21 
____________________________________________________________________________________________________ 

Posudek podle zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění „ BPS Loděnice“ 

Dokumentace se věnuje všem rozhodujícím aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví spojeným s posuzovaným záměrem. Dořešení, resp. zpřesnění některých záležitostí se 
předpokládá v další přípravě záměru v rámci územního řízení, resp. stavebního řízení, 
případně období provozu záměru. 
  
ČÁST E    POROV2Á2Í VARIA2T ŘEŠE2Í ZÁMĚRU  
Dokumentace řeší záměr pouze v jedné variantě, protože variantní umístění BPS bylo 
projednáno se zástupci obce již před řízením EIA a byl akceptován jejich požadavek na 
umístění BPS co nejdále od obytné zástavby. 
 
Po seznámení se s místem stavby , je podle názoru zpracovatelky posudku možné konstatovat, 
že záměr je optimální. Se závěry dokumentace se  ztotožňuji.  
 
ČÁST F   ZÁVĚR  
Závěrem je v dokumentaci konstatováno, že záměr splňuje legislativní požadavky na ochranu 
životního prostředí, neohrožuje zdraví obyvatelstva a není v rozporu s plánovaným funkčním 
využitím území. Záměr kromě pozitivního vlivu vybudování zdroje el. energie z 
obnovitelných zdrojů a snížení produkce amoniaku z chovu prasat v Loděnici o 85% přináší 
také některé negativní jevy, kterými jsou zejména zábor zemědělského půdního fondu, 
zrychlení odtoku srážkových vod z území a malý příspěvek k hladině hluku a imisní situaci v 
území. Tyto negativní vlivy jsou zejména u záboru zemědělské půdy významné, avšak pro 
danou lokalitu únosné. Záměr je v souladu s územním plánem. 
 
Závěr odpovídá zjištěním uvedeným v dokumentaci a realizace záměru nevyvolá významné 
negativní důsledky na životní prostředí. Lze konstatovat, že umístění provozu je optimální, 
provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí. Z hlediska 
vlivů na životní prostředí a na zdraví obyvatel lze s realizací záměru souhlasit. Za 
předpokladu respektování opatření navržených v procesu posuzování podle zákona č. 
100/2001 Sb., v platném znění,  lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru na  životní 
prostředí a veřejné zdraví budou únosné a akceptovatelné. 
 
ČÁST G VŠEOBEC2Ě SROZUMITEL2É SHR2UTÍ 2ETECH2ICKÉHO 
CHARAKTERU 
Kapitola obsahuje potřebné informace ve srozumitelné formě i pro laickou veřejnost. V této 
kapitole je pravděpodobně nedopatřením operováno s variantou umístění nadzemního vedení 
el. přípojky. Tato varianta již byla vyloučena před zpracováním dokumentace. 

Část H    PŘÍLOHY 
Dokumentace obsahuje tyto přílohy : 
Příloha č. 1 Vyjádření stavebního úřadu 
Příloha č. 2 Mapové přílohy 
Příloha č. 3 Dopravní studie 
Příloha č. 4 Hluková studie 
Příloha č. 5 Rozptylová studie 
Příloha č. 6 Fotodokumentace 
Příloha č. 7 Kopie připomínek ze zjišťovacího řízení 
 

Přílohy jsou v potřebném rozsahu. 
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III.  POSOUZE2Í TECH2ICKÉHO ŘEŠE2Í ZÁMĚRU 
S OHLEDEM A DOSAŽE2Ý STUPEŇ POZ2Á2Í POKUD JDE 
O Z2EČIŠŤOVÁ2Í ŽIVOT2ÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Záměr uvažuje s výstavbou bioplynové stanice na spalování vepřové kejdy, kukuřičné siláže a 
cukrovarnických řízků. Vybrané území je na okraji obce, stranou od rodinné zástavby  a 
navazuje na stávající zemědělský areál a plochy polí.  
 
Některé důležité technologické a stavební  charakteristiky záměru, které mají význam pro 
posuzované vlivy na životní prostředí:  
 
- Minimální doba zdržení vstupního materiálu v součtu ve fermentoru a v dofermentoru: 75 
dnů 
- Poblíž silážních ploch je situována vstupní jímka, do které samospádem vtéká znečištěná 
dešťová voda a silážní vody z těchto ploch – tyto vody budou použité v technologii BPS 
- Bioplynová stanice se skládá z nové vstupní betonové jímky, ze dvou zakrytých a 
zateplených betonových kruhových nádrží – fermentorů, dofermentační nádrže a třech 
stávajících nádrží (dvou nádrží typu Wolf a jedné nádrže typu Košice) a dvou nových jímek  
- Na fermentačních a dofermentační nádrží bude volně položena a po obvodu utěsněna 
gumotextilní elastická membrána Biolene. Ve spodní části nádrží  bude probíhat fermentace, 
v horní části bude jímán bioplyn, který bude membránu vydouvat do kopulovitého tvaru, tyto 
prostory jsou  hermeticky uzavřené. 
- Kukuřičná siláž a cukrovarnické řízky budou do fermentorů dodávány pomocí dvou 
šnekových dávkovacích zařízení Vielfrass s uzavíratelnými kontejnerovými zásobníky.  
Zásobníky jsou uzavíratelné a budou otevřeny vždy jen po dobu návozu siláže a 
cukrovarnických řízků. 
- Kejda z koncových jímek jednotlivých stájí střediska Loděnice bude potrubím vedena do 
uzavřené vstupní zemní jímky o objemu 130 m3, z níž bude dávkována čerpadlem na základě 
řízení počítačem do fermentoru . 
- Míchání surovin ve fermentoru je prováděno pomaluběžným míchacím zařízením 
Paddelgigant, vytápění zajistí trubkový had napájený teplovodním systémem napojeným na 
chladící okruh kogenerační jednotky.  
- Z integrovaného plynojemu je bioplyn o průměrném obsahu 53% metanu veden potrubím do 
strojovny. Zde je využit jako palivo k pohonu kogenerační jednotky, která vyrábí elektrickou 
energii a teplo. 
- Součástí plynojemu je i dvoustupňové odsíření vyrobeného bioplynu, před transportem do 
kogeneračních jednotek 
- Součástí bioplynové stanice bude havarijní hořák (fléra) 
- Trubní vedení koncového produktu  bude napojeno do čtveřice koncových jímek a do jímky 
Košice. Skladovací jímky – dva sklady digestátu jsou stávající nezakryté železobetonové 
nádrže Wolf a jedna stávající nezakrytá ocelová nádrž Košice . Koncové jímky budou 
vybaveny horizontálními ponornými míchadly a nově budou zakryté plastovou fólií. Obdobně 
bude plastovou fólií zakryta siláž v silážním žlabu. 
- Pro zvýšení akumulačního prostoru dojde k dostavbě dvou dalších skladovacích nádrží, 
nadzemních, zakrytých fólií, o objemu celkem 2x2090 m3. 
- Pod novými skladovacími nádržemi stejně jako pod fermentorem a dofermentorem bude 
vybudován systém monitorování průsaku obsahu do podloží. 
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- Druhy vsádky budou konstantní a jejich složení a sušina jsou známé. 
- Již samotné zamezení skladování surové kejdy, která je dnes v otevřených skladovacích 
jímkách zdrojem zápachu, a její záměnou za skladování zpracovaného digestátu dojde k 
omezení uvolňování zápachu z provozu střediska. 
-  Hluk – Předpokládá se, že výstavba bude probíhat v době od 6.00hod do 20.00 hod. Doba 
výstavby s použitím těžké techniky nepřekročí několik týdnů. Ve fázi provozu bude zdrojem 
hluku zejména provoz kogeneračních jednotek, pohyb nakladače po ploše BPS a provoz 
dopravní techniky při návozu vstupních surovin, materiálů pro siláž a odvozu digestátu. Podle 
hlukové studie nebudou po zprovoznění BPS překročeny hlukové limity v denní i noční době 
ve všech referenčních bodech.  
- Ovzduší Na základě výsledků rozptylové studie je možno konstatovat, že v žádném 
z referenčních bodů nebudou imisní limity pro dané škodliviny překročeny. 
- Krajinný ráz, fauna , flóra, ekosystém  – nedojde k významnému ovlivnění 
 
Bezproblémový provoz bioplynové stanice závisí na několika důležitých faktorech : 
 
1. Typ BPS a vstupní suroviny - nejméně problematické jsou zemědělské BPS se 
standardizovanými vstupními surovinami 
2. Bávrh technologie  a s tímto související doba zdržení – uvažovaných 75 dní je dobrým 
předpokladem pro kvalitní vyhnití digestátu - čím kratší doba zdržení, tím vyšší riziko vzniku 
zápachu, protože rozklad dál pokračuje mimo reaktor a dochází k dalšímu uvolňování plynů, 
které jsou při dostatečném dlouhém  zdržení jímané a spalované.. 
3. Kvalitní obsluha a respektování technologie, biologických  a fermentačních procesů 
probíhajících ve fermentorech a dofermentorech, zapracování systému a vytvoření 
dostatečného množství aktivní biomasy, zachování přísunu živin, teplota atd.….provozovatel 
si musí především uvědomit, že se jedná i biotechnologii citlivou na mnoho faktorů, které 
mohu negativně ovlivnit biokulturu organismů rozkládající vstupní suroviny. Bejedná se 
pouze o strojní , stavební nebo technologické zařízení, ale zároveň i o zařízení založené na 
přirozené destrukci organické hmoty mikroorganismy.   
4. Míchání fermentačních nádrží, které zajistí rovnoměrné rozložení substrátu a vytvoří 
vhodné podmínky pro jeho rozložení. Při nedostatečném promíchávání vzniká na povrchu 
stabilní plovoucí vrstva, která může působit problémy ( ucpávání potrubní, snižování kapacity 
fermentoru apod.). 
5.  Kvalitní provozní řády, monitoring a správný způsob řízení provozu – viz bod 3 
6. Zakrytí problémových nádrží a jímek, včetně nádrže na digestát – je v dokumentaci 
navrženo  
 
Souhrn :  Především je nutné dodržovat technologickou kázeň, dodržovat dobu zdržení 
vstupních surovin v reaktoru, teplotu v reaktoru, homogenizaci vstupních surovin, dávkování 
vstupních surovin, uskladnění digestátu, podmínky manipulace s digestátem a další podle 
provozního řádu 
 
Bavržené stavební a technologické řešení BPS Loděnice proto dává veškeré předpoklady, aby 
zařízení plnilo svůj účel a nepůsobilo negativně na životní prostředí. 
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IV. POSOUZE2Í 2AVRŽE2ÝCH OPATŘE2Í K PREVE2CI, 
VYLOUČE2Í, S2ÍŽE2Í, POPŘÍPADĚ KOMPE2ZACI 
2EPŘÍZ2IVÝCH VLIVŮ 2A ŽIVOT2Í PROSTŘEDÍ 

 
Zpracovatelka dokumentace uvádí v kapitole dokumentace „D.IV. Charakteristika opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ 
souhrn opatření, která vyplývají z textu dokumentace a zejména z podmínek stanovených 
platnými předpisy. Navržená opatření jsou rozdělena pro fázi přípravných prací a výstavbu 
záměru a pro fázi provozu záměru. Navržena byla následující opatření: 
 
Pro fázi přípravy a výstavby záměru 
1. Záměr bude realizován v souladu se schválenou projektovanou dokumentací. 
2. Pro vedení dopravy spojené se záměrem jak ve fázi přípravy a výstavby, tak ve fázi 
provozu budou zvoleny dopravní trasy tak, aby byly co nejvíce omezeny negativní vlivy z 
dopravy vstupů a výstupů z bioplynové stanice. 
3. Umístění bioplynové stanice bude voleno tak, aby zábor zemědělského půdního fondu byl 
co nejmenšího plošné rozsahu. Skryté kulturní vrstvy budou využity v souladu s podmínkami 
udělení souhlasu k odnětí pozemku ze ZPF pro zúrodnění pozemků. 
4. Odpady vzniklé při přípravě území a ve fázi výstavby budou předávány oprávněné osobě a 
budou přednostně využity, nebo v případě nemožnosti využití odstraněny v souladu s platnou 
legislativou. O produkci a nakládání s odpady bude vedena provozní evidence ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 383/2001 Sb. a ke kolaudaci bude předložen doklad o 
způsobu jejich využití nebo odstranění oprávněnými osobami. 
5. Oznamovatel předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje žádost o stanovisko k 
umístění a o povolení stavby a následně provozu středního a velkého zdroje znečišťování 
ovzduší včetně doprovodných aktualizovaných rozptylových studií a odborných posudků a 
žádost o povolení zařízení k využívání odpadů, budou-li materiály do zařízení přijímány v 
režimu odpadů (jedná se pouze od cukrovarnické řízky, jejichž zařazení do režimu odpadů 
není jasné). 
6. Oznamovatel zajistí v případě potřeby a požadavku orgánu ochrany ovzduší měření hluku v 
době obdobné zátěže (např. sklizně) jako dokumentaci stávajícího stavu území (případně 
může být uznáno měření hluku provedené v rámci IPPC vepřína Loděnice. 
7. Oznamovatel zajistí pro stavební povolení aktualizaci hlukové studie a projedná ji s 
orgánem ochrany veřejného zdraví. 
8. Oznamovatel předloží jako součást projektu ke stavebnímu řízení projekt náhradní výsadby 
zeleně za skácenou zeleň. 
9. Součástí stavebního projektu bude také požární zpráva respektující požadavky ochrany 
před požárem a výbuchem bioplynu. 
10. Barevné provedení objektů bude voleno tak, aby nepůsobilo v krajině rušivým dojmem. 
11. Jímky a nádrže souboru bioplynové stanice pro skladování závadných látek ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb. budou osazeny signalizací výšky hladiny. Ke kolaudaci stavby bude 
doložen protokol o zkoušce nepropustnosti všech relevantních objektů. U relevantních 
objektů bude navržen a vybudován systém monitorování případného úniku závadných látek 
do podloží staveb. Objekty pro skladování závadných látek budou konstruovány v souladu s 
platnými předpisy v ochraně vod. 
12. Veškeré závadné látky používané při výstavbě záměru budou uloženy tak, aby nemohlo 
dojít k jejich úniku do nezabezpečeného prostoru (budou použity atestované sklady, záchytné 
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vany apod.). Na stavbě nebudou vozidla a mechanismy umývána na nezabezpečených 
plochách. 
13. Pohonné hmoty budou doplňovány do stavebních mechanismů pouze na zabezpečených 
místech. 
14. Pro omezení prašnosti při výstavbě bude v případě potřeby zajištěno kropení a čištění 
dotčených komunikací. 
15. Hlukově náročné zemní a stavební práce budou prováděny pouze v denní době v pracovní 
dny. 
16. Provozovatel zajistí zpracování havarijního plánu, provozního řádu zařízení z hlediska 
zákona č. 86/2002 Sb. a v případě, že zařízení bude zařazeno jako zařízení pro využívání 
odpadů, také provozního řádu z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. Součástí provozního řádu 
bude mimo jiné také podrobné řešení případu havárie s následkem zastavení činnosti reaktoru 
a havárie s následným únikem velkého množství pachových látek. 
17. U vstupní jímky a kontejnerových zásobníků bude z hlediska možných emisí pachových 
látek zajištěna možnost dodatečné instalace odsávání a biofiltru, bude-li to shledáno ve 
zkušebním provozu jako nezbytné. 
18. Skladovací nádrže digestátu budou zaplachtovány. 
19. Plochu určenou k manipulaci se siláží (u kontejnerových zásobníků) oznamovatel 
konstrukčně zabezpečí proti možným splachům a průsakům. 
20. V případě předávání digestátu jinému subjektu za účelem hnojení bude zajištěna jeho 
certifikace v souladu se zákonem o hnojivech. 
21. Bude aktualizováno integrované povolení střediska Loděnice a v jeho rámci také plán 
zavedení zásad správné zemědělské praxe a plán hnojení. 
22. Zařízení bude minimálně 6 měsíců provozováno ve zkušebním provozu, kdy bude 
ověřeno dávkování vstupů a kvalita produkce výstupu, stejně jako uvolňování pachových 
látek v areálu BPS. 
 
Pro fázi provozu záměru: 
1. Odpovídajícím způsobem pečovat o náhradní vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit 
včasnou průběžnou dosadbu. 
2. Předávat fermentační zbytek ke hnojení výhradně subjektu, který má zpracován a schválen 
plán hnojení v souladu s požadavky nitrátové směrnice. 
3. Digestát aplikovat ve vhodných agrotechnických lhůtách, na odpovídajících pozemcích a s 
rychlou zaorávkou (do 24 hodin) nebo s použitím speciálních nástavců pro aplikaci do půdy 
nebo ke kořenům rostlin. Při aplikaci dodržovat potřebný odstup od obytné zástavby. Pro 
přepravu statkových hnojiv používat taková vozidla, aby bylo zamezeno úniku kapalných 
složek těchto hnojiv na komunikace. Místa skladování statkových hnojiv a jiných závadných 
látek zabezpečit proti možnému úniku do povrchových a podzemních vod. 
4. Veškeré komunikace a manipulační plochy v areálu udržovat čisté, bez zbytků navážených 
vstupů a odvážených výstupů a bez úkapů ropných látek. 
5. V souladu se schválenými provozními řády vést provozní evidenci sledovatelných 
technologických parametrů provozu bioplynové stanice. 
6. Dodržovat minimální dobu zdržení v BPS 75 dnů. 
7. Do zařízení nepřijímat jiné vstupy než siláž, kejdu prasat ze střediska Loděnice a 
cukrovarnické řízky. 
8. V souladu se schválenými podmínkami provozu provádět pravidelný monitoring provozu v 
oblasti emisí, hluku, pachu, kontroly těsnosti apod. a monitoring provozních parametrů 
bioplynové stanice v souladu se schválenými provozními řády s doprovodným zápisem do 
provozního deníku BPS. 
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9. Provést ve zkušebním provozu autorizované měření emisí z kogenerace. 
10. Kvalita výstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu s provozním řádem 
zařízení, se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech a vyhláškou č. 474/2000 Sb. 
11. Objekty pro skladování závadných látek z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. Pravidelně 
jednou za 6 měsíců kontrolovat, u relevantních objektů zajistit nejméně jednou za 5 let 
zkoušku jejich těsnosti odborným subjektem. 
12. Zajistit maximální vytíženost používaných vozidel a volbu vhodných přepravních 
prostředků tak, aby negativní vlivy z dopravy byly minimalizovány. 
13. Pro aplikaci digestátu zajistit dodržení minimální odstupové vzdálenosti od obytné 
zástavby 200 m. 
14. Zajistit potřebnou kontrolu a revize všech zařízení včetně dozoru nad požární bezpečností 
stavby. 
 
Pro fázi ukončení provozu záměru 
1. Zajistit vyklizení areálu a vyčištění všech souvisejících objektů od závadných látek, 
zejména zbytků zpracovávaných materiálů, úkapů závadných látek apod. 
2. V případě požadavku na odstranění staveb zajistit odpovídající zařazení stavebních odpadů 
podle druhů a kategorií v souladu s ustanoveními platných předpisů v odpadovém 
hospodářství a jejich přednostní využití nebo předání oprávněné osobě. 
 
Dokumentace svými návrhy ošetřuje  hlavní oblasti, ve kterých je třeba realizovat opatření k 
vyloučení či snížení negativních vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Provozovatel 
musí plnit povinnosti a opatření plynoucí z příslušných legislativních opatření, která platí  
nezávisle na předložené dokumentaci nebo tohoto posudku.  
 
Uvedená opatření považuji za správná a navrhuji je ještě doplnit o následující: 
 
- Všechny stávající jímky, plochy a potrubní rozvody, které budou použité pro manipulaci se 
závadnými látkami – budou před použitím upraveny tak aby byla zajištěna jejich odolnost 
vůči skladovanému médiu a nepropustnost. Všechny nádrže budou před uvedením do provozu 
podrobené zkoušce vodotěsnosti. 
- V dokumentaci pro stavební povolení a následně v  provozních řádech, vyřešit kapacitu 
jímek zachycující dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch, jejich bilanci ve vztahu k  
velikosti jímky a nutnosti jejího vývozu, zejména v období přívalových dešťů a období 
omezených možnosti vývozu na zemědělské pozemky. 
-  V provozním řádu bude řešena nezbytná četnost sledování kontrolního drenážního systému 
s kontrolním vrtem kolem skladovacích nádrží 
 - Bude zakázán rozvoz nestabilizovaného digestátu na pozemky. Bestabilizovaný digestát 
bude v BPS zpracován tak, aby došlo k jeho potřebné stabilizaci, např. pomalým přidáváním 
po malých množstvích na začátek procesu do uzavřené vstupní jímky. Tento způsob řešení 
bude detailně řešen v provozním řádu  a havarijním plánu BPS. 
- POV upřesní časový a pracovní harmonogram a rozsah nasazení dopravních a stavebních 
strojů, včetně opatření k eliminaci negativních vlivů na okolí, zejména hlučnosti a prašnosti.  
- Výsledky výpočtu hlukových parametrů budou za provozu ověřované měřením (např. 
v období žní, když bude nejpočetnější doprava). 
- Výhledově řešit využití nových komunikací a příjezdových tras v návaznosti na odlehčení 
dopravy kolem rodinných domů občanů dotčených dopravou z BPS.  
- V průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s výkopovou zeminou, vyloučit ukládání 
odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci pálením na staveništi. Bapř. použít přebytečnou 
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výkopovou zeminu k vybudování protihlukového valu s vhodným ozeleněním zeleni tlumící 
zvuk ( kombinace různých druhů dřevin a křovin s několika patry).  
- V dokumetaci pro následná správní řízení bude uveden seznam odpadů, které budou vznikat 
během stavby, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Investor stavby v rámci zařízení 
staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o 
způsobu nakládání s jednitlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou 
přednostně nabízeny k využití.  
- Zajistit vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících s realizací stavby 
před zahájením stavby a před zahájením zkušebního provozu. Zajistit jejich schválení 
příslušnými správními úřady. 
- Organizovat stavební práce tak, aby co nejméně obtěžovaly obyvatele, především s ohledem 
na týdenní cyklus a denní dobu (7.00 – 19.00 hod). 
- V rozvozových plánech řešit protierozní opatření a ohrožení znečišťovaní podzemních a 
povrchových vod, a to zejména s přihlédnutím k pěstování kukuřice spojeného s vysokým 
povrchovým odtokem  z pozemků s touto plodinou.  
- Při přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení zvážit instalaci přípojky k 
omezování emisí pachových látek na zařízení příjmu biologického materiálu  
 
Je zapotřebí znovu zdůraznit, že především důsledné zajištění  organizačních a technických 
opatření v období výstavby i v období provozu pak velmi důsledné dodržování 
technologických procesů je velmi významným předpokladem vyloučení negativních vlivů na 
životní prostředí.  

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska , který je součástí tohoto 
posudku v členění opatření pro fázi přípravy záměru, pro fázi výstavby, pro fázi provozu a po 
ukončení provozu. 

 
 

V. VYPOŘÁDÁ2Í VŠECH OBDRŽE2ÝCH VYJÁDŘE2Í 
K OZ2ÁME2Í A DOKUME2TACI  
 
Souhrn vypořádání se s připomínkami vznesenými v průběhu zjišťovacího řízení je uveden 
v úvodu dokumentace v přehledné tabulce.  
 
Připomínky ze zjišťovacího řízení byly v dokumentaci vypořádány takto (částečně 
převzato z dokumentace) :  

1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále jen Inspekce), 
vznesla k předloženému záměru zásadní připomínky a požadovala posouzení záměru celým 
procesem dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Inspekce 
namítala, že v předloženém oznámení záměru není pro uvedené zařízení stanovena minimální 
doba setrvání vstupního materiálu v reaktoru, chybí umístění a instalace fléry, není stanoveno 
kapacitní objemové zabezpečení ukládání „digestátu“ a rozpracovaného materiálu při vzniku 
mimořádných a havarijních stavů, nejsou řešeny skutečnosti odsávání pachových látek ze 
vstupních objektů dávkovaných surovin, protože tyto jsou dávkovány ze zásobníku přímo do 
reaktoru, nejsou navrženy a vytvořeny míchací a homogenizační objekty. Dále inspekce měla 
pochybosti, zda do zařízení BPS budou vstupovat uvedené odpady jen z vlastní produkce a 
nesouhlasila s obsahem textu dokumentace na str.15 odst. b) odpady z provozu záměru, 
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zejména s definicí, která říká, že digestát lze zařadit dle Katalogu odpadů pod kat. č. 190605 a 
190606. Bylo rovněž požadováno v dokumentaci detailně rozpracovat kapitolu D.IV.2 a 
předložit přesný popis technologie vč. technologického schéma a návrh řešení pachových 
látek, přesně konkretizovat vstupní suroviny a stanovení maximální kapacity zařízení pro 
jejich zpracování, specifikovat technická a organizační opatření na předmětné zařízení, např. 
specifikace manipulačních ploch, kde se bude nakládat se závadnými látkami, specifikace 
stavebních odpadů, způsob nakládání s digestátem.  
 
Vypořádání z dokumentace: 
Minimální doba setrvání materiálů v BPS je podle dokumentace stanovena na 75 dnů. 
Součástí bioplynové stanice bude havarijní hořák (fléra), který bude řešit mimořádné stavy při 
akumulaci plynu a je konkrétně definováno množství a skladba přijímaných surovin.  Další 
požadavky vznesené Inspekci byly do textu zakomponované a byly vyřešené tak, jak je 
uvedené v přehledné tabulce v úvodu dokumentace. U dávkování vstupů nebude instalováno 
odsávání a filtrace vzdušniny, tak jak bylo požadováno. Investor a rovněž zpracovatelka 
dokumentace toto nepovažuji za nutné z důvodů uvedených v dokumentaci. Nicméně pro 
částečné vyhovění požadavkům úřadů je v kapitole D.IV navrženo, aby konstrukce vstupních 
objektů byla uzpůsobena případné dostavbě jednoduchého objektu s možností dodatečné 
instalace biofiltru, pokud by se ve zkušebním provozu prokázalo, že k uvolňování emisí 
pachových látek přece jen dochází. 
 
Hodnocení zpracovatelky posudku: Dokumentace vznesené připomínky dostatečně 
vypořádala. Souhlasím s řešením vypořádáním  pachových emisi  u vstupních surovin.  
 
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá 
k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování uvedeného 
záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. Ve svém vyjádření požaduje dodržení 
hlukových limitů ve venkovním chráněném prostoru stavby.  

Vypořádání z dokumentace: 
Dokumentace vyjádření KHS nekomentuje, její součástí je hluková studie, která konstatuje, 
že budou dodrženy přípustné limity hluku. 
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Bez připomínek. 
 
3. Obec Holasovice k  oznámení vznesla  připomínky a požadovala doplnit „studii dopravně 
– hlukové zátěže v daném území“ o pachovou studii na území, na které se bude vyvážet 
digestát, rovněž v blízkosti bioplynové stanice, kdy bude docházet k míchání digestátu. Z  
předloženého materiálu není zřejmá bilance vývozu digestátu – v jakém časovém úseku se 
bude vyvážet, na jaké pozemky, dávkování na ha, jak velké plochy během roku budou 
potřebné pro uložení digestátu a kolik vozidel bude digestát vyvážet. 
 
Vypořádání z dokumentace: 
Pro záměr byla zpracována hluková a dopravní  studie, které jsou zařazené v přílohách 
dokumentace. Celkový nárůst dopravy dosahuje cca 30%, nárůst dopravy vedené přes 
obytnou zástavbu obce (mimo směr na Tábor) asi17%. Požadavek na zpracování pachové 
studie nebyl akceptován. Pro rozptylové modely pachových látek neexistuje ani platná 
metodika ani emisní limity, ani neexistuje možnost taxativního stanovení pachových 
komponent a jejich vzájemné reakce, která by vedla k relevantnímu vykreslení pachového 
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působení. Digestát již obsahuje amoniak v zanedbatelném poměru a obecně pachové látky 
uvolňuje v minimální míře, podstatně nižší, než původní kejda. Sklady digestátu budou 
uzavřené, digestát bude buď aplikován přímo do půdy nebo bude do 24 hodin zaorán 
v souladu s Plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe. Byl stanoven harmonogram 
vývozu digestátu. Digestát nebude „ukládán“ na pozemky, bude skladován ve skladovacích 
nádržích. Požadované vyčíslení objemu nádrží, velikosti ploch pro hnojení digestátem a 
harmonogram vývozu jsou uvedeny v dopravní studii, v popisu záměru Komentováno v 
popisu záměru a v dopravní studii. Počet vozidel bude jako v každém jiném provozu 
proměnný, neboť v zájmu urychlení procesu aplikace digestátu na půdu mohou být v případě 
potřeby využívána i pronajatá vozidla. 
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Dle mého názoru dokumentace dostatečně odpověděla a 
vyhodnotila námitky obce 
 

4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Ochrana vod, ochrana přírody a krajiny,  
Bez připomínek 
 
Odpadové hospodářství 
Není připomínek za předpokladu, že v bioplynové stanici budou zpracovávány pouze vepřová 
kejda, kukuřičná siláž a cukrovarnické řízky z vlastní zemědělské prvovýroby.  
 
Vypořádání z dokumentace: 
BSP bude zpracovávat pouze výše uvedené suroviny. 
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Bez připomínek 
 
Ochrana ovzduší  
Objekty pro příjem vstupních surovin a jejich homogenizaci budou řešeny jako uzavřené 
s aktivním odvodem znečištěné vzdušiny a jejím přečištěním ve vztahu k emisím pachových 
látek (biofiltr). Objekty pro skladování digestátu budou řešeny jako hermeticky uzavřené 
(zaplachtované, zastřešené apod.). Bude stanovena jednoznačná doba minimálního zdržení 
zpracovávaných surovin ve fermentoru k zajištění dostatečné stabilizace expedovaného 
digestátu. V bioplynové stanici budou zpracovávány výhradně vstupní suroviny dle 
předložené dokumentace tj. vepřová kejda, kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky. K zajištění 
havarijního spálení bioplynu bude trvale instalován havarijní hořák (fléra). Nedílnou součástí 
technologie bude odsíření bioplynu před jeho spálením v kogeneračních jednotkách. Doprava 
vstupních surovin pro zpracování v bioplynové stanici, digestátu (fugátu a separátu) bude 
realizována v maximální možné míře mimo komunikace v obytné zástavbě, dopravní 
prostředky budou zajištěny proti úniku emisí pachovných látek (uzavřené, zaplachtované). 
Digestát (separát, fugát) bude zapraven do půdy nejpozději do 24 hodin od jeho rozvezení na 
zemědělsky využívané pozemky. Pro účely zapravení do půdy bude expedován výhradně 
stabilizovaný digestát. Pro provoz bioplynové stanice bude zpracován provozní řád z hlediska 
ochrany ovzduší, a to včetně zapracování podmínek pro odstavení bioplynové stanice 
z provozu, vývin emisí pachových látek bude považován za havarijní stav a jako takový 
v provozním řádu řešen, včetně zvládání a odstranění tohoto stavu v co nejkratším možném 
termínu. 
 
Vypořádání z dokumentace: 
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Všechny připomínky  námitky byly v dokumentaci upřesněny nebo akceptovány a vyřešeny. 
Požadavek na zabezpečení příjmových objektů byl akceptován podmíněně, viz popis záměru 
a kapitola D.IV. 
 
Hodnocení zpracovatelky posudku:Dokumentace vznesené připomínky dostatečně 
vypořádala.  
 
Integrovaná prevence 
Na základě posouzení předloženého oznámení vyplývá, že předpokládaný záměr bude 
součástí stávajícího zařízení „Stáje chovu prasat v Loděnici“, které je provozováno dle 
vydaného integrovaného povolení č.j. ŽPZ/11557/2006/Klv ze dne 25.9.2006. Jedná se o 
průmyslovou činnost mimo rámec přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci, která by měla 
být zohledněna v integrovaném povolení. Provozovatel je povinen ohlásit povolujícímu úřadu 
plánovanou změnu v provozu zařízení (§ 16 odst. 1 písm. B) zákona o integrované prevenci. 
 
Vypořádání z dokumentace: 
Bude akceptováno v souladu s ustanoveními zákona č. 76/2002 Sb. 
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Bez připomínek 
 
5. Magistrát města Opavy nemá k záměru námitek 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Bez připomínek 
 
Připomínky veřejnosti k oznámení záměru  krajský úřad v zákonem stanovené lhůtě 
neobdržel. 
 
K dokumentaci stavby byla zaslána tato vyjádření ( fotokopie jsou součástí přílohy): 
 
1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále jen Inspekce), 
Ve vztahu k ochraně vod je nutno v dalším stupni  správních řízení řešit průkaznou 
vodotěsnost všech objektů a ploch, kde se nakládá se závadnými látkami (silážní žlab, 
manipulační plochy, kanalizace apod.). Dále je nutno vyřešit dostatečnou akumulaci  pro 
kontaminované dešťové a povrchové vody umožňující nerušený provoz i v době, kdy nelze 
provádět aplikaci závlah na pozemcích. Vsak neznečištěných vod je nutno řešit s minimalizací 
vlivu na podzemní vody. S ohledem na význam a rozsah vodohospodářských objektů ČIŽP 
doporučuje v rámci navazujících správních řízeních doložit návrh provozně manipulačního 
řádu. Dále ČIŽP požaduje provedení kontroly dostatečnosti přijatých  protierozních opatření v 
rozvozových plánech. Aplikace digestátu v množství 60t/rok/ha na pozemcích určených pro 
pěstování kukuřice musí být dostatečně jištěna, aby nedocházelo k erozi a znečišťování 
povrchových vod vzhledem k tomu, že porosty kukuřice umožňují maximalizaci povrchového 
odtoku vody z přívalových srážek.  
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku : Část námitek vznesených Inspekci je totožná s mými 
připomínkami a námitkami a budou zakotveny do návrhu stanoviska. Jsou to námitky 
požadující  upřesnění nakládání se závadnými látkami ve smyslu ust. § 39 zák.č. 254/20001 
Sb., v platném znění a vyhl.č. 450/2005 Sb., v platném znění. Jedná se o zákonné povinnosti, 
které jsou platné nezávisle na navrženém  stanovisku, ale je vhodné na tyto povinnosti a 
s tímto související problémy upozornit a vyhnout se možným problémům při provozu. 
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Požadavek protierozních opatření v rozvozových plánech bude zakotven do návrhu 
stanoviska.  

 
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá 
k předložené dokumetaci záměru připomínky.  Požadavky a připomínky byly zapracovány do 
dokumentace.  

Hodnocení  zpracovatelky posudku : Bez komentáře 
 
3. Obec Holasovice vznesla k záměru připomínky týkající se technického stavu stávajících 
komunikací a žádá ZD Hraničář o zřízení záhumenních komunikaci, a to od vrátnice ZD 
Hraničář za humny obce Loděnice  a dále mimo zastavěnou část Holasovic s výjezdem na 
silnici I/57 „U Černé šopy“. Totéž je požadováno řešit druhým směrem za zámeckou 
zahradou a za obcí k „hučnici“ a dále do Kamence, Štemplovce a Neplachovic. V tomto 
prostoru kolem potoka Lipinka připravuje Obec Holasovice protipovodňová opatření – suchý 
poldr a po hrázi této nádrže by mohla být zřízená nová komunikace pro dopravní prostředky 
ZD Hraničář. Dále je požadováno dodatečné odhlučnění strojovny, např. hliněným valem a 
zeleným pasem a zvýšením komínu strojovny oproti vypočteným parametrům o cca 20%, aby 
se zlepšily rozptylové podmínky pro odvedení výfukových plynů. Obec Holasovice dále 
požaduje garanci, že jiné vstupy do BPS nebudou používany a co se bude dít v případě zániku 
vepřové výroby (kejda)  a zániku cukrovaru (řízky). 
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku : Problematiku technického stavu komunikaci 
doporučuji řešit nezávisle na režimu posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Možnost 
dalšího odhlučnění strojovny valem z výkopové zeminy spolu s  osázením vhodnou zeleni 
tlumící zvuk, dávám do podmínek pro realizaci záměru. Výsledky hlukové studie prokazují, že 
nedojde podél komunikací vlivem dopravy pro provoz BPS k překročení hlukových parametrů. 
Bicméně hluková zátěž bude přesto jedním z nejvýznamnějších vlivů záměru na životní 
prostředí a pohodu občanů. Proto v podmínkách navrhuji výhledově vyřešit využití nových 
komunikací a příjezdových tras v návaznosti na požadavek obce.  
 
Podle  § 4 odst. 1, písm. c) zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění, jsou předmětem posuzování 
podle tohoto zákona záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny 

těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné 
limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah 
nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto 
záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 
Změna vstupních surovin je podstatnou změnou technologie BPS, která by měla být 
předmětem posuzování podle citovaného zákona. Znovu by měly být posouzené výsledné 
parametry a výstupy ze zařízení, respektive vhodnost změny vstupních surovin, a to 
kvalitativní i  kvantitativní. Požadavek na zvýšení komínu cca o 20% vzhledem k výsledkům 
rozptylové studie nechávám na zvážení investora.  
 
4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Odpadové hospodářství 
Není připomínek za předpokladu, že v dokumetaci pro následná správní řízení bude uveden 
seznam odpadů, které budou vznikat během stavby, jejich množství a způsob nakládání 
s nimi. Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů 
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bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití. A dále za předpokladu 
respektování navržených opatření uvedených v kapitole D IV. Pro fázi přípravy a výstavby 
záměru v bodě 4., 5. a 16,  pro fázi provozu záměru v bodě 8.  
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku:Uvedené požadavky jsou povinnosti vyplývající ze zák. č. 
185/2001 Sb., v platném znění, ale přesto byly zakotvené do podmínek navrženého posudku.  
 
Ochrana ovzduší  
Z hlediska zákona 8/2002 Sb., v platném znění nejsou k dokumentaci připomínky 
s podmínkou, že v rámci stavby zařízení příjmu biologického materiálu ( siláž, cukrovarnické 
řízky) bude instalována přípojka na instalaci zařízení k omezování emisí pachových látek s 
aktivním odvodem znečištěné vzdušiny a jejím předčištěním ve vztahu k emisím pachových 
látek (biofiltr).  
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Uvedený požadavek vychází z obav pachových emisí 
vstupního materiálu. Stávající navržené  řešení předpokládá, že vstupní suroviny - kukuřičná 
siláž a cukrovarnické řízky - budou do kontejnerových zásobníků šnekového dávkovače 
Vielfrass navezeny vždy 1x denně pomocí kolového čelního nakladače s objemem "lžíce" cca 1 
m3. Zásobníky jsou uzavíratelné a budou otevřeny vždy jen po dobu návozu siláže a 
cukrovarnických řízků. Kejda z koncových jímek jednotlivých stájí nacházejících se na 
středisku Loděnice bude potrubím vedena do uzavřené vstupní zemní jímky o objemu 130 m3, 
z níž bude dávkována čerpadlem na základě řízení počítačem do fermentoru a pomaluběžnými 
míchadly bude promíchána se souběžně dávkovanými sypkými surovinami. Dávkovač bude 
podle pokynů řídící automatiky průběžně zásobovat fermentory vstupní surovinou, a to jak 
sypkou, tak kapalnou-kejdou, v předem nastaveném poměru. 
 
Již toto opatření dává předpoklad, že pachové vjemy na příjmu, respektive emise  pachových 
látek mohou být jen po dobu nakládání do zásobníků. V samotném areálu je nyní  mnohem 
větší zdroj pachových emisí -  chov cca 2000 prasat.  Přesto je v dokumentaci na str. 25 pod 
bodem 17 navrženo pro fázi přípravy a výstavby záměru zajistit u vstupní jímky a 
kontejnerových zásobníků z hlediska možných emisí pachových látek zajištěna možnost 
dodatečné instalace odsávání a biofiltru, bude-li to shledáno ve zkušebním provozu jako 
nezbytné. Tento požadavek bude převzat do podmínek návrhu stanoviska.  
 
Integrovaná prevence 
Na základě posouzení předloženého oznámení vyplývá, že předpokládaný záměr bude 
součástí stávajícího zařízení „Stáje chovu prasat v Loděnici“, které je provozováno dle 
vydaného integrovaného povolení č.j. ŽPZ/11557/2006/Klv ze dne 25.9.2006. Jedná se o 
průmyslovou činnost mimo rámec přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci, která by měla 
být zohledněna v integrovaném povolení. Provozovatel je povinen ohlásit povolujícímu úřadu 
plánovanou změnu v provozu zařízení (§ 16 odst. 1 písm. B) zákona o integrované prevenci. 
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku: Uvedené požadavky jsou  zákonné povinnosti vyplývající 
ze zák. č. 76/2002 Sb., v platném znění. Tyto povinnosti se musí dodržovat nezávisle na tomto 
procesu. 
 
5. Magistrát města Opavy  
Nemá k záměru námitek, upozorňuje na povinnost plynoucí ze zák.č. 334/1992 Sb., v platném 
znění – požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF. 
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Hodnocení  zpracovatelky posudku: Uvedený požadavek je  zákonnou povinnosti vyplývající 
z příslušné legislativy . 
 

6. Petice občanů obce Velké Heraldice, část Tábor 

Občané nesouhlasí se stavbou biostatice, která by se nacházela 1,5 km vzdušnou čárou od 
Tábora. Obávají se zápachu, který produkuje biostatice při výrobě bioplynu a zápachu při 
vývozu digestátu na pole v okolí Tábora. Je pravděpodobné, že biostatice bude zpracovávat 
bioodpady i z okolí a dojde ke zvýšenému provozu přes Tábor. Občané budou zatěžování 
pachem převáženého bioodpadu, pachem a hlukem dopravních prostředků. Dojde k dalšímu 
poškozování vozovky.  

Hodnocení  zpracovatelky posudku:Je prvořadým zájmem výrobce energie zabránit šíření 
zápachu z bioplynu vznikajícího zpracováním organické hmoty v BPS. Bioplyn, tedy to 
páchnoucí „čeho“ se lidé obávají, je právě ten produkt kvůli němuž je celé zařízení stavěno. 
Bení v zájmu provozovatele aby k jakémukoliv úniku docházelo, protože tím by výrazně 
klesala výtěžnost technologie a návratnost celé investice. Z tohoto důvodu jsou „nádoby“ na 
fermentaci hermeticky utěsněné speciální blánou a k úniku bez porušení této hermetičnosti 
nesmí docházet a proto nelze předpokládat pachové emise z bioplynu. Únik páchnoucího 
bioplynu je proto vyloučen.  Záměr je připravován,  projednáván a technologicky bude rovněž 
i provozován na předem dané suroviny – vlastní prasečí kejdu z areálu,cukrovarnické řízky a 
kukuřičnou siláž. Vstupní suroviny jsou základem celé biostatice. Jsou-li vstupy konstantní je 
technologický proces méně komplikovaný a je provozně stabilní.  Použití  jiných biologických 
odpadů nebude přípustný bez nového administrativního projednání a zejména bez 
přezkoumání vhodnosti technologického zařízení a nového zapracování technologie, tzn. že na 
BPS nemohou být dovážené jiné suroviny, než jsou v současné době projednávané. Vlastní 
digestát bude méně zapáchající  koncový produkt než nyní aplikována prasečí kejda, která je 
rovněž na pozemky aplikována. Baopak v tomto směru dojde k pozitivnímu vylepšení 
dosavadních vlivů chovu prasat v Loděnici, neboť dojde ke stabilizaci statkových hnojiv 
(prasečí kejdy) na produkt s minimální emisi pachových látek. Zapáchající digestát není 
dostatečně vyhnilý  a provozovatel zařízení by měl provést bezodkladně potřebná 
technologická opatření k zamezení těchto stavů. Zapáchající digestát opět signalizuje 
nedostatečné vyhnití a chybu v technologii výroby bioplynu. Tyto všechny problémy jsou 
řešitelné řádným provozováním v souladu s provozními řády a dodržení podmínek stavených 
v jednotlivých rozhodnutích správních úřadů, které budou předcházet vlastnímu povolení 
provozu. Dodavatel technologie prezentuje na svých webových stránkách několik tisíc BPS 
v provozu převážně na území Běmecka. Reference – to je základ výběru spolehlivé 
technologie technologie.  
 
Hluk z vozidel přivážejících suroviny a vyvážející digestát bude negativní vlivem, který může 
okolní obyvatele obtěžovat. Závěry dokumentace a příslušných studií neprokazují nárůst 
dopravy, který by znamenal překročení hlukových limitů a s těmito závěry se ztotožňuji. . 
Podle hlukové studie nedojde sice k překročení zákonných limitů. Byní je největší intenzita 
dopravy bez provozu BPS v období žní, a to průjezd 587 nákladních vozidel za týden, s BPS to 
bude 595 vozidel za týden. Bicméně do budoucna pro zlepšení doporučuji  v návrhu 
stanoviska zvážit po dohodě s obcí  nové příjezdové trasy . 
 
7. Obec Holasovice zaslala připomínky občanů Moša Maxmilián, Loděnice č.p. 22, 
Mošová Hilda, Loděnice č.p. 22 
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Jmenování občané jsou proti výstavbě biostatice , bydlí na hlavní trase, kterou budou 
projíždět naložená velká a těžká nákladní doprava se siláží a řízkami z řepy a také se bude 
touto cestou svážet kejda a tato tíha a zátěž dopravy bude mít dopad na naše rodinné domy. 
Doprava bude ničit cesty a vytvářet hluk, prach a zápach. Zvýšena doprava bude nebezpečná 
pro občany. Majetky budou znehodnocené, tj. domy a pozemky. Dále požadují , aby nebyla 
využívaná hlavní silnice a aby se postavila komunikace za humny vesnice, která by vedla 
přímo do areálu družstva.  
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku:Viz předchozí stanovisko. Pro doplnění kejda nebude do 
objektu dovážená – bude automaticky čerpaná přímo z objektů stávajících vepřínů.  
 
8. Petice občanů Holasovic, Loděnice, Štemplovce a Kamence 
Podepsání občané  požaduji odstoupení od záměru výstavby BSP z důvodu zvýšení hluku, 
vibrací, zhoršení kvality ovzduší, nárůst dopravy přes obec Loděnici a dalších místních 
komunikacích přilehlých obcí, zhoršení pachových vjem, z digestátu a nevyloučení možnosti 
havárie „zkažení“ fermentu vlivem dezinfekčních přípravku.  
 
Hodnocení  zpracovatelky posudku:Viz předchozí stanoviska. Podstatná část připomínek je 
totožná s předchozími a je vypořádaná v bodu 6. „Petice občanů obce Velké Heraldice, část 
Tábor“. Další vznesené připomínky se budou obecně řešit ve smyslu platné legislativy 
v dalších fázích schvalovacího procesu nebo jsou zahrnuty do podmínek uvedených v návrhu 
pro  stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Digestát bez projednání s obcemi 
nebude aplikován na list.  
 
 

VI. CELKOVÉ POSOUZE2Í AKCEPTOVATEL2OSTI 
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ 2A ŽIVOT2Í PROSTŘEDÍ 
 
Po prostudování oznámení a dokumentace  EIA, doručených vyjádření dotčených územně 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů a seznámení se s budoucím staveništěm,   je 
možné konstatovat, že navržené řešení je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,  
řešením přijatelným a v důsledku jeho realizace nebude významněji narušeno životní 
prostředí v zájmovém území. 
 
V dalších přípravy realizace a provozu je nutno věnovat pozornost sledování vlivů záměru na 
měření hluku z dopravy a zajištění kvalitního provozování BPS.   
 
Záměr je řešen s využitím moderních technologických postupů a byla vybrána ověřená 
technologie, která je odzkoušená a realizována v zahraničí na cca 1000 místech. 
 
Lokalizace záměru je u stávajícího zemědělského objektu, z kterého bude přímo využívat 
kejdu. Místo stavby je v obhospodařované krajině mimo zvláště chráněná a krajinářsky cenná  
území.  
 
Za plného provozu bude nutné provést měření hluku, které bude následně použito pro 
případná zejména dopravně organizační opatření.  
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Realizace záměru prakticky neovlivní živočichy, vegetaci, ekosystémy, horninové prostředí, 
vodu, ovzduší, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. 
 
Ovlivnění půdy vzhledem k  záboru pozemků je rovněž přijatelné. Velikost záboru ani jiné 
zásahy do půdního prostředí nejsou významné. 
 
Závěrem je možno konstatovat, že životní prostředí a veřejné zdraví nebude realizací záměru 
ovlivněno nad únosnou míru. Výstavbu BPS v posuzované lokalitě je možné, za dodržení 
podmínek k omezení negativních vlivů záměru na životní prostředí a zdraví lidu, uvedených 
v VII. kapitole posudku, akceptovat. 

 

VII. 2ávrh stanoviska 
 
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice“ na 
životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů 
 
I. IDE2TIFIKAČ2Í ÚDAJE  
 
             Název záměru                              Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice 

       Kapacita (rozsah) záměru  
 

Spalovací zdroj (generátor) s instalovaným tepelným výkonem 2 x 232 kW + 1 x 320 
kW, Vstupní materiály – kejda, kukuřičná siláž, cukrovarské řízky (max. 27 080 t/rok) 

 
 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  

 Kraj :              Moravskoslezský 
 Obec :              Holasovice – část Loděnice 
 Kat. území:      Loděnice 

Oznamovatel :                                    Zemědělské družstvo „Hraničář“ 
            IČ oznamovatele :                              001 48 512 
            Sídlo (bydliště) oznamovatele          Loděnice 50, 747 74 Holasovice 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁ2Í  
 
1. Oznámení  
Zpracovatel : agriKompBohemia s.r.o.- Ing. Ladislav Košík, Závist 58, 624 00 Brno 
Datum předložení  :  27.5.2008 
Zjišťovací řízení zahájeno: 3.6. 2008 
Závěr zjišťovacího řízení vydán: 3.7.2008 
2. Dokumentace  
Zpracovatel : Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 
Datum předložení  : 3.9.2008 
3. Posudek  
Zpracovatel: RNDr. Lenka Filipová, Lískovec 244, 739 30 Frýdek-Místek  
Datum předložení  : prosinec 2008 
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4. Veřejné projednání- Bude doplněno po veřejném projednání 
Místo konání 
Datum konání 
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

� datum podání oznámení      27.5.2008 
� zveřejnění oznámení záměru na úřední desce krajského úřadu 4.6.2008 
� vydání závěru zjišťovacího řízení      4.7.2008 
� předložení dokumentace        3.9..2008 
� zveřejnění dokumentace na úřední desce krajského úřadu  10.9.2008 
� datum zadání zpracování posudku         
� předložení posudku krajskému úřadu      
� zveřejnění posudku na úřední desce krajského úřadu      

 
Krajský úřad obdržel v červnu 2008 oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě připomínek, obdržených v rámci 
zjišťovacího řízení a jejich vyhodnocení, bylo v závěru zjišťovacího řízení č.j. MSK 
107955/2008 ze dne 3.7.2008 konstatováno, že je třeba dokumentaci dopracovat a doplnit 
připomínky a požadavky vyplývající z jednotlivých vyjádření doručených během zjišťovacího 
řízení.  
Dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a doručena krajskému úřadu v září 2008. Do dokumentace byly zapracovány 
připomínky vznesené během zjišťovacího řízení. Připomínky k dokumentaci byly následně 
vyhodnoceny v rámci posudku.  
Posudek, zpracovaný v rozsahu přílohy č. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
byl krajskému úřadu předložen v prosinci 2008. Zpracovatelka posudku vyhodnotila 
dokumentaci jako zpracovanou v souladu s požadavky př. č. 4 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a dle stupně přípravy a možností také v souladu s požadavky uvedenými 
v závěru zjišťovacího řízení. Krajskému úřadu doporučila vydat souhlasné stanovisko k 
realizaci záměru, přičemž v návrhu stanoviska uplatnila podmínky pro fázi přípravy a 
výstavby, provozu a ukončení záměru.  
 
Veřejné projednání ve smyslu ust. § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se 
uskutečnilo dne ……. od …. hod. v …….. Předmětem veřejného projednání byla 
dokumentace a posudek záměru „Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice“ včetně vyjádření 
dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti. Vlivy 
záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví byly projednány ze všech podstatných 
hledisek ochrany životního prostředí. 
 
 
    6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 
 
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava  
- Obec Holasovice 
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Magistrát města Opavy  
- Petice občanů obce Velké Heraldice, část Tábor 
- Připomínky občanů Moša Maxmilián a Mošová Hilda, Loděnice č.p. 22 
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- Petice občanů Holasovic, Loděnice, Štemplovce a Kamence 
 
 
III. HOD2OCE2Í ZÁMĚRU  
 
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí     
z hlediska jejich velikosti a významnosti 
 
Důvodem pro výstavbu bioplynových stanic je výroba elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů v souladu s požadavky mezinárodních společenství na snížení spotřeby fosilních paliv 
a snížení emisí z jejich spalování. Tento trend je podporován státem (zákon č. 180/2005 Sb., o 
podpoře využívání obnovitelných zdrojů ze dne 31. března 2005). 
 
Záměrem investora je řešení otázky zpracování biomasy a statkových hnojiv jejich 
energetickým využitím.  Bioplynová stanice bude sloužit mimo jiné jako snižující opatření ve 
smyslu nařízení vlády č. 615/2006 Sb., pro snížení produkce amoniaku z chovu skotu, a 
povede tedy, při zajištění základních protipachových opatření, ke snížení pachové zátěže 
v území.  
 
Na životní prostředí může mít vliv příprava staveniště související s výstavbou bioplynové 
stanice a vlastním provozem. Vlivy v průběhu výstavby mohou spočívat především v mírném 
zvýšení prašnosti z výkopových prací. Rozsah bude záviset na povětrnostních podmínkách a 
provozní kázni při realizaci stavby – zejména omezování prašnosti. Rovněž může v období 
výstavby dojít ke zvýšení hlučnosti ze  stavebních mechanismů a vozidel stavby. 
 
Mírně negativní vlivy mohou nastat při provozu záměru, a to zejména hlukové vlivy 
z liniového zdroje – dopravy spojené s provozem bioplynové stanice. Hlukový model však 
prokázal, že nebudou překročeny hlukové limity pro denní ani noční dobu. Problematika 
ovzduší byla prověřena rozptylovou studii, která prokázala, že imisní limity nebudou 
provozem bioplynové stanice překročeny. Na základě vypočtených imisních koncentrací 
znečišťujících látek lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu 
zdraví lidí nebude vlastním provozem areálu docházet k překračování imisních limitů. Při 
hodnocení je třeba vzít v úvahu také pozitivní vliv na ovzduší záměru, kterým je výroba el. 
energie z obnovitelných zdrojů a odbourání cca 85% amoniaku z produkované surové kejdy. 
 
K ochraně povrchových a podzemních vod byly navrženy podmínky  k prevenci a omezení 
negativních vlivů. 
 
Vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru je zřejmé, že přeshraniční vlivy jsou zcela 
vyloučeny. 
 
Na základě veškerých dostupných podkladů k posuzovanému záměru je možno konstatovat, 
že při splnění podmínek tohoto stanoviska je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a na 
veřejné zdraví akceptovatelný.  
 
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 

pokud jde o znečišťování životního prostředí 
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Technické řešení a navržená technologie záměru je běžným standardem v zemích Evropské 
unie. Záměr nepřináší žádné vlivy, které by byly v rozporu s principem trvale udržitelného 
rozvoje, významně nepoškozuje ohrožené druhy rostlin a živočichů. Záměr je symbolem 
čistého zdroje energie z obnovitelných zdrojů. 
 
Oznamovatel předložil návrh podmínek pro omezení negativních vlivů záměru. Tato opatření 
jsou v souladu s požadavky nejlepších dostupných technologií. Úroveň technického řešení je 
dokladována zpracovanými studiemi, posudky a hodnoceními, které jsou na dostatečně 
vysoké odborné úrovni.   
 
Potenciální rizika plynoucí zejména ze šíření pachových látek jsou ošetřena technickým a 
technologickým řešením celého záměru. Potřebné doladění provozu bude v provozních 
řádech, havarijních plánech a zkušebním provozu.    
 
3. 2ávrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vlivů na životní prostředí 

 
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na 
životní prostředí byla navržena v dokumentaci, doplněna v posudku a následně návrhu 
stanoviska a jsou zapracována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, výstavby, provozu a ukončení záměru.   
 
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
Záměr nebyl zpracován variantně. 
 
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 
 
5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení 
K oznámení bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 
správních úřadů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vyhodnoceny a 
vypořádány v dokumentaci a v posudku. 
 
5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci 
K dokumentaci byla doručena celkem 8 vyjádření dotčených územně samosprávných celků ,  
dotčených správních úřadů a petic občanů. Všechny požadavky a připomínky obsažené v 
doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné 
požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelkou posudku 
zařazeny do návrhu podmínek stanoviska. 

5.3. Vypořádání vyjádření k posudku  
 
5.4 Vypořádání připomínek z veřejného projednání 

 
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 



RNDr.Lenka Filipová, 739 30 Lískovec 244, Frýdek-Místek, krachat@seznam.cz , mobil 602 618 043 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

39 
____________________________________________________________________________________________________ 

Posudek podle zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění „ BPS Loděnice“ 

 
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti, zpracovaného posudku a 
výsledků veřejného projednání posudku a dokumentace, Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, z hlediska hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí, vydává 

souhlasné stanovisko 
k záměru ”Bioplynová stanice 840 kW, Loděnice”, předloženému oznamovatelem 
zemědělské družstvo „Hraničář“, Loděnice 50, 747 74 Holasovice s tím, že níže uvedené 
podmínky tohoto stanoviska budou respektovány a zahrnuty jako součást podmínek 
v návazných správních řízeních (viz § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí). 
 
Podmínky souhlasného stanoviska, které je oznamovatel povinen zajistit: 

 

I. Pro fázi přípravy záměru  

1. Záměr bude realizován v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 

2. V dokumentaci pro stavební povolení a následně v  provozních řádech, vyřešit 
kapacitu jímek zachycující dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch, jejich 
bilanci ve vztahu k  velikosti jímky a nutnosti jejího vývozu, zejména v období 
přívalových dešťů a období omezených možnosti vývozu na zemědělské pozemky.  

3. Všechny stávající jímky, plochy a potrubní rozvody, které budou použité pro 
manipulaci se závadnými látkami – budou před použitím upraveny tak aby byla 
zajištěna jejich odolnost vůči skladovanému médiu a nepropustnost. Všechny nádrže 
budou před uvedením do provozu podrobené zkoušce vodotěsnosti. 

4. Zajistit vynětí stavbou dotčených pozemků ze ZPF. Umístění bioplynové stanice bude 
voleno tak, aby zábor zemědělského půdního fondu byl co nejmenšího plošné rozsahu. 
Skryté kulturní vrstvy budou využity v souladu s podmínkami udělení souhlasu k 
odnětí pozemku ze ZPF pro zúrodnění pozemků. 

5. Zpracovat plán organizace výstavby jehož součástí bude i soubor opatření k 
minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a 
pohodu obyvatelstva ( hluk, prašnost) 

6. Zajistit vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících s realizací 
stavby a provozem zařízení. 

7.  Pro vedení dopravy spojené se záměrem jak ve fázi přípravy a výstavby, tak ve fázi 
provozu budou zvoleny dopravní trasy tak, aby byly co nejvíce omezeny negativní 
vlivy z dopravy vstupů a výstupů z bioplynové stanice.  

8. Oznamovatel předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje žádost o stanovisko 
k umístění a o povolení stavby a následně provozu středního a velkého zdroje 
znečišťování ovzduší včetně doprovodných aktualizovaných rozptylových studií a 
odborných posudků a žádost o povolení zařízení k využívání odpadů, budou-li 
materiály do zařízení přijímány v režimu odpadů (jedná se pouze od cukrovarnické 
řízky, jejichž zařazení do režimu odpadů není jasné).  
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9. Oznamovatel zajistí pro stavební povolení aktualizaci hlukové studie a projedná ji s 
orgánem ochrany veřejného zdraví. 

10. Oznamovatel zajistí v případě potřeby a požadavku orgánu ochrany ovzduší měření 
hluku v době obdobné zátěže (např. sklizně) jako dokumentaci stávajícího stavu území 
(případně může být uznáno měření hluku provedené v rámci IPPC vepřína Loděnice). 

11. Oznamovatel předloží jako součást projektu ke stavebnímu řízení projekt náhradní 
výsadby zeleně za skácenou zeleň. 

12. Součástí stavebního projektu bude také požární zpráva respektující požadavky 
ochrany před požárem a výbuchem bioplynu. 

13. Barevné provedení objektů bude voleno tak, aby nepůsobilo v krajině rušivým 
dojmem.  

14. U vstupní jímky a kontejnerových zásobníků bude z hlediska možných emisí 
pachových látek zajištěna možnost dodatečné instalace odsávání a biofiltru, bude-li to 
shledáno ve zkušebním provozu jako nezbytné. 

II. fázi výstavby 

 
1. Odpady vzniklé při přípravě území a ve fázi výstavby budou předávány oprávněné 

osobě a budou přednostně využity, nebo v případě nemožnosti využití odstraněny v 
souladu s platnou legislativou. O produkci a nakládání s odpady bude vedena provozní 
evidence ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 383/2001 Sb. a ke kolaudaci 
bude předložen doklad o způsobu jejich využití nebo odstranění oprávněnými 
osobami. 

2. Jímky a nádrže souboru bioplynové stanice pro skladování závadných látek ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb. budou osazeny signalizací výšky hladiny. Ke kolaudaci stavby 
bude doložen protokol o zkoušce nepropustnosti všech relevantních objektů. U 
relevantních objektů bude navržen a vybudován systém monitorování případného 
úniku závadných látek do podloží staveb. Objekty pro skladování závadných látek 
budou konstruovány v souladu s platnými předpisy v ochraně vod.  

3. Veškeré závadné látky používané při výstavbě záměru budou uloženy tak, aby 
nemohlo dojít k jejich úniku do nezabezpečeného prostoru (budou použity atestované 
sklady, záchytné vany apod.). Na stavbě nebudou vozidla a mechanismy umývána na 
nezabezpečených plochách. 

4. Pohonné hmoty budou doplňovány do stavebních mechanismů pouze na 
zabezpečených místech.  

5. Pro omezení prašnosti při výstavbě bude v případě potřeby zajištěno kropení a čištění 
dotčených komunikací.  

6. Hlukově náročné zemní a stavební práce budou prováděny pouze v denní době v 
pracovní dny. 

7. Provozovatel zajistí zpracování havarijního plánu, provozního řádu zařízení z hlediska 
zákona č. 86/2002 Sb. a v případě, že zařízení bude zařazeno jako zařízení pro 
využívání odpadů, také provozního řádu z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. Součástí 
provozního řádu bude mimo jiné také podrobné řešení případu havárie s následkem 
zastavení činnosti reaktoru a havárie s následným únikem velkého množství 
pachových látek.  
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8. V provozním řádu bude řešena nezbytná četnost sledování kontrolního drenážního 
systému s kontrolním vrtem kolem skladovacích nádrží. 

9. Havarijní plán zahrnující veškerou manipulaci se závadnými látkami předložit ke 
schválení vodoprávnímu úřadu.V době výstavby zajistit v předem dohodnutém místě 
umístění sanačních prostředků pro prvotní zásah.  

10. Celé odtěžené množství ornice, které nebude možno využít přímo v lokalitě, převézt 
k dalšímu využití v souladu s doporučením orgánu ochrany půdy. Do doby využití 
zajistit vhodné uložení ornice a její ošetření proti rozvoji plevelů.  

11. V průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s výkopovou zeminou, vyloučit 
ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci pálením na staveništi. Např. 
použít přebytečnou výkopovou zeminu k vybudování protihlukového valu s vhodným 
ozeleněním zeleni tlumící zvuk ( kombinace různých druhů dřevin a křovin s několika 
patry).  

12. POV upřesní časový a pracovní harmonogram a rozsah nasazení dopravních a 
stavebních strojů, včetně opatření k eliminaci negativních vlivů na okolí, zejména 
hlučnosti a prašnosti.  

13. Organizovat stavební práce tak, aby co nejméně obtěžovaly obyvatele, především 
s ohledem na týdenní cyklus a denní dobu (7.00 – 19.00 hod). 

14. Po ukončení stavebních prací uvést staveniště a narušené plochy do stavu, který se 
bude blížit původnímu a nebude měnit charakter ploch. 

15. Skladovací nádrže digestátu budou zaplachtovány. 
16. Plochu určenou k manipulaci se siláží (u kontejnerových zásobníků) oznamovatel 

konstrukčně zabezpečí proti možným splachům a průsakům.  
17.  V dokumentaci pro následná správní řízení bude uveden seznam odpadů, které budou 

vznikat během stavby, jejich množství a způsob nakládání s nimi. Investor stavby 
v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednitlivými druhy odpadů bude 
vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.  

18. Zajistit vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících s realizací 
stavby před zahájením stavby a před zahájením zkušebního provozu. Zajistit jejich 
schválení příslušnými správními úřady. 

19. V rozvozových plánech řešit protierozní opatření a ohrožení znečišťovaní podzemních 
a povrchových vod, a to zejména s přihlédnutím k pěstování kukuřice spojeného s 
vysokým povrchovým odtokem  z pozemků s touto plodinou.  

20. Při přípravě projektové dokumentace pro stavební povolení zvážit instalaci přípojky k 
omezování emisí pachových látek na zařízení příjmu biologického materiálu  

 

III. Pro fázi provozu. 

1. Odpovídajícím způsobem pečovat o náhradní vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince 
zajistit včasnou průběžnou dosadbu. 

2. Předávat fermentační zbytek ke hnojení výhradně subjektu, který má zpracován a 
schválen plán hnojení v souladu s požadavky nitrátové směrnice. 

3. Digestát aplikovat ve vhodných agrotechnických lhůtách, na odpovídajících 
pozemcích a s rychlou zaorávkou (do 24 hodin) nebo s použitím speciálních nástavců 
pro aplikaci do půdy nebo ke kořenům rostlin. Při aplikaci dodržovat potřebný odstup 
od obytné zástavby. Pro přepravu statkových hnojiv používat taková vozidla, aby bylo 
zamezeno úniku kapalných složek těchto hnojiv na komunikace. Místa skladování 
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statkových hnojiv a jiných závadných látek zabezpečit proti možnému úniku do 
povrchových a podzemních vod.  

4. Veškeré komunikace a manipulační plochy v areálu udržovat čisté, bez zbytků 
navážených vstupů a odvážených výstupů a bez úkapů ropných látek.  

5. V souladu se schválenými provozními řády vést provozní evidenci sledovatelných 
technologických parametrů provozu bioplynové stanice.  

6. Dodržovat minimální dobu zdržení v BPS 75 dnů.  

7. Do zařízení nepřijímat jiné vstupy než siláž, kejdu prasat ze střediska Loděnice a 
cukrovarnické řízky.  

8. V souladu se schválenými podmínkami provozu provádět pravidelný monitoring 
provozu v oblasti emisí, hluku, pachu, kontroly těsnosti apod. a monitoring 
provozních parametrů bioplynové stanice v souladu se schválenými provozními řády s 
doprovodným zápisem do provozního deníku BPS.  

9. Provést ve zkušebním provozu autorizované měření emisí z kogenerace. 

10. Kvalita výstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu s provozním řádem 
zařízení, se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech a vyhláškou č. 474/2000 Sb. 

11. Objekty pro skladování závadných látek z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. Pravidelně 
jednou za 6 měsíců kontrolovat, u relevantních objektů zajistit nejméně jednou za 5 let 
zkoušku jejich těsnosti odborným subjektem. 

12. Zajistit maximální vytíženost používaných vozidel a volbu vhodných přepravních 
prostředků tak, aby negativní vlivy z dopravy byly minimalizovány. 

13. Pro aplikaci digestátu zajistit dodržení minimální odstupové vzdálenosti od obytné 
zástavby 200 m.  

14. Bude zakázán rozvoz nestabilizovaného digestátu na pozemky. Nestabilizovaný 
digestát bude v BPS zpracován tak, aby došlo k jeho potřebné stabilizaci, např. 
pomalým přidáváním po malých množstvích na začátek procesu do uzavřené vstupní 
jímky. Tento způsob řešení bude detailně řešen v provozním řádu  a havarijním plánu 
BPS. 

15. Zajistit potřebnou kontrolu a revize všech zařízení včetně dozoru nad požární 
bezpečností stavby. 

16. V případě předávání digestátu jinému subjektu za účelem hnojení bude zajištěna jeho 
certifikace v souladu se zákonem o hnojivech.  

17. Bude aktualizováno integrované povolení střediska Loděnice a v jeho rámci také plán 
zavedení zásad správné zemědělské praxe a plán hnojení.  

18. Zařízení bude minimálně 6 měsíců provozováno ve zkušebním provozu, kdy bude 
ověřeno dávkování vstupů a kvalita produkce výstupu, stejně jako uvolňování 
pachových látek v areálu BPS. 

19. Provádět pravidelné důkladné kontroly, precizní údržbu a opravy celého 
technologického celku.  

20. Provést v době provozu měření hlukové zátěže(např. v období žní, když bude 
nejpočetnější doprava). Při nadlimitní hlučnosti provést změny v organizaci provozu 
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dopravy nebo realizovat protihluková opatření, tak aby byly splněny hygienické 
limity. 

21.  Výhledově řešit využití nových komunikací a příjezdových tras v návaznosti na 
odlehčení dopravy kolem rodinných domů občanů dotčených dopravou z BPS.  

IV. Pro fázi po ukončení provozu 

1. Likvidaci zařízení provést v souladu s platnými právními předpisy o odpadech 
s předností materiálového využití vzniklého odpadu z amortizované technologie 
i stavebního odpadu. 

2. Důslednou rekultivaci území jak po technické, tak po biologické stránce s cílovým 
návratem k původní bonitě půdy a původnímu využití území. 

3. Zamezení rozšíření ruderálních druhů květeny na plochách souvisejících s umístěním 
staveb a komunikací. 

 
Kompenzační opatření 
Kompenzační opatření nejsou stanovena. 
 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje 
vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení nebo opatření podle zvláštních 
předpisů. Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních 
předpisů, zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního prostředí 
uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření uvede důvody, pro které 
tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 
 
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na 
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2ávrh stanoviska příslušného orgánu byl zpracován jako součást posudku ve smyslu 
ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
 
 
Datum zpracování posudku: prosinec 2008 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon  RNDr.  Lenka Filipová 
zpracovatele posudku: Lískovec 244 
                                                                                739 30   Frýdek-Místek 
 
 
Podpis zpracovatele posudku: 
 
Autorizace ke zpracování posudku: osvědčení č.j. 12357/1990/OPVŽP/96 
 
VIII. Přílohy: 
Kopie vyjádření k dokumentaci a oznámení 
Fotodokumentace  
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