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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru
„Bioplynová stanice Smilkov“
Kapacita (rozsah) záměru
Dle dokumentace je kapacita záměru specifikována následujícími údaji:
Ø Elektrický výkon zařízení 536 kW
Ø Vstupní materiál:
§ Kukuřičná siláž
§ Travní senáž
§ GPS obilní
§ Hovězí hnůj
§ Posečená tráva z údržby areálu
§ Voda
§ Digestát – recyklace pro naředění

2.500 t/rok
4.000 t/rok
3.000 t/rok
1.200 t/rok
10 t/rok
1.000 m3/rok
dle potřeby

Pro prvotní jednorázový rozjezd BPS je nutno počítat s dovezením cca 200 m3
prasečí kejdy. Po rozjezdu BPS se kejda již nebude využívat.
Dle dokumentace u navrhované BPS budou používány pouze tyto výše uvedené
vstupní suroviny – budou dle dokumentace stanoveny provozním řádem. S použitím
zpracování jiných odpadů (např. odpady živočišného původu z jatek či odpady
kuchyňského charakteru) se neuvažuje.
Umístění záměru
Obec:
Katastrální území:
Okres:
Kraj:

Smilkov
Smilkov 750 981
Benešov
Středočeský

Obchodní firma oznamovatele
Smilkov a.s.
IČ oznamovatele
463 57 432
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Smilkov 26
257 89 Smilkov
Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola obsahuje veškeré zásadní požadované údaje. Z hlediska kapacitních údajů
měla být uvedena předpokládaná produkce digestátu v rámci uvažovaného záměru.
Ze strany zpracovatelů posudku bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla vypracována oprávněnou
osobou Ing. Miroslavem Nešporem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 402/83/OPV/93.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je tento podle názoru
zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci komentován
v další části předkládaného posudku a na základě vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na veřejné zdraví a ostatní složky životního prostředí je
formulován návrh stanoviska příslušnému úřadu.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím
a dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
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Jako přílohy jsou uvedeny:
H. 1.Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací
H. 2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb.,ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
H. 3. Mapa širších vztahů
H. 4. Letecký snímek obce Smilkov
H. 5. Letecký snímek současného areálu – návrh umístění BPS
H. 6. Výsek z vodohospodářské mapy
H. 7. Výsek z mapy chráněných území přírody
H. 8. Výsek z mapy schváleného územního plánu
H. 9. Výsek z mapy USES:
H. 10. Popis nejbližších prvků USES
H. 11. Podklady pro kácení stromů v místě staveniště
H. 11. Fotodokumentace staveniště
Další součástí dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Rozptylová studie
Hluková studie
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Přehled pozemků vhodných pro aplikaci digestátu
Provozní řád - koncept
Havarijní plán - koncept

Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska obsahové náplně bez podstatnějších připomínek ze strany zpracovatelů
posudku. Obsahová náplň dokumentace je potom komentována v příslušných
částech předkládaného posudku.
Lze však již v této fázi konstatovat, že dokumentace neobsahuje kapitolu D.III.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech. Tato kapitola je sice v obsahu dokumentace uvedena, avšak ve vlastním
textu je tato kapitola D.III. označena jako „Údaje o možných významných
nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice“.
Příloha č.6 předložené dokumentace bez jakéhokoliv komentáře v textu
dokumentace nemůže nahradit požadovanou kapitolu D.III dle přílohy č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb. v platném znění.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Bioplynová stanice Smilkov“ na
životní prostředí považuje zpracovatel posudku za dostatečnou z hlediska
posouzené vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, jakož i formulovat návrh
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním stanoviska.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
sídlo, jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „ Bioplynová stanice
Smilkov “.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato kapitola neobsahuje odpovídající požadovanou informaci, protože není uveden
žádný komentář zpracovatele dokumentace ve vztahu k zařazení záměru.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění dle vyjádření ministerstva
životního prostředí naplňuje dikci bodu 10.15 „Záměry podle této přílohy, které
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, jako podlimitní záměr
k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200
MW“ v podlimitním stavu, kategorie II, přílohy č. 1 k cit. zákonu.
Záměr je dle příslušné přílohy zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění veden
v rámci přílohy 1 ve sloupci B, tudíž posuzování záměru spadalo do kompetence
orgánu kraje, v tomto případě Krajského úřadu Středočeského kraje. Vzhledem
k tomu, že v průběhu projednávání bylo posuzování vlivů převedeno na Ministerstvo
životního prostředí, spadá další posuzování pod MŽP.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Dle dokumentace je kapacita záměru specifikována následujícími údaji:
Ø Elektrický výkon zařízení 536 kW
Ø Vstupní materiál:
§
§
§
§
§
§

Kukuřičná siláž
Travní senáž
GPS obilní
Hovězí hnůj
Posečená tráva z údržby areálu
Voda
§ Digestát – recyklace pro naředění

2.500 t/rok
4.000 t/rok
3.000 t/rok
1.200 t/rok
10 t/rok
1.000 m3/rok
dle potřeby

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska kapacitních údajů měla být uvedena předpokládaná produkce digestátu
v rámci uvažovaného záměru.
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B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn ve Středočeském kraji, v obci Smilkov
a na katastrálním území Smilkov.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že předkládaný záměr představuje novostavbu bioplynové
stanice. Jedná se o moderní zařízení, které z výše uvedených vstupních surovin
vyrábí bioplyn, která je následně v kogenerační jednotce zpracováván pro výrobu
elektrické energie a tepla. Vlastní zařízení bioplynové stanice bude dle dokumentace
umístěno v proluce mezi stávajícím hospodářským dvorem a stávajícím zakrytým
silážním žlabem. Za tímto krytým silážním žlabem se nachází objekt kravínu, který
bude využit po spuštění BPS pro ustájení 100 ks býků ve výkrmu a bude zde zřízeno
zimoviště pro cca 80 ks krav bez tržní produkce mléka. Kumulaci s dalšími záměry je
dle dokumentace možno vyloučit.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že dokumentace předkládá poměrně
podrobný rozbor nároků na dopravu za současného provozu, jakož i dopravu pro
navrhovaný stav. Z této bilance je sice patrné, že by mohlo dojít k celkovému
ročnímu poklesu dopravy ze stávajících 4 188 jízd za den na 3 241 jízd za rok
(zrušením stávajícího chovu mléčného skotu). Na straně druhé však dokumentace
uvádí, že odpadní teplo se bude využívat jednak pro vytápění fermentované hmoty
a dále že se počítá s dalším využíváním odpadního tepla – sušárna dřeva.
Z hlediska synergických vlivů a kumulace s jinými záměry měl být tento aspekt dle
názoru zpracovatelů posudku podrobněji rozebrán, a to jak z hlediska očekávaných
dalších přepravních nároků, tak i z hlediska charakteru záměru – sušení dřeva –
například i z hlediska zápachu apod. Uvedené skutečnosti v dokumentaci uvedeny
nejsou, tudíž nelze zaujmout objektivní stanovisko z hlediska možných kumulativních
vlivů.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Dokumentace konstatuje, že investor se po dlouhých úvahách rozhodl radikálně
zredukovat současnou živočišnou výrobu podniku – zrušit produkci mléka v podniku
a s tím související odchov jalovic a ponechat na podniku pouze krávy bez tržní
produkce a na ně navazující výkrm skotu. Vzhledem k podstatnému snížení vlastní
živočišné výroby podniku se i sníží spotřeba objemových krmiv. Toto množství bude
přesunuto do spotřeby pro navrhovaný provoz BPS.
Dokumentace dále uvádí, že pokud by investor nerealizoval navrhovanou BPS,
vznikne přebytek jeho obhospodařovaných pozemků, které nebudou mít využití
v rámci provozu podniku. Tyto pozemky by se s největší pravděpodobností vrátily
z pronájmu původním majitelům a ve většině případů by zůstaly
neobhospodařované.
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Z hlediska variant dokumentace uvádí, že variantní řešení umístění BPS je velmi
omezeno schváleným územním plánem obce, tedy jinak řečeno, jediným možným
místem pro umístění BPS je právě prostor za stávajícím statkem do prostor kolem
stávajícího objektu bramborárny.
Hlavním důvodem pro umístění bioplynové stanice poblíž stávajícího zemědělského
areálu je krátká vzdálenost pro dopravu siláže a senáže – v okolí je několik
stávajících skladovacích prostor, jakož i krátká vzdálenost k navážení hnoje ze
sousedního objektu kravínu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Uvedené zdůvodnění záměru lze považovat za logické z hlediska samotného
charakteru záměru. Z hlediska lokalizačních variant je v zásadě diskutabilní, zda-li
navržené lokalizační varianty respektují vyjádření MŽP ze dne 8.7.2009 pod zn.:
52952/ENV/09, kde je požadováno „ navrhnout variantní umístění záměru do lokality
dostatečně vzdálené od sídelních útvarů tak, aby byla významně snížena
pravděpodobnost obtěžování obyvatel“. V dokumentaci navržené lokalizační varianty
i z hlediska uvedených konstatování ve vztahu k územnímu plánu lze označit více
méně za formální.
Ve vztahu k vyhodnocení lokalizačních variant, kde dle provedeného bodového
hodnocení /ovšem bez specifikace zvolených kriterií pro stanovení tříbodové
stupnice/ vychází jako optimální oznamovatelem prosazovaná varianta v lokalitě
Smilkov řada dalších kriterií chybí (vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les, vlivy na
faunu, přepravní vzdálenosti na obhospodařované pozemky apod.).
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Z dokumentace vyplývá, že stavba je představována následujícími stavebními
objekty:
SO – 01 Fermentor – 1 ks
SO – 02 Dofermentor – koncový sklad digestátu s nízkotlakým plynojemem
SO – 03 Technický sklep – přečerpávací jednotka
SO – 04 Technická budova - kogenerace
SO – 05 Vstupní jímka (jímka na tekutou složku + dešťové kontaminované vody)
SO – 06 Silážní žlab
SO – 07 Přístupové komunikace a zpevněné plochy
SO – 08 Oplocení, terénní a sadové úpravy
SO – 09 Přípojka VN, trafostanice
SO – 10 Plynovod, fléra
SO – 11 Kanalizace, vodovod
SO – 12 Teplovod
které jsou v dokumentaci podrobněji popsány.
Stanovisko zpracovatele posudku
K rozsahu popisu doložených stavebních objektů lze ze strany zpracovatelů posudku
formulovat následující poznámky:
Ø z hlediska provozních souborů není v dokumentaci popsán způsob vyhodnocení
vstupních surovin z hlediska obsahu síry a jejich sloučenin, jakož i způsob
odsíření. Na všech BPS by měly již ve stadiu návrhu technologie být
9
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vyhodnocovány vstupní suroviny, mimo jiné i z hlediska obsahu síry nebo jejich
sloučenin. Obsah síry ovlivňuje životnost motoru a určuje výši provozních
nákladů z hlediska četnosti výměny oleje
Ø výpočtem mohla být doložena doba zdržení substrátu v reaktorech anaerobní
fermentace (včetně započítání přídavků ředících kapalin)
Ø výpočtem mohla být doložena kapacita uskladňovacích nádrží tak, aby byla
jednoznačně patrná dostatečná velikost zásobníků s ohledem na 4 měsíce
v roce, kdy je uvažováno s aplikací digestátu
Ø dle Metodického pokynu MŽP – sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce
technické ochrany ŽP – „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před
uvedením do provozu dle bodu 5. musí být bioplynové stanice (bez ohledu na
obecné rozdělení bioplynových stanic) zabezpečeny proti úniku zápachu, tzn. že
ve smyslu § 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nesmí obtěžovat
zápachem; technologické zabezpečení bioplynové stanice proti šíření zápachu
musí dle typu stanice a místních podmínek zahrnovat uzavřené (odsávané)
zásobníky vstupních surovin (např. odplyny na biofiltr) a zakryté fermentory
(s odtahem plynu k využívání)
Ø z podkladů doložených v dokumentaci vyplývá, že oznamovatel konstatuje, že u
navrženého provozu bioplynové stanice je zakrytý jak vlastní fermentor, tak i
koncový sklad digestátu, takže z vlastního technologického procesu nemůže
docházet k žádným zápachovým vlivům – není tedy zcela patrné, jak je řešen
odpadní vzduch z prostoru fermentoru, tak i skladu digestátu, který může
obsahovat pachové látky

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
II. čtvrtletí 2010
I. čtvrtletí 2011

Předpokládané zahájení stavby
Předpokládaná doba ukončení
Stanovisko zpracovatele posudku

Vzhledem k časovému postupu procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze
konstatovat, že v případě realizace záměru jsou navržené časové horizonty nereálné.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dle dokumentace bude realizací záměru dotčeno území územně samosprávného
celku obce Smilkov a územně samosprávního celku Středočeského kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvažované kapitole lze ze strany zpracovatelského týmu posudku konstatovat
názor, že za dotčené obce lze vzhledem k aplikaci digestátu považovat všechny ty
obce, na jejichž katastrálních územích je uvažováno s aplikací digestátu. Tato
skutečnost však v dokumentaci jednoznačně uvedena není.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Dokumentace konstatuje, že mezi navazující správní rozhodnutí patří:
-

předložení příslušnému orgánu ochrany ovzduší (příslušnému krajskému úřadu)
odborného posudku a rozptylové studie
závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší(příslušného krajského úřadu)
k umístění BPS
vyjádření Městského úřadu Votice z hlediska nakládání s odpady
územní rozhodnutí - vydá Městský úřad Votice – odbor výstavby
povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) ke stavbě BPS
vyjádření Městského úřadu Votice z hlediska nakládání s odpady
stavební povolení – vydá Městský úřad Votice – odbor výstavby
povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) k uvedení do
zkušebního i trvalého provozu
povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) k vydání a
změnám provozního řádu

Stanovisko zpracovatele posudku
Dle názoru zpracovatelského posudku se jedná o neúplný výčet. Minimálně bude
nezbytné získat rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 platného znění zák.
č. 114/1992 Sb., souhlas se záborem ZPF podle zák. č. 334/1992 Sb., v platném
znění, povolení k vodohospodářským stavbám, souhlas s „Plánem opatření pro
případ havárie“ zpracovaný v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č.
450/2005 Sb. Obdobně bude případně nezbytné ve vztahu k zákonu o vodách získat
potřebný souhlas dle § 17 vodního zákona.
Ve vztahu k případným rozhodnutím ve vztahu k vlivům především na faunu nelze ze
strany zpracovatelů posudku zaujmout objektivní stanovisko, protože zejména
z hlediska popisné části dokumentace (zejména z hlediska zoologického průzkumu)
nejsou v dokumentaci uvedeny relevantní informace (minimálně z hlediska
ornitologického průzkumu ve vztahu k uváděnému počtu kácených stromů).
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru bude přímo dotčena parcela č. 346/9
v kategorii ZPF – ovocný sad. Půdnímu fondu na uvedené parcele je přiřazena BPEJ
7 29 14.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že popis hlavní půdní jednotky uvedený na
straně 26 dokumentace neodpovídá vyhl. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č.
327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že obsluha BPS – 1 vyčleněná stávající osoba představuje
nároky na 43,8 m3/rok.
Spotřeba vody pro ředění vstupního substrátu: 1000 m3/rok
Vzhledem k tomu, že na farmě dojde ke zrušení chovu mléčného skotu v počtu 150
ks, který spotřeboval přibližně 150 ks x 100 l/den = 15 m3/den vody, nelze hovořit o
nárůstu spotřeby vody v rámci farmy.
Pouze velmi malé množství vody cca 100 – 200 l/den bude odebíráno ze
stávajícího veřejného vodovodu. Tato voda bude sloužit pro potřebný proplach
technologického zařízení.
Větší množství vody – cca 630 m3/rok bude zajištěno ze zachycených
kontaminovaných srážkových vod z nového silážního žlabu.
Menší množství, cca 370 m3, bude čerpána z vodní nádrže z osady Plachova Lhota
– tato voda je v současné době využívána pro napájení chovu mléčného skotu, který
bude po spuštění BPS zrušen.
Pouze vody do sociálního zázemí (43,8 m3/rok) a vody pro proplach technologie
(0,2m3/den x 365 = 73 m3/rok) budou zásobovány ze stávajícího veřejného
vodovodu.
Stanovisko zpracovatele posudku
V kapitole jsou uvedeny veškeré podstatné údaje. Zpracovatelský tým posudku by
však za korektní považoval spíše informaci o skutečnosti, že chov mléčného skotu
již v areálu není realizován a tomu uzpůsobit reálné nároky na vodu.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že hlavními vstupními surovinami pro navrhovaný provoz
budou:
Kukuřičná siláž
2.500 t/rok
Travní senáž
4.000 t/rok
GPS obilní
3.000 t/rok
Hovězí hnůj
1.200 t/rok
Posečená tráva z údržby areálu
10 t/rok
Voda
1.000 m3/rok
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Vzhledem ke kontinuálnímu provozu BP stanice lze dle dokumentace předpokládat
denní spotřebu jednotlivých komodit na následující úrovni:
Kukuřičná siláž
Travní senáž
GPS obilní
Hovězí hnůj

6.85 t/den
10.95 t/den
8.22 t/den
3.28 t/den

Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku v zásadě podstatnějších
připomínek s tím, že mohlo být doloženo, na základě jakých podkladů byl pro
stanovený objem vstupních surovin stanoven potřebný objem ředící vody.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že stávající komunikační napojení areálu nebude měněno.
Vlastní komunikační napojení areálu i nadále zůstává dle dokumentace ze stávající
státní silnice Smilkov – Kouty, respektive z odbočky na místní komunikaci vedoucí
k obci Plachova Lhota.
Vlastní napojení stávajícího areálu i části s umístěním BPS zůstane zachováno na
stejné úrovni. Komunikační vazby v areálu se nemění, dojde jen k napojení nových
objektů BPS.
Dokumentace uvádí na základě uváděných bilancí, že pracovní operace na poli jsou
prakticky rovnoměrně rozděleny do období duben – říjen s průměrnou denní četností
8 –50 jízd/den.
Dokumentace dále uvádí, že směrové trasy do a z areálu se v podstatě nezmění a
budou přibližně následující:
Ø cca 30% dopravy přes obec Smilkov
Ø cca 70% dopravy od obce Kouty a Oldřichovec
Dokumentace dále uvádí, že pro dokreslení celé situace je nutné si uvědomit, že
navážení objemové hmoty do jednotlivých silážních žlabů (kromě nového žlabu)
probíhá již při současném provozu a také každodenní rozvoz ke krmení zvířat
probíhá již nyní.
Stanovisko zpracovatele posudku
Jak je patrné z doložených příloh dokumentace – rozptylové a hlukové studie – není
doprava vyvolaná záměrem hodnocena ani v rozptylové studii, ani v hlukové studii.
Ze stránek 35 a 36 posuzované dokumentace vyplývají následující informace:
Z hlediska časového je možné navrhovanou dopravu rozdělit následovně:
Měsíc

operace

jízd/rok

doba operace
počet dnů

jízd/den

hnojení kukuřice digest.
sklizeň sena

500
125

14
14

36
9

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
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Červen
Červenec
Srpen

Září
Říjen

sklizeň senáží
sklizeň GPS
sklizeň obilnin
sklizeň řepky
sklizeň senáží
sklizeň slámy
hnojení řepky digestátem
sklizeň kukuřice
hnojení obilnin digest.
sklizeň kukuřice
Hnojení obilnin digest.

400
375
188
66
429
107
188
250
150
250
150

14
14
14
7
14
14
7
5
15
5
15

29
27
14
10
31
8
27
50
10
50
10

Listopad
Prosinec
Z výše uvedené tabulky lze celkem snadno vyvodit vyvolané pohyby v rozhodujících
měsících:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

duben
červen
červenec
srpen
září
říjen

– 45 jízd, tedy 90 pohybů TNA
– 29 jízd, tedy 58 pohybů TNA
– 27 jízd, tedy 54 pohybů TNA
– 90 jízd, tedy 180 pohybů TNA
– 60 jízd, tedy 120 pohybů TNA
– 60 jízd, tedy 120 pohybů TNA

Zůstává tedy otázkou, zda-li pohyby v daných 6 měsících jsou nevýznamné, jak
vyplývá ze závěrů dokumentace. Současně není uvedeno, jaké % z celkových
pohybů TNA na komunikaci v obci Smilkov budou představovat pohyby TNA
související s provozem BPS.
Dokumentace nijak podrobněji nerozebírá ani nehodnotí problematiku využívání
odpadního tepla. Je tedy nezodpovězenou otázkou, zda-li s uvažovaným využitím
odpadního tepla na uváděné sušení dřeva nebude souviset další navýšení dopravy,
které není v uvedených bilancích vůbec zohledněno.
Současně není patrné, jak je uvažována formulace uváděná v dokumentaci, která
uvádí, že 70% dopravy bude od obce Kouty a Oldřichovec, což je z hlediska umístění
obou obcí skoro nereálné, protože tyto obce jsou umístěny na zcela odlišných
komunikacích.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

V úvodu této kapitoly dokumentace konstatuje, že podle nařízení vlády č. 615/2006
Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, část II, bod 1.3. Zplyňování a
zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických
plynů ( generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu – je bioplynová
stanice velkým zdrojem znečišťování ovzduší.
Dalším zdrojem možných emisí bude občasný provoz zařízení k likvidaci odpadních
plynů (fléry), která bude v provozu v případě odstavení kogenerační jednotky
z provozu z důvodu např. prováděných servisních prohlídek atp. Protože technologie
výroby bioplynu neumožňuje přerušení procesu fermentace (to by způsobilo špatnou
funkci fermentoru, horší kvalitu bioplynu atp.) je instalace hořáku zbytkového plynu
(fléry) nezbytná. Pro tento zdroj znečišťování ovzduší platí závazné podmínky
provozu zařízení na spalování odpadních plynů dle přílohy č. 1, části I, nařízení
vlády č. 615/2006 Sb.
Dokumentace dále uvádí, že v případě kolísání výhřevnosti nebo množství
odpadního plynu vstupujícího do fléry
je odpadní plyn spalován současně
s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení je vybaveno regulací na stálou
optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu
Dokumentace dále uvádí, že předmětná BP stanice bude zásobena výhradně
substráty ze zemědělské primární produkce, tedy hovězím hnojem a rostlinnými
produkty – kukuřičnou siláží, travní senáží a obilní GPS.
Z hlediska pachové zátěže dokumentace konstatuje, že u navrženého provozu BPS
je zakrytý jak vlastní fermentor, tak i koncový sklad digestátu, takže z vlastního
technologického procesu nemůže docházet k žádným zápachovým vlivům. Plnění
digestátu při odvozu ze skladovací nádrže do odvozové cisterny probíhá čerpadlem,
vlastní nádrž na odvoz je pak uzavřená po celou dobu plnění a přepravy.
Vlastní pachové vjemy pak mohou být zaznamenány při vlastní aplikaci digestátu na
zemědělské pozemky dle schváleného plánu organického hnojení. V tomto bude
také kromě přesné lokalizace, termínu a hektarových dávek určen také způsob
aplikace s požadavkem na včasné zapravení pod povrch půdy.
Dále dokumentace uvádí, že vlastní převoz materiálu bude realizován na nových
bezprašných komunikacích.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska kategorizace zdroje znečištění ovzduší ze strany zpracovatelského týmu
posudku bez připomínek. Dokumentace konstatuje, že z vlastního technologického
procesu nemůže docházet k žádným zápachovým vlivům. Dle zpracovatelů posudku
však nelze se 100% jistotou vyloučit možnost zápachu u silážního žlabu, příjmového
a dávkovacího koše na siláž a u sběrné jímky odpadních vod.
Dokumentace dále uvádí, ve vztahu ke koncovému hořáku (fléře), že v případě
kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry bude
odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. O tomto
stabilizačním palivu se dokumentace dále nikde nezmiňuje.
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Není patrné, proč v rámci bilancí emisí byly vyhodnoceny emise z dopravy při
uvažovaných pohybech TNA jako jízdy, nikoliv jako pohyby – potom by samozřejmě
bilance emisí byla dvojnásobná.
Není patrné, proč v modelu dopravy není uvažováno s pohyby lehkých nákladních
automobilů, když v tabulce na str. 44 je s LNA uvažováno. Vzhledem k absenci
jakéhokoliv mapového podkladu který by dokladoval rozložení navrhovaných
využívaných pozemků nelze ověřit, na jakém základě byla provedena úvaha o 30%
pohybů TNA přes obec Smilkov.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace uvádí, že vlastní technologie bioplynové stanice neprodukuje odpadní
vody. Veškeré tekuté složky jsou zahrnuty v digestátu, který je aplikován na
pozemky. Dokumentace dále uvádí, že srážkové vody nelze zahrnovat mezi vody
odpadní. Manipulace se srážkovými vodami je uvedena pouze pro přehlednost.
Srážkové vody ze střech kruhových nádrží i stavebních objektů a komunikací jsou
svedeny na terén a zasakovány.
Odpadní splaškové vody od obsluhy (1 vyčleněný pracovník) BPS budou i nadále
součástí produkce odpadních vod ze stávajícího areálu. Taktéž likvidace těchto vod
zůstává shodná se současným provozem farmy – odvoz na nejbližší ČOV.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku soudí, že informace zpracovatele dokumentace ve
vztahu ke srážkovým vodám ve smyslu, že tato informace je uvedena pouze pro
přehlednost, nepředstavuje vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na vodu.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že pokud by v areálu byl zachován stávající stav
z hlediska nakládání se srážkovými vodami, potom by pokračoval stávající
neutěšený stav z hlediska
srážkových
kontaminovaných vod, které
nekontrolovatelně
opouštějí stávající areál, jak je patrné z následující
fotodokumentace, což kromě jiného dokladuje oprávněnost některých obdržených
vyjádření z hlediska vztahu oznamovatele k vybraným složkám životního prostředí.
Zpracovatelský tým posudku tedy konstatuje, že navrhovaný způsob likvidace
srážkových vod, kde nelze vyloučit jejich kontaminaci jak vstupy do bioplynové
stanice, tak i nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) lze označit za zcela
nedostatečný a neodpovídající stávajícím běžným standardům nakládání se
srážkovými vodami potenciálně kontaminovanými. Jedná se o jeden z aspektů, na
jehož základě je formulován návrh stanoviska příslušnému úřadu.
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B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že při nakládání s odpady musí být respektovány zásady
zákon č.185/2001 Sb. ze dne 1. ledna 2002 o odpadech a o změně některých
dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního
prostředí, dále zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se
stanoví Katalog odpadů a vyhl. č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady.
V dokumentaci jsou dále uvedeny předpokládané odpady vznikající v etapě
výstavby.
Za provozu bioplynové stanice budou produkovány dále obvyklé odpady pro tato
zařízení. Tyto odpady budou předávány jiným odborným subjektům k využití nebo
odstranění (odb. firma). Pro nakládání s nebezpečnými odpady si provozovatel musí
opatřit souhlas dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatelů posudku bez podstatných připomínek.
B.III.4 Hluk, vibrace, záření

Dokumentace konstatuje, že hlavním zdrojem hluku při provozu bioplynové stanice
je dle podkladů dodavatele technologického zařízení především kogenerační
jednotka s výkonem 536 kW, která je umístěna uvnitř zvukově izolovaného objektu
technické budovy. U tohoto typu motoru jsou uvedeny následující tabulkové
hodnoty:
- hladiny akustického tlaku motoru ve vzdálenosti 1 m od zařízení 110 dB(A)
- tlumící vlastnosti obvodových konstrukcí místnosti

30 dB(A)

- 10 metrů od objektu je hluku u obdobných provozů na úrovni

60 dB

Pro zamezení šíření hluku a jeho utlumení je místnost kogenerace
akustickým obkladem.

obložena

Prostor kogenerace není trvalým pracovištěm. Pobyt obsluhy je zde pouze několik
minut za den při kontrole správné funkce motoru.
Dalším zdrojem hluku jsou
sklepě mezi nádržemi .

čerpadla (hlučnost do 50 dB) umístěná v obslužném

U posuzovaného provozu se nepočítá s jakýmkoli výskytem vibrací či jakéhokoliv
záření. Vibrace na motoru jsou utlumeny silentbloky na základu motoru, vibrace od
potřebné nákladní dopravy jsou sice znatelné v místě průjezdu vozidla, nikoliv ve
větších vzdálenostech.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska specifikace zdrojů hluku lze vyslovit názor, proč v rámci hlukové studie
byly vyhodnoceny pouze stacionární zdroje hluku související s provozem bioplynové
stanice, proč nebyly zohledněny ostatní zbývající stacionární zdroje hluku a proč
nebyla uvažována vykládka surovin související se zásobováním bioplynové stanice.
Obdobně za diskutabilní lze označit otázku, proč v rámci hlukové studie nebylo
provedeno i vyhodnocení hlukové zátěže z hlediska provozu na veřejných

18

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Bioplynová stanice Smilkov

komunikacích, protože lze celkem jednoznačně předpokládat, že podíl těžkých
nákladních automobilů na celkové dopravě TNA minimálně v obci Smilkov bude patřit
mezi nejvýznamnější. Protože takové informace dokumentace neobsahuje, nelze ze
strany zpracovatelů posudku zaujmout objektivní názor. Jedná se opět o skutečnost,
ze které vyplývá návrh stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace konstatuje, že žádný z navrhovaných objektů bioplynové stanice svým
urbanistickým a architektonickým začleněním nebude zásadně kolidovat s okolní
zástavbou areálu. Obě dominantní kruhové nádrže budou částečně zapuštěné pod
terén a svojí nadzemní výškou 3 – 4 m v žádném případě nebudou převyšovat
současné stavby seníku a silážního žlabu, ani stávajícího objektu původního dvora.
V rámci plánované výstavby dojde k návrhu ozelenění této části areálu tak, aby
pohledové vlastnosti na vlastní areál byly vylepšeny a nové i stávající objekty
maximálně kryty zelení.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatelů posudku lze vyslovit názor, že v rámci dokumentace EIA bylo
možno očekávat poněkud detailnější vyhodnocení záměru ve vztahu ke krajinnému
rázu minimálně ve vztahu k bezprostředně sousedícímu zámeckému parku.
V bezprostředním kontaktu s posuzovaným záměrem je zámecký park, který byl
založen v druhé polovině 18. století Janem Jindřichem z Bissingen Svažitý terén
východně od zámku byl upraven do teras, které jsou dodnes poměrně dobře
zachovalé. Nejhodnotnější součástí parku je theatron pocházející z roku 1750.
Uspořádání parku v roce 1840 přibližuje kopie plánku pořízená z mapy stabilního
katastru. V té době byla výměra parku 6,5 ha. Později došlo k jeho podstatnému
rozšíření a v současné době má i s nádvořím a zástavbou rozlohu 16,34 ha.
Jihozápadně od zámku sousedí s parkem rybník Příkop, který má rozlohu přibližně 1
ha a na jižní straně rybník Pilný o rozloze 3,15 ha. Mezi oběma rybníky se nachází
hráz po zrušeném rybníku Pařezném, který je ještě na mapě z roku 1840 zakreslen.
Park se rozkládá na svažitém terénu v nadmořské výšce 520 až 570 m. Vlastní
budova zámku byla až do roku 1996 po stavební stránce udržována v poměrně
dobrém stavu, ze zeleně v jejím okolí bylo soustavně udržováno pouze nádvoří.
Park je ohraničen na severozápadě ozdobným cihlovým terasem, na severní straně
dva metry vysokým a na východě nižším, na mnoha místech poškozeným
kamenným
terasem.
Na nádvoří upoutá pozornost několik význačných stromů. Vpravo od hlavního
vchodu buk lesní převislý, mohutný jedlovec kanadský před kaplí sv.Anny, v jejímž
okolí byla v poslední době provedena pěkná parková úprava, křehovětvec žlutý a
výše jako solitera ohromná lípa malolistá. Rozsáhlý trávník na nádvoří je lemován
zakrslým smrkem sivým kuželovitého tvaru. Severně od zámku je pěkná skupina
vysokých jehličnanů.
Dále by dle zpracovatelů posudku mohl být součástí dokumentace i návrh projektu
sadových úprav. Takovýto materiál součástí dokumentace není a bohužel
v dokumentaci není ani podrobnější vyhodnocení nezbytného kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les. Informace uváděné v dokumentaci nelze považovat za
vyčerpávající i s ohledem na vyjádření dotčených orgánů státní správy.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního
prostředí dotčeného území:
ü

Územní systémy ekologické stability

Dle dokumentace byl pro posuzovanou oblast zpracován RNDr. Krátkou generel
místního ÚSESu, který podrobně charakterizuje funkční soustavu živých a neživých
složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezil biocentra a biokoridory
jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů.
Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního genofondu
živých organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné
šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické
rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni.
Dokumentace dále konstatuje, že poloha biokoridorů a biocenter musí být
respektována
v rámci
nově
schváleného
plánu
organického
hnojení
vyprodukovaným digestátem.
ü

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, NATURA 2000

Posuzovaná lokalita farmy ani prostor budoucí BPS se nenachází dle dokumentace
v žádném chráněném území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. , o ochraně přírody a
krajiny.
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR
zákonem č. 218/2004 Sb. není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve
smyslu ust. § 45e zákona. Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky
významná lokalita ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta
do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.
Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými
významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6
zákona č. 114/1992 Sb.
ü

Historický, kulturní nebo archeologický význam území

Dokumentace konstatuje, že stavba bioplynové stanice je navržena na pozemcích,
které přímo navazují na areál kulturní památky zámek ve Smilkově (zámecký park,
hospodářský dvůr). Investor je uživatelem výše zmiňovaného hospodářského dvoru.
Navržené dispoziční uspořádání BPS je dle dokumentace provedeno tak, že žádný
z navržených stavebních objektů, ani ochranná pásma kolem fermentoru, skladu
digestátu s plynojemem či fléry nezasahují za hranice vyhlášené kulturní památky.
Současné pohledové vlastnosti na kulturní památku jsou již narušeny stávajícími
vysokými zemědělskými objekty. Nově navrhované objekty budou z větší části kryty
těmito stávajícími objekty. Navržené ozelenění areálu pak dle dokumentace zlepší
současný stav zejména z hlediska aspektů pohledových.
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ü

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení včetně starých zátěží

Dokumentace se touto problematikou nezabývá.
ü

Území hustě zalidněná

Posuzovaný areál se nachází dle dokumentace na odlehlé části obce Smilkov a od
této je kryt stávajícím zámeckým parkem, který je zalesněn a dobře cloní současný
zemědělský areál.
ü

Staré ekologické zátěže

Dokumentace se touto problematikou nezabývá.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik záměru v zásadě
bez podstatnějších připomínek. Informace týkající se ÚSES, VKP a problematiky
ozelenění jsou komentovány v další části předkládaného posudku.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního
pozadí zájmového území, které je vyhodnocováno na základě nejbližších stanic AIM
sledujících imisní situaci území.
Dokumentace uvádí, že klimatické poměry jsou dány především geografickou
polohou, zejména nadmořskou výškou a geomorfologickou situací. Ostatní faktory
(např. lesní porost, expozice terénu, návětrná nebo závětrná poloha) se uplatňují
pouze lokálně. Obec Smilkov leží v klimatické oblasti - mírně teplé oblasti 10.
Z hlediska imisní zátěže dokumentace konstatuje, že pro posuzované území chybí
podrobnější datová základna souvislého měření kvality ovzduší. Nejbližší okolí
zemědělského areálu je zatěžováno zejména provozem stávajícího objektu kravínu,
jakož i stávajícím výkrmem kachen přímo v hospodářském dvoře.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice charakteristiky klimatu není ze strany zpracovatele posudku
připomínek. Popis kvality ovzduší v zájmovém území je zpracován s dobrou
vypovídací schopností. Za podstatnou lze považovat informaci o počtu mrazových
dnů v zájmovém území.
C.2.2. Voda

Z dokumentace vyplývá, že posuzovaná lokalita patří do povodí toku Vltava.
Posuzované území je odvodňováno Smilkovským potokem, který společně se
Zdebořským potokem vtéká do Mastníku. Jedná se o vodohospodářsky významný
tok se pstruhovou vodou od prameniště k Českému Hrádku.
Dokumentace dále uvádí, že katastrální území Smilkov a Kouty leží ve III. Pásmu
hygienické ochrany vodárenského toku Mastník. Dále se nacházejí v těchto
katastrálních územích i vodní zdroje pro město Votice, obec Smilkov, sídla Kouty a
Oldřichovec a řada dalších soukromých studní.
Dále se v těchto katastrálních územích nachází několik pramenišť, která jsou
zásobami vody pro město Votice, obec Smilkov, sídla Kouty a Oldřichovec, jakož i
mnoho soukromých vodních zdrojů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí.
Zpracovatelský tým posudku k uvedeným popisným informacím konstatuje, že
dokumentace mohla podrobněji specifikovat, co se míní 3. stupněm ochranného
pásma vodních zdrojů, protože aktuální legislativa ve vodním hospodářství
s takovýmto pojmem nepracuje. Obdobně dokumentace pracuje s termínem
ochranného pásma povrchových vod – dle názoru zpracovatelů posudku ani tento
termín stávající legislativa v oblasti vodního hospodářství nezná.
Naopak zpracovatelé posudku konstatují, že lze obtížně vyhodnotit navržený způsob
využívaných pozemků, protože ten sice dokumentace obsahuje, avšak je
neověřitelné, jak je respektováno kriterium zranitelnosti z hlediska nitrátové směrnice
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(ve vztahu k riziku potenciální kontaminace podzemních vod) jakož i svažitost terénu
vzhledem k blízkým povrchovým tokům a jejich možného ohrožení. Obdobně není
ani patrné, které pozemky a kde budou vyloučeny v rámci závazku
agroenviromentálních opatření v rámci EFARD z titulu ochrany vod před
znečištěním dusičnany.
C.2.3. Půda

Z dokumentace vyplývá, že pedologické poměry území jsou určovány reliéfem a
matečnými horninami. Podloží je poměrně kyselé a tak jsou půdy minerálně dosti
chudé. Vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách. Tyto základní
vlastnosti se promítají do zastoupení pedogenetických jednotek. Na zemědělském
půdním fondu se nejčastěji vyskytují hnědé půdy kyselé, méně hnědé půdy
podzolované a hnědé půdy. Na prameništích a podél vodních toků hnědé půdy
oglejené, oglejené půdy, glejové půdy, nivní půdy a nivní půdy glejové na nivních
uloženinách. Na lesní půdě jsou nejčastějšími půdními typy kambizemě horské
podzolované a oligotrofní, méně humusové podzoly a kambizemě mezotrofní. Na
podmáčených lokalitách kambizemě mezotrofní oglejené.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému popisu v zásadě bez připomínek s tím, že charakteristika
hlavních půdních jednotek by měla být uváděna v souladu s vyhl. 546/2002 Sb.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických
poměrů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál
obsahuje z hlediska potřeby posuzování vlivů všechny podstatné informace. Ze
strany zpracovatele posudku není k popisu této složky životního prostředí
podstatnějších připomínek.
C.2.5. Fauna, flora a ekosystémy

Dokumentace konstatuje, že není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných
druhů živočichů a rostlin. Dokumentace dále konstatuje, že vzhledem k tomu, že
plánovaná výstavba BPS vyžaduje vyčištění náletových dřevin a pokácení několika
vzrostlých stromů (132 ks stromů smrku, břízy, jívy a jasanu), požádal investor
v předstihu o možný zásah do těchto dřevin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisů fauny, flory a ekosystémů lze ze strany zpracovatelů posudku
konstatovat, že v dokumentaci není uveden podrobnější biologický průzkum, ze
kterého by vyplývalo, kdo botanický, zoologický a dendrologický průzkum provedl a
jaká je detailnější inventarizace zjištěných botanických a zoologických druhů a prvků
dřevin rostoucích mimo les.
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C.2.6. Krajina a krajinný ráz

Dokumentace konstatuje,že zájmové území je typickou zemědělskou krajinou
Vlašimské pahorkatiny s relativně intenzivním produkčním využitím okolních ploch.
Zastoupení lesních porostů je dostatečné. Se zvyšující se nadmořskou výškou se
také postupně mění využití zemědělských ploch a převládají zde především
pastviny, louky a ubývá intenzivně využívaných orných půd. Dle dokumentace
veškeré plánované aktivity výstavby BPS jsou situovány do stávajícího uzavřeného
zemědělského areálu, ležícího v dostatečné vzdálenosti od obce Smilkov.
Průmyslové využití krajiny v okolí posuzovaného záměru není evidováno, rekreační
potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu stávajícího stavu bez podstatnějších připomínek s tím, že otázka
vlivu na krajinný ráz je komentována v další části posudku.
C.2.7. Ostatní charakteristiky životního prostředí

Dokumentace dále konstatuje, že návrh umístění BPS je proveden tak, aby nebyly
přímo zasaženy či ohroženy okolní části kulturní památky, zejména objekty
zemědělského dvoru a zámecký park – les. Tyto části nejsou zasaženy ani
ochrannými pásmy kolem nového fermentoru, skladu digestátu s plynojemem či fléry.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že ve vztahu k umístění bioplynové stanice
mohla být poněkud podrobněji komentována a vyhodnocena problematika jejího
umístění ve vztahu k zámeckému parku a theatronu.
Zámecký park byl ve Smilkově založen v druhé polovině 18. století Janem
Jindřichem z Bissingen. Svažitý terén východně od zámku byl upraven do teras,
které jsou dodnes poměrně dobře zachovalé.
Jihozápadně od zámku sousedí s parkem rybník Příkop, který má rozlohu přibližně 1
ha a na jižní straně rybník Pilný o rozloze 3,15 ha. Mezi oběma rybníky se nachází
hráz po zrušeném rybníku Pařezném.
Barokní zahrada je chápána jako reprezentační prostor. Základním motivem barokní
kompozice je výrazná osovost. Parter, zdobený fontánami a plastikami, je obklopen
kulisou vysoké zeleně, obvykle výrazně tvarované, která zdůrazňuje hlavní záměry
prostorové koncepce a zároveň skrývá intimní zákoutí pravidelných bosketů.
V poslední době má theatron naději na záchranu, protože v roce 1996 byl již ve
skutečně havarijním stavu a jeho rekonstrukce byla zařazena do Programu záchrany
architektonického dědictví ČR na rok 1997. Byly už odstraněny náletové dřeviny, tím
byl obnoven průhled,byla zrekonstruována opěrná zeď horní terasy, zhotoveny kopie
některých soch s tím, že originály budou umístěny v oranžerii.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že uvnitř stávajícího areálu již existují stávající provozy a
to chov skotu a kachen - ekologické zátěže. Tento stávající provoz působí dle
dokumentace převážně z hlediska znečišťování ovzduší z chovu zvířat.
Navrhovaný provoz bioplynové stanice dle dokumentace řeší zejména další využití
vyprodukované chlévské mrvy z farmy – výrobu a využití bioplynu. Výrobou a
následným spálením bioplynu se podstatně sníží produkce metanu a tím i
zápachových látek ze současného skladování a aplikace hnoje. Taktéž skladování
(pod uzavřením) a následná aplikace zbylého digestátu je pro okolí z hlediska
zátěže zápachu podstatně příznivější, než je tomu v současné době.
Celkově je možno kvalitu životního prostředí označit jako nadprůměrnou – vyhovující
- a konstatovat, že předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek
životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace a s ohledem na charakter posuzovaného záměru lze ze strany
zpracovatelského týmu posudku konstatovat, že nejsou doloženy odpovídající
informace (s výjimkou dostupných údajů o kvalitě ovzduší), které by dokladovaly
závěr zpracovatele dokumentace ve smyslu o nadprůměrné kvalitě životního
prostředí.
Obdobně z údajů uvedených v kapitole B.I.2. dokumentace na straně 7
dokumentace nevyplývá, že by navrhovaný provoz bioplynové stanice řešil zejména
další využití vyprodukované chlévské mrvy z farmy – z celkových uváděných 10 710 t
vstupního materiálu činí hovězí hnůj 1 200 tun, což činí 11,2%.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že v přílohové části jsou vyhodnoceny vlivy stavby na
veřejné zdraví včetně možných zdravotních rizik.
Dokumentace konstatuje, že s ohledem na charakter stavby, tedy výstavbu nové BP
stanice na okraji stávajícího zemědělského areálu, který je v dostatečné vzdálenosti
od obce, velikost provozu a druh provozu BPS, je možno konstatovat, že vlivy stavby
samotné a současně celého areálu nebude představovat významné porušení faktorů
pohody.
Stanovisko zpracovatele posudku
Posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo v rámci předkládané dokumentace
vypracováno příslušnou autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik –
MUDr.Bohumilem Havlem.
Postup prezentovaný v dokumentaci je zpracován standardní metodou hodnocení
zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou
být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám
hluku z dopravy. U látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda
hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost
jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.
Ze závěrů této studie vyplývá, že nejistoty vyplývající ze současného stupně poznání
o komplexním zdravotním riziku znečištění ovzduší, kde přístup hodnotící izolovaně
jednotlivé škodliviny je nevyhnutelně zjednodušením skutečné situace. Pokud jde o
bioaerosol a pachové látky, vzhledem k všeobecné neurčitosti úrovně expozice a
vztahů expozice a účinku u nich nelze použít klasický postup kvantitativního
hodnocení zdravotních rizik. Jde tedy pouze o hodnocení kvalitativní, popisující
současné poznatky o možných nepříznivých vlivech na zdraví, aniž by tyto poznatky
mohly být přesněji kvantifikovány na podmínky posuzovaného záměru.
Dále studie konstatuje, že imisní příspěvek SO2 z provozu bioplynové stanice by měl
podle rozptylové studie dosahovat za teoretických nejnepříznivějších podmínek u
nejvíce exponovaného domu v okolí hodnot průměrné 24hodinové koncentrace
kolem 9 µg/m3. Jedná se ovšem o krátkodobé výkyvy většinou v trvání řádově
desítek hodin ročně. Nejde tedy o významné zvýšení zdravotního rizika, nicméně
s ohledem na poslední poznatky je nelze označit ani za zcela zanedbatelné.
Kvantitativní charakterizaci tohoto rizika však není na základě současných poznatků
možné věrohodně provést.
Dále dle této studie bude dále významný v daném případě i lidský faktor při
provozování bioplynové stanice, pokud jde o dodržení technologických postupů,
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skladby zpracované organické hmoty, rozvozového plánu organického hnojení apod.,
což považuje zpracovatelský tým posudku za podstatné z hlediska stávajícího
způsobu hospodaření v areálu.
Dále je ve studii vlivů na veřejné zdraví uvedeno, že problematika ovlivnění kvality
ovzduší pachovými
látkami ve vztahu k přípustné míře obtěžování obyvatel a
dodržování zásad správné zemědělské praxe je upravena legislativou Ministerstva
životního prostředí ČR a nespadá do oblasti ochrany veřejného zdraví. Hodnocení
vlivů na veřejné zdraví se jí proto detailněji nezabývá.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že dokumentace v rámci vyhodnocení vlivů by
jednoznačně měla dokladovat, že nedojde z provozu bioplynové stanice k obtěžování
obyvatel obce Smilkov. Obdobně mohl být podrobněji dokladován vliv pachové
zátěže při aplikaci digestátu na stanovených pozemcích, včetně dokladování, zda u
v dokumentaci uváděných pozemků je zajištěna taková vlastnická struktura (pokud
pozemky nenáleží oznamovateli, což nelze z dokumentace vysledovat) tak, aby byly
jednoznačně zajištěny pozemky pro aplikaci digestátu po celou dobu životnosti
bioplynové stanice.
V rámci posouzení vypovídací schopnosti bylo provedeno oponentní dokumentace
Státním zdravotním ústavem. Toto oponentní posouzení je přílohou č.1
předkládaného posudku. Z předloženého oponentního posouzení vyplývají
následující skutečnosti:
Ø v dokumentaci navržené lokalizační varianty uvedené ve vztahu k územnímu
plánu je nutné označit pouze za formální a to i vzhledem k tomu, že nejsou
uvedena alternativní technická opatření k omezení negativních vlivů bioplynové
stanice na životní prostředí
Ø současně není zhodnocen celkový dopad záměru bioplynové stanice na region
v případě, že budou provozovány další bioplynové stanice v Jankově a Bystřici.
V tomto kontextu nebyla zhodnocena kapacita bioplynové stanice, možnost
využití digestátu na plánované pozemky i materiálovou skladbu
Ø za základní problém záměru uvažované výstavby a následného provozu
bioplynové stanice je nutno kromě jiného považovat problematiku zápachu, a to
jak při manipulaci vstupních surovin při upracování, ale především při nakládání
s digestátem; problematice digestátu včetně možných následných dopadů na
životní prostředí (ovzduší, voda) není dostatečně v dokumentaci věnována
pozornost, a to přesto, že právě nakládání s digestátem může být jednou
z hlavních příčin negativního dopadu na životní prostředí
Ø dokumentace nijak přesněji neuvádí, jaká konkrétní technologie pro bioplynovou
stanici je zvažována, pouze vysvětluje na str.20 teorii anaerobní fermentace bez
konkrétní návaznosti na technologii uvažovaného záměru včetně opatření
k jednotlivým kritickým bodům technologického procesu, např. z hlediska úniku
zápachu, znečišťujících látek, nakládání s digestátem apod.
Ø v návrhu skladby surovin pro bioplynovou stanici ani není uveden zimní a letní
provoz skladby surovin, který se pochopitelně liší a tím i parametry technologie
Ø pro uplatnění digestátu jako hnojiva dle zákona č.156/1998 Sb. v platném znění;
neexistuje scénář, co se stane, když nebudou splněny předpoklady
podnikatelského záměru
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Ø záměr dostatečně neřeší nakládání s digestátem, což může výrazně ovlivnit
životní prostředí; digestát není specifikovaný sušinou, takže je těžké stanovit
celkové množství digestátu; není přehled ani ostatních předpokládaných
parametrů digestátu, které jednoznačně závisí na technologii a vstupních
surovinách; úvaha aplikace digestátu je provedena pouze za předpokladu, že
sušina se pohybuje v rozmezí od 2 – 13% a průměrný obsah celkového dusíku je
0,5%; v úvahách není řešena aplikace digestátu s obsahem dusíku menším než
0,5%, a to vzhledem k aplikovanému množství
Ø v celém záměru není řešena otázka možného vzniku pachů při manipulaci se
surovinami a digestátem, které mohou vznikat při přečerpávání a homogenizaci
surovin i digestátu
Ø anaerobní technologie pracuje ve dvoustupňovém režimu – to odpovídá
metodickému pokynu MŽP o stavbě bioplynových stanic a současně tato
technologie umožňuje dokonalé vyhnívání substrátu a snížení tvorby pachových
látek; v dokumentaci je ale pouze teoretický odkaz bez bližší specifikace
technologie; dle zmiňovaného metodického pokynu z hlediska omezení zápachu
je třeba provést při technologii provozované při nižší teplotě než 550 C
v provozním reaktoru úpravy vstupních nebo výstupních surovin; z dokumentace
vyplývá, že je navržena pouze dílčí úprava vstupních surovin – tato skutečnost
nevylučuje negativní vlivy celého provozu na životní prostředí především
z hlediska produkce zápachu
Závěrem oponentního posouzení je konstatování, že ze strany SZÚ není doporučeno
záměr bioplynové stanice realizovat vzhledem k nedostatečnému zabezpečení
dopadu záměru na životní prostředí.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace v této kapitole konstatuje, že vlastní provoz se bude na znečištění
ovzduší podílet emisemi NOx a CO a také dalších látek, které jsou produkovány
dopravními prostředky. Ty budou v ovzduší obsaženy v natolik nízké koncentraci, že
se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví.
Dokumentace dále uvádí, že bioplyn je obnovitelné palivo (potenciál se obnovuje
přírodními procesy). tzn., že při energetickém využití bioplynu je bilance
spotřebovaného (pro růst biomasy) CO2 a vyprodukovaného (spálením bioplynu)
CO2 neutrální. Dále je uvedeno, že řádné hnojení pozemků organickými hnojivy
vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při
využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních
vrstev půdy a dále do podzemních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska vlivů na ovzduší je patrné, že vyhodnocení vlivů na ovzduší (aniž je to
v dokumentaci podrobněji uvedeno), je kromě NOx a CO dále provedeno pro SO2.
Zpracovatelský tým dále konstatuje, že v rámci vyhodnocení vlivů na ovzduší nebylo
provedeno kromě slovního posouzení vyhodnocení vlivů pachových látek.
Dokumentace nijak podrobněji nerozebírá ani nehodnotí problematiku využívání
odpadního tepla. Je tedy nezodpovězenou otázkou, zda-li s uvažovaným využitím
28

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Bioplynová stanice Smilkov

odpadního tepla na uváděné sušení dřeva nebude souviset další navýšení dopravy,
které není v uvedených bilancích vůbec zohledněno.
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo dle dokumentace provedeno pro 5
výpočtových bodů, představujících nejbližší objekty obytné zástavby. V dokumentaci
není nijak zdůvodněno, proč není taktéž hodnocen zcela nejbližší objekt, který je dle
výpisu z katastru nemovitostí veden jako objekt k bydlení, jak je patrné
z následujících výpisů:
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Není patrné zdůvodnění, proč tento objekt č.p. 26 sloužící k bydlení nebyl v rámci
rozptylové studie vyhodnocen.
Kromě toho, jak již bylo uvedeno v předcházející části posudku, z hlediska
provozních souborů není v dokumentaci popsán způsob vyhodnocení vstupních
surovin z hlediska obsahu síry a jejich sloučenin, jakož i způsob odsíření. Na všech
BPS by měly být již ve stadiu návrhu technologie vyhodnocovány vstupní suroviny,
mimo jiné i z hlediska obsahu síry nebo jejich sloučenin. Obsah síry ovlivňuje
životnost motoru a určuje výši provozních nákladů z hlediska četnosti výměny oleje.
Ze studie vlivů na veřejné zdraví dále vyplývá, že novější studie zaměřené na
expozici směsi průmyslových a dopravních emisí nyní běžných v ovzduší, však
ukazují efekt na celkovou, kardiovaskulární i respirační úmrtnost a nemocnost i při
expozici SO2 ve venkovním ovzduší podstatně nižší. WHO proto z principu
předběžné opatrnosti přistoupila v roce 2005 k zásadní revizi doporučené
24hodinové limitní koncentrace SO2 z původních 125 na 20 µg/m3, která má sloužit
jako cíl přijímaných opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel touto škodlivinou.
Obdobně není patrné, proč nebyly v rámci výpočtu příspěvků k imisní zátěži
vyhodnoceny i emise související s přepravními nároky související s uvažovaným
záměrem.
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D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že součástí dokumentace je hluková studie vyhodnocující
provoz posuzovaného záměru. Je uvedeno, že vzhledem k dostatečné vzdálenosti
provozu BPS a nejbližších obytných a rekreačních objektů lze jednoznačně
konstatovat, že tyto nebudou navrhovaným provozem stacionárních zdrojů hluku
nijak ohroženy či omezovány.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze zpracované hlukové studie vyplývá, že tato studie řeší jen ochranu před hlukem,
který bude pronikat z provozovny do venkovního prostoru. Závěr této hlukové studie
konstatuje, že hluk šířící se z provozovny je nižší, než limit stanovený dle NV č.
148/2006.
Opět není z dokumentace patrné, z jakého důvodu není vyhodnocen objekt č.p. 26,
který je dle výpisu z katastru nemovitostí a pozemků veden v kategorii objektu pro
bydlení.
Dále není nijak zdůvodněno, proč:
- nebylo provedeno posouzení stávajícího a výhledového stavu
- nebyla vyhodnocena doprava související se stávajícím a výhledovým stavem
- nebyl podán průkaz, jaký je celkový podíl zejména nákladní automobilové dopravy
na celkových intenzitách dopravy v dotčených obcích – bez uvedeného průkazu
nelze akceptovat absenci vyhodnocení hlukové zátěže z dopravy pro stávající i
výhledový stav
Na základě v dokumentaci uvedených údajů nelze zodpovědně posoudit a vyhodnotit
vlivy záměru na celkovou akustickou situaci záměru v dopravou dotčených obcích.
Současně není patrné, jak je uvažována informace uváděná v dokumentaci, která
uvádí, že 70% dopravy bude od obce Kouty a Oldřichovec, což je z hlediska umístění
obou obcí skoro nereálné, protože tyto obce jsou umístěny na zcela odlišných
komunikacích.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru nedojde k zásadní změně stávajících
odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze střech a nekontaminovaných
zpevněných ploch budou zasakovány.
Dešťové vody spadlé na manipulační plochy kontaminované surovinami pro
fermentaci budou dle dokumentace svedeny do jímky a čerpány dle potřeby do
fermentoru.
Dokumentace dále uvádí, že aplikací digestátu, může být ovlivněna povrchová
a podzemní voda v obhospodařované oblasti. Prevencí před případnými haváriemi je
důsledné dodržování aktualizovaného plánu organického hnojení a dále pravidelné
proškolování pracovníků rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich
činnosti. Při skladování a aplikaci digestátu musí být učiněna taková opatření, aby
závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Ohrožení
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povrchových nebo podzemních vod hrozí v případě hrubého porušení plánu
organického hnojení a technologické kázně.
Silážní žlaby, manipulační plochy, koncový sklad a fermentor budou dle
dokumentace stavebně provedeny a udržovány jako nepropustné objekty.
Skladovací jímka na digestát bude pravidelně vyvážena. Vyvážení se nebude řídit
naplněním jímky a potřebou vyvážení, ale skutečně vhodnými podmínkami pro
rozvoz a následnou aplikaci.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že ve vztahu k vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na povrchové a podzemní vody lze konstatovat následující
skutečnosti:
Ø pokud by v areálu byl zachován stávající stav z hlediska nakládání se srážkovými
vodami, potom by pokračoval stávající poměrně neutěšený stav z hlediska
srážkových kontaminovaných vod, které nekontrolovatelně opouštějí stávající
areál, jak je patrné z fotodokumentace v příslušné části posudku
Ø stávající stav areálu samozřejmě vyvolává obavy i ve vztahu k plánované stavbě,
protože předpoklady uváděné v dokumentaci jsou založeny na striktním dodržení
přesně stanovených podmínek provozu bioplynové stanice jakož i na striktním
dodržování podmínek při rozvozu digestátu ve vztahu k ochraně povrchových a
podzemních vod
Ø navrhovaný způsob likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch, kde nelze
vyloučit jejich kontaminaci nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) lze
označit za zcela nedostatečný a neodpovídající stávajícím běžným standardům
nakládání se srážkovými vodami potenciálně kontaminovanými.; jedná se o
jeden z aspektů, na jehož základě je formulován návrh stanoviska příslušnému
úřadu
Ø z dokumentace není patrný žádný mapový podklad, který by dokladoval parcely
a na nich plochy, kde by měla být aplikace digestátu omezena nebo vyloučena
z hlediska zranitelných oblastí, z hlediska závazku agroenvironmentálních
opatření v rámci EAFRD z titulu ochrany vod před znečištěním dusičnany, dle
ustanovení „nitrátové směrnice“ (ve vztahu ke svažitosti pozemků a zachování
požadovaného ochranného pásma od břehové čáry) jakož i z hlediska existence
pásem hygienické ochrany vodních zdrojů; dokumentace pouze dokládá, kolik
z celkových dostupných ploch pozemků je vhodných k aplikaci 756,58 ha a jaká
plocha pro aplikaci vhodná není (217,76 ha)
D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že hnojivý účinek digestátu na půdu je velmi dobrý,
obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně stimulačních látek, které působí
na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené
v digestátu jsou rostlinami přijímány pozvolněji, než z průmyslových hnojiv.
Dusík obsažený v digestátu je méně pohyblivý, než dusík dodávanými průmyslovými
hnojivy. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případě přehnojení, ale
vzhledem k dostatečnému množství ploch k němu nebude docházet. Aplikace na

32

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Bioplynová stanice Smilkov

pozemky zajistí přísun potřebných živin a přispívá k omezení dávek průmyslových
hnojiv. Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité do půdy doplňovat živiny a
organickou hmotu, její množství by mělo být takové, aby postačovalo k vyhnojení
celé výměry orné půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ke kapitole vlivů na půdu lze z hlediska zpracovatelského týmu posudku formulovat
následující skutečnosti:
Ø upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997 – tato skutečnost
ani uvedení třídy ochrany dle BPEJ 7 29 14 v dokumentaci uvedeno není
Ø dokumentace uvádí v příloze seznam pozemků, na kterých bude možné digestát
aplikovat; tento seznam pozemků je zpracován dle evidence LPIS – z nich
bohužel nelze vysledovat, které pozemky pro aplikaci digestátu oznamovatel
přímo vlastní a které má pouze pronajaté (tato informace by byla ověřitelná
pouze za předpokladu, kdyby v seznamu byla uvedena parcelní čísla dle výkazu
z katastru nemovitostí a pozemků); nelze tak se 100% jistotou garantovat, že po
celou dobu životnosti bioplynové stanice bude mít její provozovatel odpovídající
potřebné pozemky pro aplikaci digestátu
Ø dokumentace z hlediska vlivů na úrodnost půdy mohla podrobněji rozebrat riziko
týkající se vývoje kvality a úrodnosti půd, protože z doložených podkladů lze
vyvodit , že množství organické hmoty vracející se do půdy bude menší, než
množství organické hmoty z půdy odčerpávané – tato problematika není
v dokumentaci podrobněji komentována – v dokumentaci je pouze uvedeno, že
pro udržení úrodnosti půdy je důležité do půdy doplňovat živiny a organickou
hmotu v takovém množství, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy
Ø jaké jsou přepravní nároky související s doplňováním živin a organické hmoty na
pozemky, kde bude aplikován digestát v bilancích nároků na dopravu však
v dokumentaci uvedeny nejsou
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že při výstavbě nové BPS nedojde terénními úpravami a
přesunem zeminy k významnějším změnám v místní topografii. Bilance skrývky se
předpokládá sice přebytková, ale nedojde tím k větším změnám v charakteru reliéfu
území.
Posuzovaný areál se nenachází dle dokumentace v dobývacím prostoru ani na
chráněném ložiskovém území, proto se nepředpokládá, že dojde k ovlivnění
geologického prostředí a nerostných zdrojů či ztížení jejich dobývání.
Dle dokumentace zastižení mineralogických či paleontologických nálezů při
zemních pracích, stejně jako geologických stratotypů a jiných geologických jevů
které by mohly být předmětem ochrany, je s ohledem na charakter staveniště
nepravděpodobné.
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Stanovisko zpracovatele posudku
K této části dokumentace není připomínek.Vlivy záměru na horninové prostředí a
přírodní zdroje lze jak z hlediska velikosti, tak i významnosti hodnotit jako malé a
nevýznamné.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace konstatuje, že posuzovaný provoz neznamená ohrožení populací
zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich
reprodukčních prostor. Dále nejsou vlastní výstavbou ani provozem ohroženy
populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru.
Dokumentace konstatuje, že se nenavrhují žádná opatření, protože předchozí stav
v této oblasti se oproti současnému stavu zásadně nemění, nemění se ani dopady
na faunu.
Speciální opatření během výstavby směrem k dotčení živočišných druhů nejsou dle
dokumentace nutná.
Dokumentace dále konstatuje, že další cenné prvky ochrany přírody jsou v okolí
vodních toků a mohly by být dotčeny při nesprávné aplikaci digestátu na pozemky.
Ochrana těchto prvků přírody bude zabezpečena aktualizovaným plánem
organického hnojení.
Při výstavbě budou dle dokumentace dotčeny jen běžné druhy rostlin – polní plevely
nebo ruderální rostliny, které se vyskytují zcela běžně na řadě okolních stanovišť.
Nedochází tedy k ohrožení populací vzácných druhů, zvláště chráněné nebo
regionálně vzácné druhy rostlin se na ploše výstavby nenacházejí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska popisů fauny, flory a ekosystémů lze ze strany zpracovatelů posudku
konstatovat, že v dokumentaci není uveden podrobnější biologický průzkum, ze
kterého by vyplývalo, kdo botanický, zoologický a dendrologický průzkum provedl a
jaká je detailnější inventarizace zjištěných botanických a zoologických druhů a prvků
dřevin rostoucích mimo les. Není tedy ani patrné, zda a jak mohou být kácením
prvků dřevin rostoucích mimo les ohroženy hnízdící druhy ptáků. Není ani patrná
podrobnější inventarizace kácených dřevin ani společenská hodnota těchto
kácených dřevin.
Kromě toho je nezbytné upozornit na skutečnost, že v dokumentaci avizované
povolení ke kácení dřevin vydané Obecním úřadem ve Smilkově, které je přílohou
dokumentace, skončilo dne 31.3.2009. Tudíž tímto povolením nemuselo být v rámci
předkládané dokumentace EIA argumentováno.
Z dokumentace dále vyplývá, že v rámci dalších stupňů projektové dokumentace
bude investor povinen zpracovat plán ozelenění areálu, který bude odsouhlasen
příslušným organem ochrany přírody. Dále dokumentace uvádí, že vzhledem k tomu,
že není hotové výběrové řízení konečného dodavatele BPS, není možné připravit
návrh konečných sadových úprav blízkého okolí BPS. Lze tudíž konstatovat, že
nebyl splněn požadavek dopisu MŽP zn.52952/ENV/09 ze dne 8.7.2009 pod bodem
6.: „Nastínit řešení vhodných sadových úprav v areálu s ohledem na kulturní a
relaxačně-klidové hodnoty lokality“.
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D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Z dokumentace vyplývá, že z hlediska ochrany krajinného rázu jde o výstavbu dvou
větších válcových staveb fermentoru a skladu digestátu, které však budou částečně
zapuštěny pod okolní terén a tudíž nebudou převyšovat stávající vysoké zemědělské
stavby.
Realizací záměru nedojde dle dokumentace k vytvoření nové charakteristiky území,
přestože jde o novou výstavbu uvnitř stávajícího areálu.
Dokumentace konstatuje, že pro zmenšení negativních vlivů v krajině bude
realizována výsadba vhodné zeleně podle plánu ozelenění.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že problematika popisu krajinného rázu
mohla být zpracována poněkud podrobněji zejména k celkové lokalizaci celého
areálu a jeho stávajícího stavu, který neevokuje příliš zodpovědný přístup
provozovatele jak k údržbě stávajících objektů, tak i dodržování základních pravidel
pořádku.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů
památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě
regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění mohla být podrobněji rozpracována
problematika sousedství nově navrhované bioplynové stanice ve vztahu k přilehlému
zámeckému parku alespoň z hlediska vizualizace záměru zohledňujícího i návrh
projektu ozelenění. Takové podklady však v posuzované dokumentaci absentují.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska
jejich
velikosti
a
významnosti
a
možnosti
přeshraničních vlivů
Dokumentace konstatuje, že nová stavba BPS, která vznikne uvnitř stávajícího
zemědělského areálu má poměrně malý vliv na kvalitu životního prostředí zájmové
oblasti. Vlivy zasažené území je velmi malé a je vymezeno mimo okolní zástavbu
obce. Negativní vlivy může do určité míry eliminovat i provedení ozelenění areálu.
Právě z krajinného rázu bude potřeba zpracovat projekt na ozelenění a jeho důrazná
realizace.
Intenzita negativního působení je přímo závislá na provozní kázni obsluhy zařízení,
dále na technickém provedení jednotlivých částí. Míra ovlivnění je dále závislá na
přírodně-historických podmínkách lokality, na hustotě osídlení a její struktuře.
Stanovisko zpracovatele posudku
Jak již bylo uvedeno v předcházející části posudku, otázky velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, zejména na ovzduší, povrchové a
podzemní vody a na krajinný ráz lze ze strany zpracovatelů posudku považovat za
rozhodující aspekty pro formulování návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
V rámci vypracování posudku byl o expertní posudek požádán i Státní zdravotní
ústav. Z jeho analýzy vyplývají následující závěry:
Ø v dokumentaci navržené lokalizační varianty uvedené ve vztahu k územnímu
plánu je nutné označit pouze za formální a to i vzhledem k tomu, že nejsou
uvedena alternativní technická opatření k omezení negativních vlivů bioplynové
stanice na životní prostředí
Ø současně není zhodnocen celkový dopad záměru bioplynové stanice na region
v případě, že budou provozovány další bioplynové stanice v Jankově a Bystřici.
V tomto kontextu nebyla zhodnocena kapacita bioplynové stanice, možnost
využití digestátu na plánované pozemky i materiálovou skladbu
Ø za základní problém záměru uvažované výstavby a následného provozu
bioplynové stanice je nutno kromě jiného považovat problematiku zápachu, a to
jak při manipulaci vstupních surovin při upracování, ale především při nakládání
s digestátem; problematice digestátu včetně možných následných dopadů na
životní prostředí (ovzduší, voda) není dostatečně v dokumentaci věnována
pozornost, a to přesto, že právě nakládání s digestátem může být jednou
z hlavních příčin negativního dopadu na životní prostředí
Ø dokumentace nijak přesněji neuvádí, jaká konkrétní technologie pro bioplynovou
stanici je zvažována, pouze vysvětluje na str.20 teorii anaerobní fermentace bez
konkrétní návaznosti na technologii uvažovaného záměru včetně opatření
k jednotlivým kritickým bodům technologického procesu, např. z hlediska úniku
zápachu, znečišťujících látek, nakládání s digestátem apod.
Ø v návrhu skladby surovin pro bioplynovou stanici ani není uveden zimní a letní
provoz skladby surovin, který se pochopitelně liší a tím i parametry technologie
Ø pro uplatnění digestátu jako hnojiva dle zákona č.156/1998 Sb. v platném znění;
neexistuje scénář, co se stane, když nebudou splněny předpoklady
podnikatelského záměru
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Ø záměr dostatečně neřeší nakládání s digestátem, což může výrazně ovlivnit
životní prostředí; digestát není specifikovaný sušinou, takže je těžké stanovit
celkové množství digestátu; není přehled ani ostatních předpokládaných
parametrů digestátu, které jednoznačně závisí na technologii a vstupních
surovinách; úvaha aplikace digestátu je provedena pouze za předpokladu, že
sušina se pohybuje v rozmezí od 2 – 13% a průměrný obsah celkového dusíku je
0,5%; v úvahách není řešena aplikace digestátu s obsahem dusíku menším než
0,5%, a to vzhledem k aplikovanému množství
Ø v celém záměru není řešena otázka možného vzniku pachů při manipulaci se
surovinami a digestátem, které mohou vznikat při přečerpávání a homogenizaci
surovin i digestátu
Ø anaerobní technologie pracuje ve dvoustupňovém režimu – to odpovídá
metodickému pokynu MŽP o stavbě bioplynových stanic a současně tato
technologie umožňuje dokonalé vyhnívání substrátu a snížení tvorby pachových
látek; v dokumentaci je ale pouze teoretický odkaz bez bližší specifikace
technologie; dle zmiňovaného metodického pokynu z hlediska omezení zápachu
je třeba provést při technologii provozované při nižší teplotě než 550 C
v provozním reaktoru úpravy vstupních nebo výstupních surovin; z dokumentace
vyplývá, že je navržena pouze dílčí úprava vstupních surovin – tato skutečnost
nevylučuje negativní vlivy celého provozu na životní prostředí především
z hlediska produkce zápachu
Dále na základě vypracovaného posudku lze vyslovit další následující závěry:
Ø z podkladů doložených v dokumentaci vyplývá, že oznamovatel konstatuje, že u
navrženého provozu bioplynové stanice je zakrytý jak vlastní fermentor, tak i
koncový sklad digestátu, takže z vlastního technologického procesu nemůže
docházet k žádným zápachovým vlivům – není tedy zcela patrné, jak je řešen
odpadní vzduch z prostoru fermentoru, tak i skladu digestátu, který může
obsahovat pachové látky
Ø dokumentace nijak podrobněji nerozebírá ani nehodnotí problematiku využívání
odpadního tepla. Je tedy nezodpovězenou otázkou, zda-li s uvažovaným
využitím odpadního tepla na uváděné sušení dřeva nebude souviset další
navýšení dopravy, které není v uvedených bilancích vůbec zohledněno
Ø současně není patrné, jak je uvažována informace uváděná v dokumentaci,
která uvádí, že 70% dopravy bude od obce Kouty a Oldřichovec, což je
z hlediska umístění obou obcí skoro nereálné, protože tyto obce jsou umístěny
na zcela odlišných komunikacích
Ø ze zpracované hlukové studie vyplývá, že tato studie řeší jen ochranu před
hlukem, který bude pronikat z provozovny do venkovního prostoru; závěr této
hlukové studie konstatuje, že hluk šířící se z provozovny je nižší, než limit
stanovený dle NV č. 148/2006; z dokumentace není patrné, z jakého důvodu
není vyhodnocen objekt č.p. 26, který je dle výpisu z katastru nemovitostí a
pozemků veden v kategorii objektu pro bydlení
Ø dále není nijak zdůvodněno, proč:
§ nebylo provedeno posouzení stávajícího a výhledového stavu
§ nebyla vyhodnocena doprava související se stávajícím a výhledovým stavem
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§ nebyl podán průkaz, jaký je celkový podíl zejména nákladní automobilové dopravy
na celkových intenzitách dopravy v dotčených obcí – bez uvedeného průkazu
nelze akceptovat absenci vyhodnocení hlukové zátěže z dopravy pro stávající i
výhledový stav

Ø z hlediska vlivů na povrchové a následně i podzemní vody lze konstatovat, že
pokud by v areálu jakož i v dalších oznamovatelem vlastněných zemědělských
areálech byl zachován stávající stav z hlediska nakládání se srážkovými vodami,
potom by pokračoval stávající poměrně neutěšený stav z hlediska srážkových
kontaminovaných vod, které nekontrolovatelně opouštějí stávající areál, jak je
patrné z fotodokumentace v příslušné části posudku – tato formulace vyplývá i
z prohlídky areálu v lokalitě Smilkov, která je doložena fotodokumentací a která
koresponduje s vyjádřením obce Smilkov, v němž se konstatuje, dodržování
pořádku je na okraji zájmu investora s tím, že běžné je znečišťování okolí
hnojem, vytékající močůvkou a roztroušenou slámou
Ø současně je ve vyjádření obce Smilkov doloženo udělení pokuty č.j.
ČIŽP/41/OOV/SR01/0904174.003/09/PJT, ze kterého vyplývá, že byla uložena
pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami, kterého se účastník
dopustil tím, že v důsledku zanedbání řádného provozu na farmě Kouty došlo při
tání sněhu k významnému odtoku hnojůvky do povrchových vod a rovněž došlo
k ohrožení jakosti podzemních vod
Ø stávající stav areálu samozřejmě vyvolává obavy i ve vztahu k plánované stavbě,
protože předpoklady uváděné v dokumentaci jsou založeny na striktním dodržení
přesně stanovených podmínek provozu bioplynové stanice jakož i na striktním
dodržování podmínek při rozvozu digestátu ve vztahu k ochraně povrchových a
podzemních vod
Ø navrhovaný způsob likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch, kde nelze
vyloučit jejich kontaminaci nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) lze
označit za zcela nedostatečný a neodpovídající stávajícím běžným standardům
nakládání se srážkovými vodami potenciálně kontaminovanými; jedná se o jeden
z aspektů, na jehož základě je formulován návrh stanoviska příslušnému úřadu
Ø z dokumentace není patrný žádný mapový podklad, který by dokladoval parcely
a na nich plochy, kde by měla být aplikace digestátu omezena nebo vyloučena
z hlediska zranitelných oblastí, z hlediska závazku agroenvironmentálních
opatření v rámci EAFRD z titulu ochrany vod před znečištěním dusičnany, dle
ustanovení „nitrátové směrnice“ (ve vztahu ke svažitosti pozemků a zachování
požadovaného ochranného pásma od břehové čáry) jakož i z hlediska existence
pásem hygienické ochrany vodních zdrojů; dokumentace pouze dokládá, kolik
z celkových dostupných ploch pozemků je vhodných k aplikaci 756,58 ha a jaká
plocha pro aplikaci vhodná není (217,76 ha)
Ø dále lze konstatovat, že upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany
lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k
1.1.1997 – tato skutečnost ani uvedení třídy ochrany dle BPEJ 7 29 14
v dokumentaci uvedeno není
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Ø dokumentace uvádí v příloze seznam pozemků, na kterých bude možné digestát
aplikovat; tento seznam pozemků je zpracován dle evidence LPIS – z nich
bohužel nelze vysledovat, které pozemky pro aplikaci digestátu oznamovatel
přímo vlastní a které má pouze pronajaté (tato informace by byla ověřitelná
pouze za předpokladu, kdyby v seznamu byla uvedena parcelní čísla dle výkazu
z katastru nemovitostí a pozemků); nelze tak se 100% jistotou garantovat, že po
celou dobu životnosti bioplynové stanice bude mít její provozovatel odpovídající
potřebné pozemky pro aplikaci digestátu
Ø dokumentace z hlediska vlivů na úrodnost půdy mohla podrobněji rozebrat riziko
týkající se vývoje kvality a úrodnosti půd, protože z doložených podkladů lze
vyvodit , že množství organické hmoty vracející se do půdy bude menší, než
množství organické hmoty z půdy odčerpávané – tato problematika není
v dokumentaci podrobněji komentována – v dokumentaci je pouze uvedeno, že
pro udržení úrodnosti půdy je důležité do půdy doplňovat živiny a organickou
hmotu v takovém množství, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy
Ø jaké jsou přepravní nároky související s doplňováním živin a organické hmoty na
pozemky, kde bude aplikován digestát v bilancích nároků na dopravu však
v dokumentaci uvedeny nejsou a není tudíž patrné, zda-li mohou ovlivnit
výsledné přepravní nároky v dotčených obcích
Ø z hlediska popisů fauny, flory a ekosystémů lze ze strany zpracovatelů posudku
konstatovat, že v dokumentaci není uveden podrobnější biologický průzkum, ze
kterého by vyplývalo, kdo botanický, zoologický a dendrologický průzkum
provedl a jaká je detailnější inventarizace zjištěných botanických a zoologických
druhů a prvků dřevin rostoucích mimo les. Není tedy ani patrné, zda a jak mohou
být kácením prvků dřevin rostoucích mimo les ohroženy hnízdící druhy ptáků.
Není ani patrná podrobnější inventarizace kácených dřevin ani společenská
hodnota těchto kácených dřevin
Ø je nezbytné upozornit na skutečnost, že v dokumentaci avizované povolení ke
kácení dřevin vydané Obecním úřadem ve Smilkově, které je přílohou
dokumentace, skončilo dne 31.3.2009
Ø

z dokumentace dále vyplývá, že v rámci dalších stupňů projektové dokumentace
bude investor povinen zpracovat plán ozelenění areálu, který bude odsouhlasen
příslušným organem ochrany přírody; dále dokumentace uvádí, že vzhledem
k tomu, že není hotové výběrové řízení konečného dodavatele BPS, není možné
připravit návrh konečných sadových úprav blízkého okolí BPS. Lze tudíž
konstatovat, že nebyl splněn požadavek dopisu MŽP zn.52952/ENV/09 ze dne
8.7.2009 pod bodem 6.: „Nastínit řešení vhodných sadových úprav v areálu
s ohledem na kulturní a relaxačně-klidové hodnoty lokality“

Ø zpracovatelský tým posudku konstatuje, že problematika popisu krajinného rázu
mohla být zpracována poněkud podrobněji zejména k celkové lokalizaci celého
areálu a jeho stávajícího stavu, který neevokuje příliš zodpovědný přístup
provozovatele jak k údržbě stávajících objektů, tak i dodržování základních
pravidel pořádku
Ø zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vzhledem k charakteru záměru a jeho
umístění mohla být podrobněji rozpracována problematika sousedství nově
navrhované bioplynové stanice ve vztahu k přilehlému zámeckému parku
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alespoň z hlediska vizualizace záměru zohledňujícího i návrh projektu ozelenění.
Takové podklady však v posuzované dokumentaci absentují
Ø dokumentace neobsahuje kapitolu D.III. Charakteristika environmentálních rizik
při možných haváriích a nestandardních stavech. Tato kapitola je sice v obsahu
dokumentace uvedena, avšak ve vlastním textu je tato kapitola D.III. označena
jako „Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice“. Příloha č.6 předložené dokumentace bez jakéhokoliv komentáře v textu
dokumentace nemůže nahradit požadovanou kapitolu D.III dle přílohy č. 4
k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Přeshraniční vlivy na životní prostředí hodnocený záměr nevyvolává.
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D.III. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Absenci této kapitoly lze označit za metodické pochybení posuzované dokumentace
s tím, že přílohu č.6 předložené dokumentace nelze považovat za náhradu uvedené
kapitoly. Opět se jedná o jednu ze skutečností, která se podílí na konečné formulaci
návrhu stanoviska zpracovatelským týmem posudku.

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že v posuzovaném případě byly posouzeny následující
varianty:
Kapacitní a výkonnostní varianta:
- zde byla logicky vybrána varianta s nižším výkonem 536 kW elektrického výkonu
Dislokační varianty:
- zde byly porovnávány 3 varianty s možným umístěním BPS:
§ posuzovaná varianta uvnitř stávajícího zemědělského areálu
§ stávající zemědělská farma Kouty
§ volné pole – p.č. 333/1 k.ú. Smilkov
Dle dokumentace ze zhodnocení jednotlivých porovnávacích hledisek vyšla nejlépe
varianta 1 – uvnitř stávajícího zemědělského areálu ve Smilkově, která je také
v dokumentaci podrobně okomentována.
Technologická varianta:
Dokumentace dále konstatuje, že velikost záměru byla oproti zjišťovacímu řízení
zmenšena, jakož byla i přehodnocena struktura a množství vstupních surovin.
Vzhledem k mnoha záporným ohlasům na radikální zvyšování ploch pro pěstování
kukuřice byla po dohodě s projektantem změněna struktura vstupních surovin tak,
aby nebylo nutné zvyšovat současné plochy pro pěstování kukuřice. Také změna
v pěstování obilí na zrno na obilí na GPS není zásahem do stávajícího osevního
postupu investora.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z dokumentace jednoznačně nevyplývá v jejím úvodu důvod snížení výkonu
kogenerační jednotky z původních 625 kW na 536 kW.
Ve vztahu k posuzovaným lokalizačním variantám lze konstatovat, že je v zásadě
diskutabilní, zda-li navržené lokalizační varianty respektují vyjádření MŽP ze dne
8.7.2009 pod zn.: 52952/ENV/09, kde je požadováno „ navrhnout variantní umístění
záměru do lokality dostatečně vzdálené od sídelních útvarů tak, aby byla významně
snížena pravděpodobnost obtěžování obyvatel“. V dokumentaci navržené lokalizační
varianty uvedené v dokumentaci lze označit více méně za formální.
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II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dle dokumentace je patrné, že oznamovatel se rozhodl pro výstavbu nové kompletní
bioplynové stanice, která bude jednak využívat vyprodukovaný hnůj z přilehlé farmy,
dále pak bude zpracovávat biomasu rostlinného původu, kterou vyprodukuje na
vlastních pozemcích.
Dokumentace dále konstatuje, že v rámci úvodního výběrového řízení na technologii
bioplynové stanice se investor rozhodl pro renomovaného výrobce těchto zařízení,
který je znám a má již v provozu mnoho obdobných bioplynových stanic.
Dle dokumentace v koncepci technického a technologického řešení nebyly shledány
postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.
Dokumentace dále konstatuje, že výhodou navrhovaného řešení je, že se pro provoz
BPS nemusí měnit současný osevní postup investora, nezvyšuje se podíl pěstování
kukuřice v dané oblasti. Další výhodou je , že provoz zemědělské BPS je navržen
pouze na zemědělských vstupních surovinách a nebudou zde používány odpady ani
z provozů zpracování masa, ani odpady z provozu potravinářských a provozů
hromadného stravování.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější
připomínky s výjimkou těch, které jsou komentovány v předcházejících částech
předkládaného posudku. K technickému řešení záměru samotné bioplynové stanice
není podstatnějších připomínek, zásadnější jsou však připomínky k vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
bezprostředně související s dodržováním technologického postupu provozu
bioplynové stanice a zásad správné zemědělské praxe z hlediska aplikace digestátu.
Tato problematika byla podrobněji komentována v předcházejících částech
předkládaného posudku.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s vypovídací schopností, která je
komentována v předcházejících částech předkládaného posudku.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že na základě rekognoskace stávajícího stavu a
předložené dokumentace o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví nelze na základě doložených podkladů a známých
skutečností garantovat, že v rámci předkládaného záměru lze spolehlivě vyloučit
negativní vlivy záměru ve vztahu k případnému ohrožení jakosti povrchových a
podzemních vod, ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví a vlivům na přírodní složky
ekosystémů včetně vlivů na krajinný ráz.
Z uvedených důvodů se odvíjí i formulace návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Ministerstva životního prostředí
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků.
1) Středočeský kraj
vyjádření č.j.: 111100/ENV/10 ze dne: 13.12. 2010
Podstata vyjádření:
Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem zejména z důvodů nedostatečného
vyhodnocení zvažovaných variant umístění záměru a nadměrné dopravní zátěže
uvažované lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze vyslovit souhlas s názorem na způsob vyhodnocení nastíněných variant umístění
záměru. K problematice dopravní zátěže nelze s ohledem na údaje uváděné
v dokumentaci jakož i poznámky uvedené v rámci vypracování posudku týkající se
nároků na další hnojení pozemků, kde bude aplikován digestát jakož i s ohledem na
případné nároky na dopravu související s uváděným sušením dřeva ve vztahu
k využití odpadního tepla zaujmout jednoznačné stanovisko. Dokumentace k těmto
zmíněným aspektům neposkytuje relevantní informace.
2) MŽP ČR, odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 3941/740/10 ze dne: 30.11. 2010
Podstata vyjádření:
a) Je požadováno vysvětlení následujícího textu: „....třetím ochranným pásmem
povrchových vod Mastník“ v kapitole II.1.2. „Zvláště chráněná území a ochranná
pásma“ na str. 29. Stávající legislativa již 3 stupně ochranných pásem nezná. Navíc
neexistují a ani neexistovala „ochranná pásma povrchových vod“. Tento nepřesný
údaj se opakuje ještě v kapitole C.I. na str. 56 a v kapitole C.II.2. na str. 6, zde navíc
s nesprávným označením Mastníku jako „jako hospodářsky významného toku“ –
podle stávající legislativy je to pouze „významný tok“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o konstatování, které vyplývá ze stávající platné legislativy v oblasti
ochrany vod. Protože dokumentace EIA v příloze č.4 týkající se přehledu pozemků
vhodných pro aplikaci digestátu operuje s pozemky v PHO, aniž jsou nějak textově
nebo mapově dokladovány, nelze k uvedenému vyjádření ze strany zpracovatelů
posudku zaujmout objektivní stanovisko.
b) Dále je zdůrazněna nezbytnost dodržování dikce platných legislativních předpisů
z oblasti ochrany vod a respektování návrhů deklarovaných v kapitole D.IV.
3) MŽP ČR, odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 4547/780/10 ze dne: 13.12. 2010
Podstata vyjádření:
Vznesené připomínky odboru ochrany ovzduší ze dne 14.7. 2009 byly
v aktualizované dokumentaci zohledněny. Při respektování všech požadavků, platné
legislativy o ochraně ovzduší považují záměr za akceptovatelný.
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4)

Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0800399.003/10RJX ze dne: 1.12. 2010

Podstata vyjádření:
a) Z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek
b) Z hlediska ochrany vod je upozorněno, že v území, kde bude aplikován digestát je
významné zastoupení svažitějších pozemků s možností následného znečištění
vodotečí. V rozvozném plánu je tedy nutné zachovat větší pásmo bez aplikace
digestátu než je uvažováno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě podkladů doložených v posuzované dokumentaci nemůže zpracovatelský
tým posudku zaujmout zcela objektivní stanovisko, protože v dokumentace nejsou
doloženy minimálně objektivní relevantní podklady z výpisu katastru nemovitostí ani
odpovídající mapové podklady.
c) Z hlediska oddělení ochrany přírody jsou formulovány následující připomínky: e
trváno na připomínkách uvedených ve vyjádření č.j.: ČIŽP / 41 / 0800399 . 002
/09/PKJ ze dne 18.6. 2009. V dokumentaci chybí dendrologické posouzení stavu
dřevin, jejich funkčního významu a z toho vyplývající posouzení nutnost jejich kácení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas (vyjádření č.j.: ČIŽP / 41 / 0800399 .
002 /09/PKJ ze dne 18.6. 2009 je doložen v příloze posudku bezprostředně za
vyjádřením ČIŽP k dokumentaci). Absence dendrologického průzkumu je
komentována v příslušné části posudku a je zohledněna v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
d) Z biologického průzkumu není jasné, zda porosty slouží pro hnízdění ptáků. U
nové výsadby dřevin chybí upřesnění druhového složení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hodnocení zpracovatelského týmu posudku ve vztahu k vlivům na faunu – specielně
ve vztahu k problematice vyhodnocení vlivů na hnízdící ptáky – není v rozporu
s názorem ČIŽP a ve vztahu k tomuto aspektu je i formulován návrh stanoviska
příslušnému úřadu.
Ve vztahu k problematice projektu sadových úprav nelze ze strany zpracovatelů
posudku zaujmout objektivní stanovisko, protože tato problematika v dokumentaci
řešena není s odkazem na skutečnost, že dosud nebyl vybrán dodavatel bioplynové
stanice. I to je jeden z důvodů pro formulaci návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
e) Z dokumentace vyplývá, že na kácení dřevin bylo již vydáno povolení a to před
hodnocením vlivu záměru na životní prostředí. Rozhodnutí OÚ Smilkov čj. 09/2008
ze dne 26.2. 2008 o povolení kácení dle ustanovení §8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
pozbylo platnost. Dle bodu č. 5 platnost rozhodnutí končí 31.3. 2009. Kácení dřevin
rostoucích mimo les je třeba uvést do souladu se zákonem č. 114/92 Sb.,
s ustanovením §8 a vyhláškou č. 395/92 Sb. Žádost o rozhodnutí musí obsahovat
specifikaci každé dřeviny.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas, i když toto konstatování neovlivňuje
formulování návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
f) Neurčitě uložená náhradní výsadba je nekontrolovatelná a tím nevymahatelná.
Náhradní výsadba musí být uložena na konkrétní pozemky žadatele o kácení či jiné
pozemky se souhlasem jejich vlastníka, dále musí být uveden počet a druhové
složení výsadeb. O kácení dřevin a uložení náhradní výsadby za ekologickou újmu
vzniklou pokácením dřevin lze rozhodovat až na základě projektové dokumentace
k územnímu řízení záměru. Důvodem kácení dřevin je stavba. Konkrétní dotčení
dřevin by tedy mělo vyplynout z umístění stavby v území. Správní orgán by měl
v rámci správního řízení postupovat v souladu s ustanovením §2 zák. č. 500/2004
Sb., tak, aby byl zjištěn stav věcí, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Kácení
dřevin může být kolizní s dobou hnízdění ptáků. V případě omezení kácení dřevin
na mimo vegetační období se jedná o měsíc březen.
Stanovisko zpracovatele posudku
Výše uvedené požadavky součástí dokumentace nejsou. Uvedené konstatování se
promítá do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
g) z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek
5) Povodí Vltavy
vyjádření č.j.: 56013/2010/242-Gá ze dne: 25.11. 2010
Podstata vyjádření:
S uvažovaným záměrem je vysloven souhlas.
6) Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č.j.: 181059/2010/KUSK ze dne: 26.11. 2010
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska ochrany ovzduší je doporučeno prašnost při návozu a odvozu
materiálu redukovat v suchých obdobích zkrápěním. Při dodržení všech
deklarovaných opatření pro snížení emisí, tak, jak jsou uvedeny v předložené
dokumentaci je záměr akceptovatelný.
b) Z hlediska odpadového hospodářství je vysloven souhlas se záměrem za
předpokladu dodržení platné legislativy. V případě příjmu vstupních surovin
(odpadů) od jiných subjektů, bude provozování stanice v režimu zákona o odpadech
(§ 14).
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku soudí, že z dokumentace nevyplývá, že by v bioplynové
stanici měl být zpracovávány odpady v kategorii odpadů.
c) Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje
dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
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7) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
vyjádření č.j.: 54710-2,5/10/Bn/HJ ze dne: 8.12. 2010
Podstata vyjádření:
Dokumentace je zpracována uspokojivým způsobem, takže se záměrem lze vyslovit
souhlas.
8) Městský úřad Votice
vyjádření č.j.: 3089/10/ŽP-Po ze dne: 7.12. 2010
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska zákona o vodách je uvedeno, že ve výčtu navazujících rozhodnutí – čl.
B.I.9 není uveden potřebný souhlas dle § 17 vodního zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku
Uvedené konstatování není v rozporu s názorem zpracovatelského týmu posudku,
jak je patrné z jeho příslušné části.
b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je upozorněno, že platnost rozhodnutí –
povolení kácení dřevin vydaného Obecním úřadem ve Smilkově, které je přílohou
předložené dokumentace, skončila 31.3. 2009.
Dále je uvedeno, že v technických opatřeních (str. 77) by měla být zapracována již
vydaná vyjádření k záměru, zejména tyto podmínky (pozn. zpracovatelského týmu
posudku: vyjádření MěÚ Votice č.j. 1748/09ŽP-Po ze dne 17.6.2009 je uveden
bezprostředně po aktuálním citovaném vyjádření MěÚ Votice) :
- v projektové dokumentaci řešit ochranu dřevin, které budou v prostoru staveniště
a jeho okolí ponechány
- v projektové dokumentaci řešit návrh vhodných sadových úprav, a to s ohledem
na okolní prostředí, mělo by být jasně uvedeno, že nová výsadba za pokácené
dřeviny bude provedena v předmětném prostoru a to tak, aby byla využita
k odclonění nových staveb od okolí
Stanovisko zpracovatele posudku
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas. Dokumentace uvádí, že vzhledem
k tomu, že není hotové výběrové řízení konečného dodavatele BPS, není možné
připravit návrh konečných sadových úprav blízkého okolí BPS. Lze tudíž konstatovat,
že nebyl splněn požadavek dopisu MŽP zn.52952/ENV/09 ze dne 8.7.2009 pod
bodem 6.: „Nastínit řešení vhodných sadových úprav v areálu s ohledem na kulturní
a relaxačně-klidové hodnoty lokality“.
c) Z hlediska památkové péče v dokumentaci není uvedeno, že záměr je navržen
v těsné blízkosti areálu kulturní památky zámek ve Smilkově. Je požadováno
zapracovat do podmínek, že nově vybudované objekty budou od areálu
hospodářského dvora a parku opticky odděleny a jejich barevné řešení nebude mít
negativní vliv na areál kulturní památky. Toto již bylo požadováno v předchozích
vyjádřeních k záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku
S uvedeným konstatováním nelze úplně souhlasit, protože v posuzované
dokumentaci je uváděno: „Stavba BPS je navržena na pozemcích, které přímo
48

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Bioplynová stanice Smilkov

navazují na areál kulturní památky zámek ve Smilkově (zámecký park, hospodářský
dvůr). Investor je uživatelem výše zmiňovaného hospodářského dvoru. Navržené
dispoziční uspořádání BPS je provedeno tak, že žádný z navržených stavebních
objektů, ani ochranná pásma kolem fermentoru, skladu digestátu s plynojemem či
fléry nezasahují za hranice vyhlášené kulturní památky“.
Současně však zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vzhledem k charakteru
záměru a jeho umístění mohla být podrobněji rozpracována problematika sousedství
nově navrhované bioplynové stanice ve vztahu k přilehlému zámeckému parku
alespoň z hlediska vizualizace záměru zohledňujícího i návrh projektu ozelenění.
Takové podklady však v posuzované dokumentaci absentují. Zůstává tedy otázka,
zda-li bez ohledu na platný územní plán lze za zcela vhodnou uvažovat variantu
umístění dalších objektů nutných k provozu bioplynové stanice v bezprostřední
blízkosti vyhlášené kulturní památky bez doložení jakékoliv vizualizace či projektu
sadových úprav.
d) Zpracování většiny hnoje od skotu v bioplynové stanici s tím, že pro přímé hnojení
pozemků bude využit pouze hnůj od kachen vzbuzuje obavy se snižování půdní
úrodnosti. Předpokládá se, že cca 150 ha obilovin se bude sklízet na obilní GPS. Na
pole se bude vracet v podobě digestátu, který je tekutý, s nízkým obsahem sušiny
(od 2 do 13%), s vyšším obsahem dusíku (0,2 až 1% ve hmotě s nižším obsahem
uhlíku - str. 47), takže množství organické hmoty, které se bude vracet do půdy bude
nesrovnatelně menší, než množství organické hmoty z půdy odčerpané, což bude
mít za následek snižování obsahu humusu v půdě a s tím související zhoršování
půdní struktury a tím i úrodnosti. Navíc, když vezmeme v úvahu tabulku uvedenou
na str. 22 – orientační výtěžnost bioplynu, zjistíme, že kukuřičná siláž má 230 m3/t,
travní senáž jen 140 m3/t, drůbeží podestýlka 110 m3/t, zatímco hovězí hnůj jen 48
m3/t, nabízí se otázka, proč zaorávat hnůj od kachen a hovězí hnůj dávat do BPS,
když má podstatně nižší výtěžnost.
Dále je na str. 37 dokumentace uvedeno, že aktualizovaný plán organického hnojení
(s návazností na aktualizovaný osevní postup) bude předložen až ke kolaudaci BPS.
Tyto podklady, včetně konkretizace jednotlivých pozemků a přehledné mapové
přílohy s vyznačením ploch, na nichž nebude aplikován digestát je nutno dopracovat
a to nejpozději před vydáním případného stavebního povolení.
Po zhodnocení přínosů a záporů BPS pro životní prostředí záměr není doporučeno
navrhovaný záměr realizovat.
Stanovisko zpracovatele posudku
S výše uvedeným názorem lze v zásadě na základě informací doložených
v posuzované dokumentaci vyslovit souhlas. V předloženém posudku jsou uvedeny
následující připomínky zpracovatelského týmu posudku:
Ø dokumentace uvádí v příloze seznam pozemků, na kterých bude možné digestát
aplikovat; tento seznam pozemků je zpracován dle evidence LPIS – z nich
bohužel nelze vysledovat, které pozemky pro aplikaci digestátu oznamovatel
přímo vlastní a které má pouze pronajaté (tato informace by byla ověřitelná
pouze za předpokladu, kdyby v seznamu byla uvedena parcelní čísla dle výkazu
z katastru nemovitostí a pozemků); nelze tak se 100% jistotou garantovat, že po
celou dobu životnosti bioplynové stanice bude mít její provozovatel odpovídající
potřebné pozemky pro aplikaci digestátu
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Ø dokumentace z hlediska vlivů na úrodnost půdy mohla podrobněji rozebrat riziko
týkající se vývoje kvality a úrodnosti půd, protože z doložených podkladů lze
vyvodit , že množství organické hmoty vracející se do půdy bude menší, než
množství organické hmoty z půdy odčerpávané – tato problematika není
v dokumentaci podrobněji komentována – v dokumentaci je pouze uvedeno, že
pro udržení úrodnosti půdy je důležité do půdy doplňovat živiny a organickou
hmotu v takovém množství, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy
Ø jaké jsou přepravní nároky související s doplňováním živin a organické hmoty na
pozemky, kde bude aplikován digestát v bilancích nároků na dopravu však
v dokumentaci uvedeny nejsou
9) Obec Ješetice
bez č.j., vyjádření ze dne: 8.12. 2010
Podstata vyjádření:
Předložený novelizovaný návrh záměru sice snižuje oproti původnímu výkon stanice,
ale negarantuje případné nezvýšení v budoucnu. Z projektu vyplývá, že dojde ke
zhoršení ovzduší primárně vznikem zápachu z vyhnívacího procesu, sekundárně
vznikem oxidů síry a dusíku, které velmi nepříznivě působí na životní prostředí a je
jen otázkou, zda nebudou překračovány limity v této lokalitě. Při aplikaci digestátu,
při nedodržování plánu organického hnojení může být ovlivněna povrchová a
podzemní voda v obhospodařované oblasti, čehož se též obáváme.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ve vztahu k ovzduší nelze zaujmout z hlediska zpracovatelského týmu posudku
objektivní závěr, protože nejsou v dokumentaci uvedeny vyčerpávající informace.
Rizika související s aplikací digestátu jsou z hlediska údajů poskytnutých
v dokumentaci komentovány v příslušné části předkládaného posudku. Riziko
ovlivnění povrchových a podzemních vod nelze na základě podkladů poskytnutých
v dokumentaci dle zpracovatelů posudku vyloučit.
10) Mezivrata, o.s.
bez č.j., vyjádření ze dne: 30.11. 2010
Podstata vyjádření:
Občanské sdružení nesouhlasí s výstavbou BPS na území obce Smilkov z těchto
důvodů:
- Bioplynová stanice je zdrojem silného zápachu ve všech fázích svého provozu.
Tento zápach by silně negativně ovlivňoval životní prostředí na území Smilkova a
jeho okolí.
- Provoz stanice vyžaduje stálou dodávku biomasy, která sebou nese zvýšenou
frekvenci využívání dopravních prostředků, především těžkých nákladních
vozidel, což způsobí narušení dosud nedotčené přírody a krajiny, emisemi,
prachem, hlukem, zápachem přepravovaných surovin a vibracemi. Místní
komunikace nejsou na takovou zátěž projektovány.
- Bioplynová stanice využívající biomasu rostlinného původu, vyžaduje pěstování
monokulturní plodiny v okolní oblasti. Pěstování monokultury podstatným
způsobem ovlivňuje biotopy zvířat žijících v této oblasti a bezesporu naruší jejich
přirozený vývoj a přirozenou rovnováhu.
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V návaznosti na výše uvedené důvody a vzhledem k tomu, že občanské sdružení má
zájem stát se účastníkem řízení, tímto žádáme MŽP, aby vyjádření občanského
sdružení Mezivrata, o.s. zahrnulo do svého stanoviska k tomuto záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ve vztahu k ovzduší nelze zaujmout z hlediska zpracovatelského týmu posudku
objektivní závěr, protože nejsou v dokumentaci uvedeny vyčerpávající informace.
Otázka přepravních nároků je v dokumentaci bilancována porovnáním stávajícího a
výhledového stavu, nejsou však v dokumentaci uvedeny přepravní nároky související
s doplňováním živin a organické hmoty na pozemky, kde bude aplikován digestát.
11)

Obec Smilkov
bez č.j., vyjádření ze dne 8.12. 2010

Podstata vyjádření:
I přes doplnění dokumentace zůstává stanovisko obce k předmětnému záměru
výstavby bioplynové stanice zcela negativní.
K obsahu dokumentace jsou vzneseny následující připomínky:
a) Doplnění je považováno pouze za formální a nedostatečně rozpracované. Byly
navrženy varianty tři, které ale nebyly dostatečně posouzeny, nebyl zohledněn
požadavek na dostatečnou vzdálenost od sídelních útvarů a jako nejlepší byla
zhodnocena varianta původní, která je jako jediná v dokumentaci dále podrobně
posuzována. Doplnění variant považujeme pouze za formální a nedostatečně
rozpracované.
Stanovisko zpracovatele posudku
Jak je uvedeno v příslušné části posudku, ve vztahu k posuzovaným lokalizačním
variantám lze konstatovat, že je v zásadě diskutabilní, zda-li navržené lokalizační
varianty respektují vyjádření MŽP ze dne 8.7.2009 pod zn.: 52952/ENV/09, kde je
požadováno „ navrhnout variantní umístění záměru do lokality dostatečně vzdálené
od sídelních útvarů tak, aby byla významně snížena pravděpodobnost obtěžování
obyvatel“. V dokumentaci navržené lokalizační varianty lze označit více méně za
formální.
b) V dokumentaci byl přepracován přehled celkové dopravy, jeho přepočty ale dále
působí velmi spekulativním dojmem. Přepočty objemu dopravy na počet jízd, pokud
není uvedeno, jak je jízda dlouhá, jsou zcela neprůkazné. Porovnávat můžeme
jenom srovnatelné hodnoty, např. hmotnostní či objemové množství, celkem
uvedené vzdálenosti, nejlépe tunokilometry. Zůstává faktem, že celkové množství
produktu je potřeba sklidit, uskladnit, zpracovat, meziprodukt (hnůj, digestát) je opět
třeba převézt na místo aplikace a vhodným způsobem aplikovat. Jasné je, že čím
méně sušiny je v produktu nebo v meziproduktu, tím větší hmotnost je nutné
převážet při srovnatelné produkci sušiny. Proto odklon od obilnin na zrno (sušina
nad 80%) a příklon k senážím a GPS (sušina do 40%), stejně jako náhrada hnoje
(sušina cca 25%) digestátem (sušina do 10%) povede k výrazně většímu
převáženému množství hmoty. Vzhledem k tomu, že komunikace jsou poměrně úzké,
bude použití výrazně těžší a rozměrnější mechanizace komplikovat dopravní situaci.
Investor používá čím dál tím těžší techniku, která už v současné době výrazně
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poškozuje místní komunikace, které nejsou na takovou zátěž konstruovány, na
opravách komunikací se žádným způsobem nepodílí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Otázka přepravních nároků je v dokumentaci bilancována porovnáním stávajícího a
výhledového stavu, nejsou však v dokumentaci uvedeny přepravní nároky související
s doplňováním živin a organické hmoty na pozemky, kde bude aplikován digestát.
c) V digestátu je spatřováno jedno z největších rizik. Digestát se nesmí aplikovat na
sníh nebo na zmrzlý povrch, nesmí se aplikovat v pásmech vodních zdrojů,
v blízkosti vodotečí, v blízkosti obytné zástavby ani na svažitých pozemcích. Počet
dnů se srážkami je v dokumentaci uváděn 100 -120 a počet mrazových dnů 110130, pak zbývá na aplikaci digestátu velmi krátká doba. Z rozlohy 974,34 ha není
pro aplikaci digestátu vhodných celkem 217,76 ha, což je více než jedna pětina
pozemků. Investor se zavazuje, že nebude digestát aplikovat na pozemky se
svažitostí vyšší než 7o. Obáváme se, že buď nebude možné digestát aplikovat
dostatečně nebo bude investor obcházet a aplikovat digestát v nevhodnou dobu a
na nevhodných pozemcích. Pro snažší posouzení považujeme za vhodné, kdyby
dokumentace byla doplněna mapkami, na nichž byly zakresleny jednotlivé bloky
osevního postupu, plochy nevhodné pro pěstování kukuřice a plochy, kde se
digestát nebude aplikovat. Investor neprokazuje, že uvedené pozemky vlastní nebo
je má v nájmu tak, aby je mohl využívat po celou dobu životnosti bioplynové stanice.
Nedokládá ani schopnost využití digestátu v této oblasti v souladu s právními
předpisy.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedenému vyjádření není ze strany zpracovatelů posudku podstatnějších
připomínek. V předcházejících částech předkládaného posudku jsou ve vztahu
k uvedené problematice formulovány následující připomínky:
Ø dokumentace uvádí v příloze seznam pozemků, na kterých bude možné digestát
aplikovat; tento seznam pozemků je zpracován dle evidence LPIS – z nich
bohužel nelze vysledovat, které pozemky pro aplikaci digestátu oznamovatel
přímo vlastní a které má pouze pronajaté (tato informace by byla ověřitelná
pouze za předpokladu, kdyby v seznamu byla uvedena parcelní čísla dle výkazu
z katastru nemovitostí a pozemků); nelze tak se 100% jistotou garantovat, že po
celou dobu životnosti bioplynové stanice bude mít její provozovatel odpovídající
potřebné pozemky pro aplikaci digestátu
Ø dokumentace z hlediska vlivů na úrodnost půdy mohla podrobněji rozebrat riziko
týkající se vývoje kvality a úrodnosti půd, protože z doložených podkladů lze
vyvodit , že množství organické hmoty vracející se do půdy bude menší, než
množství organické hmoty z půdy odčerpávané – tato problematika není
v dokumentaci podrobněji komentována – v dokumentaci je pouze uvedeno, že
pro udržení úrodnosti půdy je důležité do půdy doplňovat živiny a organickou
hmotu v takovém množství, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy
d) Dokumentace byla prozkoumána i s ohledem na dlouhodobě nevhodné chování
investora vůči životnímu prostředí a obci. Je poukazováno na to, že obec opakovaně
řešila, a to i ve správním řízení, stížnosti občanů obce na jednání investora.
Konkrétně k dodržování čistoty a pořádku musí být investor neustále vyzýván.
V roce 2009 rozhodla ČIŽP o uložení pokuty investorovi za nedovolené nakládání se
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závadnými látkami, kterého se dopustil tím, že v důsledku zanedbání řádného
provozu na farmě Kouty došlo k významnému odtoku hnojůvky do povrchových vod
a rovněž došlo k ohrožení jakosti podzemních vod. Existuje opodstatněná obava, že
pokud bude bioplynová stanice uvedena do provozu bude docházet k dalšímu
nedodržování závazků.
Stanovisko zpracovatele posudku
Uvedený názor nelze i s ohledem na vlastní prohlídku lokality v rámci vypracování
posudku rozporovat.
e) Je vyslovena obava týkající se zápachu z digestátu i ze samotné bioplynové
stanice. V popisu technického a technologického řešení záměru vítáme SO-02
Dofermentor – koncový sklad digestátu s nízkotlakým plynojemem. Vzhledem
k tomu, že bioplynová stanice může fungovat i bez plynojemu, doufáme, že ten
nebude při stavbě vyškrtnut v rámci úspor. Stávající silážní žlaby buď nejsou
vybaveny jímkami na silážní šťávy nebo nejsou jímky včas vyváženy. Silážní šťávy
tak v době silážování odtékají volně do okolního prostředí, ohrožují kvalitu vod a
svým zápachem obtěžují občany. Z hospodářského dvora odtéká v průběhu celého
roku silně znečištěná odpadní voda do příkopu u silnice a podél silnice teče dál
směrem k obci. Některé závažné nedostatky byly již odstraněny, ale dodržování
pořádku je skutečně na okraji zájmu investora. Běžné je znečišťování okolí hnojem,
vytékající močůvkou a roztroušenou slámou. S ohledem na popsané chování
investora a ze zkušeností z jednání s ním se obáváme i nedodržování pěstebního
plánu hlavních erozních plodin a plánu organického hnojení digestátem.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatelů posudku bez podstatnějších připomínek s tím, že stávající
způsob hospodaření potvrzuje dle názoru zpracovatelského týmu výše uvedené
konstatování.
f) V nejbližším okolí se připravuje výstavba bioplynové stanice v Jankově a Bystřici.
Pokud bude tímto tempem docházet ke snižování produkce obilí na zrno u více
podniků, může být důsledkem nedostatek obilovin na trhu a z toho plynoucí
zdražování potravin. Nechápeme, proč by v blízkosti těchto bioplynových stanic
měla být v provozu další. Požadujeme, aby investor zmapoval bioplynové stanice
v okolí a jako jednu z variant posoudil možnou spolupráci a využívání siláže a
senáže v těchto bioplynových stanicích.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že uvedená připomínka bezprostředně
nesouvisí s posuzovaným záměrem, a proto je ponechána z hlediska zpracovatelů
posudku bez připomínek.
g) Na str. 13 uvedené kapacitní snížení výkonu kogenerační jednotky z 625 kW na
536 kW je poměrně líbivé, ale zarážející je fakt, že stejně velká bioplynová stanice
navrhovaná v Jankově, kterou připravuje První zemědělská Ratměřice, hospodařící
na 1940 ha zemědělské půdy (tedy na téměř dvojnásobné ploše) bude
spotřebovávat 11750t kejdy od prasat, 6400 t kukuřičné siláže a 3000t senáže.
Z uvedených údajů je jasné, že kapacita bioplynové stanice navrhovaná ve Smilkově
je příliš velká.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Otázka správné zemědělské praxe je dána požadavky na způsob využívání
digestátu, která je komentována v příslušné části předkládaného posudku.
h) Dopis MŽP požadoval nastínění řešení vhodných sadových úprav v areálu,
investor uvádí: „ Vzhledem k tomu, že není hotové výběrové řízení konečného
dodavatele BPS, není možní připravit návrh konečných sadových úprav blízkého
okolí.“
Stanovisko zpracovatele posudku
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas. Dokumentace uvádí, že vzhledem
k tomu, že není hotové výběrové řízení konečného dodavatele BPS, není možné
připravit návrh konečných sadových úprav blízkého okolí BPS. Lze tudíž konstatovat,
že nebyl splněn požadavek dopisu MŽP zn.52952/ENV/09 ze dne 8.7.2009 pod
bodem 6.: „Nastínit řešení vhodných sadových úprav v areálu s ohledem na kulturní
a relaxačně-klidové hodnoty lokality“.
i) Velkokapacitní kravín ve Smilkově byl postaven v 90. letech 20. století, po asi
patnácti letech by měl sloužit pouze pro výkrm skotu. Neexistuje jistota, že
bioplynová stanice bude mít alespoň stejně dlouhé využití. V současné době se
mění podmínky pro fotovoltaické elektrárny a můžeme předpokládat, že podobná
situace nastane i u bioplynových stanic. Pokud Smilkov a.s. investuje do stavby
bioplynové stanice, obáváme se, že její zisk není zaručený. Strana 10 Dokumentace
porovnává současný stav skotu se stavem navrhovaným (podle našich informací už
současný stav uvedený v Dokumentaci neodpovídá skutečnosti). Ubude 150 ks krav
s mléčnou produkcí, 60 ks telat do 5 měsíců a 110 ks jalovic 6-24 měsíců. Na tyto
stavy bylo počítáno s 2318 t siláže a 475 t senáže. Pro bioplynovou stanici je
počítáno se spotřebou 2500 t siláže a 4000 t senáže. Proti minulé Dokumentaci
vzrostla krmná dávka senáže a poklesla krmná dávka kukuřičné siláže u býků. Bez
této změny by spotřeba siláže narostla o 182 t. při dodržení druhů a objemů
vstupního materiálu by se podstatně neměla měnit plocha pěstované kukuřice, což
lze hodnotit kladně. Nelze však kladně hodnotit fakt, že úbytkem počtu skotu dojde
k úbytku pracovních příležitostí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že uvedená připomínka bezprostředně
nesouvisí s posuzovaným záměrem, a proto je ponechána z hlediska zpracovatelů
posudku bez připomínek.
Otázka stávajícího stavu skotu neodpovídá skutečnosti v době vypracování posudku.
Tato skutečnost mohla být v dokumentaci zmíněna včetně korektního popisu nároků
na dopravu.
j) Většina hnoje od skotu se bude zpracovávat v bioplynové stanici, pro přímé
hnojení pozemků bude využit pouze hnůj od kachen. Obáváme se, že to povede ke
snižování půdní úrodnosti. V dokumentaci se předpokládá, že cca 150 ha obilovin se
bude sklízet na obilní GPS (silážovat na celé rostliny v mléčně voskové zralosti). Na
pole se bude vracet v podobě digestátu, který je tekutý, s nízkým obsahem sušiny
(2-13%), s vyšším obsahem dusíku a nižším obsahem uhlíku (str. 47). Množství
organické hmoty, které se bude vracet do půdy odčerpané. To bude mít za následek
snižování obsahu humusu v půdě a s tím související zhoršování půdní struktury a tím
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i úrodnosti. Na str. 73 je k tomu uvedeno: „Pro udržení úrodnosti půdy je pak důležité
do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu, její množství by mělo být takové, aby
postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy“. Považujeme za nutné toto
zohlednit v osevním plánu zařazením plodin na zelené hnojení v dostatečném
rozsahu.
Stanovisko zpracovatele posudku
S výše uvedeným názorem lze v zásadě na základě informací doložených
v posuzované dokumentaci vyslovit souhlas. Vypořádání je obdobné jako u MěÚ
Votice.
k) Na str. 12 je uvedeno tvrzení: „Okamžité zpracování hnoje v BPS je velmi
příznivé, neboť se zamezí následnému samovolnému úniku amoniálních složek ze
skladování a následné aplikace hnoje do ovzduší. Amoniak je jedním z velmi
zatěžujících a znečišťujících látek odcházejících do ovzduší a jeho „likvidacespálení“ ve formě vznikajícího metanu je velmi příznivá“. S použitím pouze
základních znalostí chemie – amoniak NH3 se má měnit na metan CH4 – jak se může
při chemické reakci měnit dusík na uhlík?
Stanovisko zpracovatele posudku
Anaerobní fermentace je biologický proces rozkladu organické hmoty probíhající za
nepřístupu vzduchu. Proces je možné rozdělit do 4 hlavních fází:
Ø hydrolýza – působením extracelulárních enzymů dochází mimo buňky
k hydrolytickému štěpení makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny,
především mastné kyseliny a alkoholy; při procesu dochází k uvolňování H2 a
CO2
Ø acidogeneze – dochází k transportu produktů hydrolýzy dovnitř buněk a dalšímu
štěpení vysokomolekulárních látek. Vznikají nižší mastné kyseliny, H2 a CO2
Ø acetogeneze – dochází k dalšímu rozkladu kyselin, alkoholů za vzniku CH3COOH
(kyselina octová)
Ø methanogeneze – závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z CH3COOH, H2 a
CO2 vzniká CH4 (methan). Tento krok provádějí methanogenní bakterie, které
jsou striktně anaerobními mikroorganismy, jsou citlivé na náhlé změny teploty,
hodnoty pH, hodnoty oxidačního potenciálu a další inhibiční vlivy
l) Na str. 12 je dále uvedeno tvrzení, že kogenerační jednotka bude vyrábět velké
množství tepla, dokonce ještě více, než elektrické energie – 668 kW, které bude
stále využíváno. V dokumentaci je uvedeno pouze, že teplo bude použito k vytápění
fermentované hmoty a odpadní teplo bude využíváno k sušení dřeva v bývalé
bramborárně. Vzhledem k velkému objemu tepla by z ekonomického i ekologického
hlediska bylo potřebné podrobně řešit i využití tohoto tepla.
Investor v současné době uvádí do provozu zařízení na výrobu peletek, materiál
potřebný pro výrobu peletek není nikde v dokumentaci uveden. Pokud investor
nepočítá s využitím rostlinné produkce z okolí Smilkova, znamená to, že se oproti
údajům uvedeným v dokumentaci zvýší množství přepravovaného materiálu.
Stanovisko zpracovatele posudku
S uvedeným vyjádřením lze vyslovit souhlas. Podrobnější rozpracování využívání
tepla není v dokumentaci nijak rozpracováno.
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m) Tabulka na str. 22 uvádí orientační výtěžnost bioplynu. Z té zjistíme, že
kukuřičná siláž má výtěžnost 230 m3/t, travní senáž jen 140 m3/t, drůbeží podestýlka
110 m3/t a hovězí hnůj jen 48 m3/t. Nabízí se proto otázka, proč se bude zaorávat
hnůj od kachen s větší výtěžností a hovězí hnůj používat pro bioplynovou stanici.
Nejsme přesvědčeni o tom, že investor bude skutečně používat pouze 2500 t
kukuřičné siláže a mnohem více travní senáže s nižší výtěžností.
Stanovisko zpracovatele posudku
Uvedená otázka souvisí s případným dodržování provozního řádu a je komentována
v příslušné pasáži předkládaného posudku.
n) S ohledem na výše uvedené námitky uvádíme, že naše stanovisko k dokumentaci
a k výstavbě bioplynové stanice je zásadně negativní. Dopad výstavby bioplynové
stanice považujeme pro obec za rizikový a nepříznivý a na její výstavbě
neshledáváme žádné přínosy. Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s výše
uvedenými námitkami. Obáváme se také, zda současná právní úprava týkající se
stavby a provozování bioplynové stanice umožňuje její dostatečnou kontrolu,
zejména kvůli dřívější nedostatečné technologické kázni investora. Má-li provoz
bioplynové stanice přispívat k šetrnému zacházení se životním prostředím, jsme
přesvědčeni, že postoj investora ke krajině kolem Smilkova a jeho obyvatelům
v současné době tomu nenasvědčuje a pochybujeme, že by se tento postoj
v budoucnu zásadně změnil. Plánované umístění bioplynové stanice považujeme
s ohledem ke kopcovitému terénu, blízkosti zástavby a ochranných pásem vodních
zdrojů za naprosto nevhodné. Neztotožňujeme se ani se závěry Dokumentace o
relativně nevýznamném vlivu na životní prostředí.
Přílohy vyjádření:
-

Rozhodnutí České inspekce životního prostředí
Usnesení zastupitelstva Obce Smilkov ze dne 3.12. 2010
Petice občanů Smilkov proti výstavbě bioplynové stanice
Fotografie objektu a okolí společnosti Smilkov a.s. (investora)

Pozn.1 : Obdržená vyjádření jsou doložena v příloze 2 předkládaného posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn ve Středočeském kraji, v obci Smilkov
a na katastrálním území Smilkov.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na povrchové a
podzemní vody, vlivy na ovzduší a tím i vlivy na obyvatelstvo, vlivy na prvky dřevin
rostoucí mimo les a vlivy na půdu.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Na
základě všech uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti
záměru z hlediska vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
K posouzení byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí na
záměr „Bioplynová stanice Smilkov“, zpracovaná oprávněnou osobou Ing.
Miroslavem Nešporem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.
402/83/OPV/93.
Tato dokumentace byla posouzena podle dle požadavku § 9 zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Lze konstatovat, že
dokumentace je zpracována v intencích zákona č.100/2001 Sb. v platném znění a
lze ji jako podklad pro hodnocení vlivů na životní prostředí akceptovat s
metodickými či věcnými výhradami, jak je patrné z předloženého posudku.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci, na výstupy provedených konzultací,
s přihlédnutím k citovaným paragrafům zákona o životním prostředí č. 17/1992 Sb.,
v platném znění pověřený zpracovatel posudku
nedoporučuje
realizovat záměr
„Bioplynová stanice Smilkov“
a navrhuje vydat k záměru
nesouhlasné stanovisko
podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:

„Bioplynová stanice Smilkov“

I.2. Kapacita záměru:
Dle dokumentace je kapacita záměru specifikována
následujícími údaji:
o Elektrický výkon zařízení 536 kW
o Vstupní materiál:
§ Kukuřičná siláž
2.500 t/rok
§ Travní senáž
4.000 t/rok
§ GPS obilní
3.000 t/rok
§ Hovězí hnůj
1.200 t/rok
§ Posečená tráva z údržby areálu
10 t/rok
§ Voda
1.000 m3/rok
§ Digestát – recyklace pro naředění dle potřeby
Pro prvotní jednorázový rozjezd BPS je nutno počítat s dovezením cca 200 m3
prasečí kejdy. Po rozjezdu BPS se kejda již nebude využívat.
I.3. Umístění:

kraj: Středočeský
obec: Smilkov
KÚ: Smilkov

I.4. Obchodní firma oznamovatele:
Smilkov a.s.
I.5. IČO oznamovatele:
463 57 432
I.6. Sídlo oznamovatele:
Smilkov 26
257 89 Smilkov
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II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení bylo
v listopadu 2007.

vypracováno neautorizovanou osobou Ing. Olgou Dlouhou

II.2. Dokumentace a přepracovaná dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění jakož i
přepracovaná dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Miroslavem
Nešporem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.: č.j.402/83/OPV/93.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657 /
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v březnu 2011.
II.3. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.4. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Zjišťovací řízení k záměru „Bioplynová stanice Smilkov“ bylo zahájeno dne
28.12.2007
Ø Závěr zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byl
vydán dne 4.2.2008 pod č.j. 185511/2007/KUSK/OŽP-Ve. Na základě
zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Bioplynová stanice
Smilkov“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona
Ø Dopisem č.j. 076072/2009/KUSK OŽP/Ja ze dne 18.5.2009 rozeslal příslušný
úřad, to je Krajský úřad Středočeského kraje dokumentaci vlivů záměru
„Bioplynová stanice Smilkov“ na životní prostředí dotčeným správním úřadům a
dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a k vyjádření
Ø Na základě stížností a žádostí o vyhrazení záměru si MŽP po dohodě
s Krajským úřadem Středočeského kraje vyhradilo proces posuzování vlivů
předmětného záměru na životní prostředí
Ø dopisy č.j. 46619/ENV/09 a 47178/ENV/09 ze dne 18.6.2009 rozeslalo MŽP již
jako příslušný úřad podle zákona dokumentaci ke zveřejnění k vyjádření obci
Ješetice a příslušným odborům MŽP
Ø dne 8.7.2009 MŽP dopisem č.j. 52952/ENV/09 požádalo o dopracování
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Ø dne 29.10.2010 byla pod č.j.93913/ENV/10 rozeslána
přepracovaná
dokumentace záměru „ Bioplynová stanice Smilkov“; současně byla téhož dne
pod shodným č.j. zveřejněna uvedená dokumentace
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dopisem ze dne 13.12.2010 pod č.j.
107406/ENV/10
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Ø Veškerá vyjádření k dokumentaci byla předána zpracovateli posudku dne:
21.12.2010
Ø O prodloužení lhůty ke zpracování posudku bylo požádáno dne 21.2.2011
Ø Vyhotovený posudek byl předložen v březnu 2011
Ø Závěry zpracovatele posudku : návrh nesouhlasného stanoviska
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a v souladu § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001
Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
1) Středočeský kraj
vyjádření č.j.: 111100/ENV/10 ze dne: 13.12. 2010
2) MŽP ČR, odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 3941/740/10 ze dne: 30.11. 2010
3) MŽP ČR, odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 4547/780/10 ze dne: 13.12. 2010
4) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0800399.003/10RJX ze dne: 1.12. 2010
5) Povodí Vltavy
vyjádření č.j.: 56013/2010/242-Gá ze dne: 25.11. 2010
6) Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č.j.: 181059/2010/KUSK ze dne: 26.11. 2010
7) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
vyjádření č.j.: 54710-2,5/10/Bn/HJ ze dne: 8.12. 2010
8) Městský úřad Votice
vyjádření č.j.: 3089/10/ŽP-Po ze dne: 7.12. 2010
9) Obec Ješetice
bez č.j., vyjádření ze dne: 8.12. 2010
10) Mezivrata, o.s.
bez č.j., vyjádření ze dne: 30.11. 2010
11) Obec Smilkov
bez č.j., vyjádření ze dne 8.12. 2010
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na povrchové a
podzemní vody , vlivy na ovzduší a tím i vlivy na obyvatelstvo, vlivy na prvky dřevin
rostoucí mimo les a vlivy na půdu.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo
významné.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů není
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí požadováno.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí nejsou posudkem specifikována
s ohledem na formulaci návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že v posuzovaném případě byly posouzeny následující
varianty:
Kapacitní a výkonnostní varianta:
- zde byla logicky vybrána varianta s nižším výkonem 536 kW elektrického výkonu
Dislokační varianty:
- zde byly porovnávány 3 varianty s možným umístěním BPS:
§ posuzovaná varianta uvnitř stávajícího zemědělského areálu
§ stávající zemědělská farma Kouty
§ volné pole – p.č. 333/1 k.ú. Smilkov
Dle dokumentace ze zhodnocení jednotlivých porovnávacích hledisek vyšla nejlépe
varianta 1 – uvnitř stávajícího zemědělského areálu ve Smilkově, která je také
v dokumentaci podrobně okomentována.
Technologická varianta:
Dokumentace dále konstatuje, že velikost záměru byla oproti zjišťovacímu řízení
zmenšena, jakož byla i přehodnocena struktura a množství vstupních surovin.
Vzhledem k mnoha záporným ohlasům na radikální zvyšování ploch pro pěstování
kukuřice byla po dohodě s projektantem změněna struktura vstupních surovin tak,
aby nebylo nutné zvyšovat současné plochy pro pěstování kukuřice. Také změna
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v pěstování obilí na zrno na obilí na GPS není zásahem do stávajícího osevního
postupu investora.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že ve vztahu k posuzovaným lokalizačním
variantám je diskutabilní, zda-li navržené lokalizační varianty respektují vyjádření
MŽP ze dne 8.7.2009 pod zn.: 52952/ENV/09, kde je požadováno „ navrhnout
variantní umístění záměru do lokality dostatečně vzdálené od sídelních útvarů tak,
aby byla významně snížena pravděpodobnost obtěžování obyvatel“. V dokumentaci
navržené lokalizační varianty lze označit více méně za formální.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 11
vyjádření dotčených orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem
II.6. tohoto stanoviska.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předkládaného posudku.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění zákona, na
základě vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků
veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
NESOUHLASNÉ

STANOVISKO

k záměru stavby
BIOPLYNOVÁ STANICE SMILKOV
odůvodnění:
Ø v dokumentaci navržené lokalizační varianty uvedené ve vztahu k územnímu
plánu je nutné označit pouze za formální a to i vzhledem k tomu, že nejsou
uvedena alternativní technická opatření k omezení negativních vlivů bioplynové
stanice na životní prostředí
Ø současně není zhodnocen celkový dopad záměru bioplynové stanice na region
v případě, že budou provozovány další bioplynové stanice v Jankově a Bystřici.
V tomto kontextu nebyla zhodnocena kapacita bioplynové stanice, možnost
využití digestátu na plánované pozemky i materiálovou skladbu
Ø za základní problém záměru uvažované výstavby a následného provozu
bioplynové stanice je nutno kromě jiného považovat problematiku zápachu, a to
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jak při manipulaci vstupních surovin při upracování, ale především při nakládání
s digestátem; problematice digestátu včetně možných následných dopadů na
životní prostředí (ovzduší, voda) není dostatečně v dokumentaci věnována
pozornost, a to přesto, že právě nakládání s digestátem může být jednou
z hlavních příčin negativního dopadu na životní prostředí
Ø dokumentace nijak přesněji neuvádí, jaká konkrétní technologie pro bioplynovou
stanici je zvažována, pouze vysvětluje na str.20 teorii anaerobní fermentace bez
konkrétní návaznosti na technologii uvažovaného záměru včetně opatření
k jednotlivým kritickým bodům technologického procesu, např. z hlediska úniku
zápachu, znečišťujících látek, nakládání s digestátem apod.
Ø v návrhu skladby surovin pro bioplynovou stanici ani není uveden zimní a letní
provoz skladby surovin, který se pochopitelně liší a tím i parametry technologie
Ø pro uplatnění digestátu jako hnojiva dle zákona č.156/1998 Sb. v platném znění;
neexistuje scénář, co se stane, když nebudou splněny předpoklady
podnikatelského záměru
Ø záměr dostatečně neřeší nakládání s digestátem, což může výrazně ovlivnit
životní prostředí; digestát není specifikovaný sušinou, takže je těžké stanovit
celkové množství digestátu; není přehled ani ostatních předpokládaných
parametrů digestátu, které jednoznačně závisí na technologii a vstupních
surovinách; úvaha aplikace digestátu je provedena pouze za předpokladu, že
sušina se pohybuje v rozmezí od 2 – 13% a průměrný obsah celkového dusíku je
0,5%; v úvahách není řešena aplikace digestátu s obsahem dusíku menším než
0,5%, a to vzhledem k aplikovanému množství
Ø v celém záměru není řešena otázka možného vzniku pachů při manipulaci se
surovinami a digestátem, které mohou vznikat při přečerpávání a homogenizaci
surovin i digestátu
Ø anaerobní technologie pracuje ve dvoustupňovém režimu – to odpovídá
metodickému pokynu MŽP o stavbě bioplynových stanic a současně tato
technologie umožňuje dokonalé vyhnívání substrátu a snížení tvorby pachových
látek; v dokumentaci je ale pouze teoretický odkaz bez bližší specifikace
technologie; dle zmiňovaného metodického pokynu z hlediska omezení zápachu
je třeba provést při technologii provozované při nižší teplotě než 550 C
v provozním reaktoru úpravy vstupních nebo výstupních surovin; z dokumentace
vyplývá, že je navržena pouze dílčí úprava vstupních surovin – tato skutečnost
nevylučuje negativní vlivy celého provozu na životní prostředí především
z hlediska produkce zápachu
Ø z podkladů doložených v dokumentaci vyplývá, že oznamovatel konstatuje, že u
navrženého provozu bioplynové stanice je zakrytý jak vlastní fermentor, tak i
koncový sklad digestátu, takže z vlastního technologického procesu nemůže
docházet k žádným zápachovým vlivům – není tedy zcela patrné, jak je řešen
odpadní vzduch z prostoru fermentoru, tak i skladu digestátu, který může
obsahovat pachové látky
Ø dokumentace nijak podrobněji nerozebírá ani nehodnotí problematiku využívání
odpadního tepla. Je tedy nezodpovězenou otázkou, zda-li s uvažovaným
využitím odpadního tepla na uváděné sušení dřeva nebude souviset další
navýšení dopravy, které není v uvedených bilancích vůbec zohledněno
64

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Bioplynová stanice Smilkov

Ø současně není patrné, jak je uvažována informace uváděná v dokumentaci,
která uvádí, že 70% dopravy bude od obce Kouty a Oldřichovec, což je
z hlediska umístění obou obcí skoro nereálné, protože tyto obce jsou umístěny
na zcela odlišných komunikacích
Ø ze zpracované hlukové studie vyplývá, že tato studie řeší jen ochranu před
hlukem, který bude pronikat z provozovny do venkovního prostoru; závěr této
hlukové studie konstatuje, že hluk šířící se z provozovny je nižší, než limit
stanovený dle NV č. 148/2006; z dokumentace není patrné, z jakého důvodu
není vyhodnocen objekt č.p. 26, který je dle výpisu z katastru nemovitostí a
pozemků veden v kategorii objektu pro bydlení
Ø dále není nijak zdůvodněno, proč:
§ nebylo provedeno posouzení stávajícího a výhledového stavu
§ nebyla vyhodnocena doprava související se stávajícím a výhledovým stavem
§ nebyl podán průkaz, jaký je celkový podíl zejména nákladní automobilové dopravy
na celkových intenzitách dopravy v dotčených obcí – bez uvedeného průkazu
nelze akceptovat absenci vyhodnocení hlukové zátěže z dopravy pro stávající i
výhledový stav

Ø z hlediska vlivů na povrchové a následně i podzemní vody lze konstatovat, že
pokud by v areálu jakož i v dalších oznamovatelem vlastněných zemědělských
areálech byl zachován stávající stav z hlediska nakládání se srážkovými vodami,
potom by pokračoval stávající poměrně neutěšený stav z hlediska srážkových
kontaminovaných vod, které nekontrolovatelně opouštějí stávající areál, jak je
patrné z fotodokumentace v příslušné části posudku – tato formulace vyplývá i
z prohlídky areálu v lokalitě Smilkov, která je doložena fotodokumentací a která
koresponduje s vyjádřením obce Smilkov, v němž se konstatuje, dodržování
pořádku je na okraji zájmu investora s tím, že běžné je znečišťování okolí
hnojem, vytékající močůvkou a roztroušenou slámou
Ø současně je ve vyjádření obce Smilkov doloženo udělení pokuty č.j.
ČIŽP/41/OOV/SR01/0904174.003/09/PJT, ze kterého vyplývá, že byla uložena
pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami, kterého se účastník
dopustil tím, že v důsledku zanedbání řádného provozu na farmě Kouty došlo při
tání sněhu k významnému odtoku hnojůvky do povrchových vod a rovněž došlo
k ohrožení jakosti podzemních vod
Ø stávající stav areálu samozřejmě vyvolává obavy i ve vztahu k plánované stavbě,
protože předpoklady uváděné v dokumentaci jsou založeny na striktním dodržení
přesně stanovených podmínek provozu bioplynové stanice jakož i na striktním
dodržování podmínek při rozvozu digestátu ve vztahu k ochraně povrchových a
podzemních vod
Ø navrhovaný způsob likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch, kde nelze
vyloučit jejich kontaminaci nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) lze
označit za zcela nedostatečný a neodpovídající stávajícím běžným standardům
nakládání se srážkovými vodami potenciálně kontaminovanými; jedná se o jeden
z aspektů, na jehož základě je formulován návrh stanoviska příslušnému úřadu
Ø z dokumentace není patrný žádný mapový podklad, který by dokladoval parcely
a na nich plochy, kde by měla být aplikace digestátu omezena nebo vyloučena
z hlediska zranitelných oblastí, z hlediska závazku agroenvironmentálních

65

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Bioplynová stanice Smilkov

opatření v rámci EAFRD z titulu ochrany vod před znečištěním dusičnany, dle
ustanovení „nitrátové směrnice“ (ve vztahu ke svažitosti pozemků a zachování
požadovaného ochranného pásma od břehové čáry) jakož i z hlediska existence
pásem hygienické ochrany vodních zdrojů; dokumentace pouze dokládá, kolik
z celkových dostupných ploch pozemků je vhodných k aplikaci 756,58 ha a jaká
plocha pro aplikaci vhodná není (217,76 ha)
Ø dále lze konstatovat, že upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany
lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k
1.1.1997 – tato skutečnost ani uvedení třídy ochrany dle BPEJ 7 29 14
v dokumentaci uvedeno není
Ø dokumentace uvádí v příloze seznam pozemků, na kterých bude možné digestát
aplikovat; tento seznam pozemků je zpracován dle evidence LPIS – z nich
bohužel nelze vysledovat, které pozemky pro aplikaci digestátu oznamovatel
přímo vlastní a které má pouze pronajaté (tato informace by byla ověřitelná
pouze za předpokladu, kdyby v seznamu byla uvedena parcelní čísla dle výkazu
z katastru nemovitostí a pozemků); nelze tak se 100% jistotou garantovat, že po
celou dobu životnosti bioplynové stanice bude mít její provozovatel odpovídající
potřebné pozemky pro aplikaci digestátu
Ø dokumentace z hlediska vlivů na úrodnost půdy mohla podrobněji rozebrat riziko
týkající se vývoje kvality a úrodnosti půd, protože z doložených podkladů lze
vyvodit , že množství organické hmoty vracející se do půdy bude menší, než
množství organické hmoty z půdy odčerpávané – tato problematika není
v dokumentaci podrobněji komentována – v dokumentaci je pouze uvedeno, že
pro udržení úrodnosti půdy je důležité do půdy doplňovat živiny a organickou
hmotu v takovém množství, aby postačovalo k vyhnojení celé výměry orné půdy
Ø jaké jsou přepravní nároky související s doplňováním živin a organické hmoty na
pozemky, kde bude aplikován digestát v bilancích nároků na dopravu však
v dokumentaci uvedeny nejsou a není tudíž patrné, zda-li mohou ovlivnit
výsledné přepravní nároky v dotčených obcích
Ø z hlediska popisů fauny, flory a ekosystémů lze ze strany zpracovatelů posudku
konstatovat, že v dokumentaci není uveden podrobnější biologický průzkum, ze
kterého by vyplývalo, kdo botanický, zoologický a dendrologický průzkum
provedl a jaká je detailnější inventarizace zjištěných botanických a zoologických
druhů a prvků dřevin rostoucích mimo les. Není tedy ani patrné, zda a jak mohou
být kácením prvků dřevin rostoucích mimo les ohroženy hnízdící druhy ptáků.
Není ani patrná podrobnější inventarizace kácených dřevin ani společenská
hodnota těchto kácených dřevin
Ø je nezbytné upozornit na skutečnost, že v dokumentaci avizované povolení ke
kácení dřevin vydané Obecním úřadem ve Smilkově, které je přílohou
dokumentace, skončilo dne 31.3.2009
Ø

z dokumentace dále vyplývá, že v rámci dalších stupňů projektové dokumentace
bude investor povinen zpracovat plán ozelenění areálu, který bude odsouhlasen
příslušným organem ochrany přírody; dále dokumentace uvádí, že vzhledem
k tomu, že není hotové výběrové řízení konečného dodavatele BPS, není možné
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připravit návrh konečných sadových úprav blízkého okolí BPS. Lze tudíž
konstatovat, že nebyl splněn požadavek dopisu MŽP zn.52952/ENV/09 ze dne
8.7.2009 pod bodem 6.: „Nastínit řešení vhodných sadových úprav v areálu
s ohledem na kulturní a relaxačně-klidové hodnoty lokality“
Ø zpracovatelský tým posudku konstatuje, že problematika popisu krajinného rázu
mohla být zpracována poněkud podrobněji zejména k celkové lokalizaci celého
areálu a jeho stávajícího stavu, který neevokuje příliš zodpovědný přístup
provozovatele jak k údržbě stávajících objektů, tak i dodržování základních
pravidel pořádku
Ø zpracovatelský tým posudku konstatuje, že vzhledem k charakteru záměru a jeho
umístění mohla být podrobněji rozpracována problematika sousedství nově
navrhované bioplynové stanice ve vztahu k přilehlému zámeckému parku
alespoň z hlediska vizualizace záměru zohledňujícího i návrh projektu ozelenění.
Takové podklady však v posuzované dokumentaci absentují
Ø dokumentace neobsahuje kapitolu D.III. Charakteristika environmentálních rizik
při možných haváriích a nestandardních stavech. Tato kapitola je sice v obsahu
dokumentace uvedena, avšak ve vlastním textu je tato kapitola D.III. označena
jako „Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice“. Příloha č.6 předložené dokumentace bez jakéhokoliv komentáře v textu
dokumentace nemůže nahradit požadovanou kapitolu D.III dle přílohy č. 4
k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění.
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Příloha 1:
Expertní posouzení
Státního zdravotního ústavu
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Příloha 2:
Vyjádření k dokumentaci
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