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Seznam použitých zkratek
BPEJ
MŽP ČR
ČHMÚ
ČIŽP
ČSN
ČHMÚ
CHKO
CHOPAV
EIA
EPS
EZS
EVL
HPJ
k.ú.
LA
LAeq
LAeqp
MZe ČR
MŽP
KHS
k.ú.
KÚ
NA
NP
NPR
NRBK
OA
OC
PUPFL
PP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
Český hydrometeorologický ústav
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
anglický název "Environmental Impact Assesment" -hodnocení vlivů na životní prostředí
elektrická pořžární signalizace
eE
elektrická
zabezpečovací signalizace
evropsky významná lokalita
hlavní půdní jednotka
katastrální území
hladina hluku A [dB]
ekvivalentní hladina hluku A [dB]
nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB]
ministerstvo zemědělství České republiky
ministerstvo životního prostředí
krajská hygienická stanice
katastrální území
Krajský úřad
Nákladní auta
Nadzemní podlaží
národní přírodní rezervace
nadregionální biokoridor
Osobní automobily
Obchodní centrum
pozemky určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“)
přírodní památka

PR
ÚP
ÚSES
VE
VKP
VÚC
ZCHÚ
ZPF

přírodní rezervace
územní plán
územní systém ekologické stability
větrné elektrárny
významný krajinný prvek
vyšší územní celek
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
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Úvod
Pro stavbu ”Bioplynová stanice Prosenice“, která je v současnosti projekčně připravována, je
zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II - podlimitní záměr
k bodu 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkon u od 50 do 200 MW.

MÍSTO SITUOVÁNÍ STAVBY
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A. Údaje o oznamovateli
Investor a oznamovatel

Moravská zemědělská, akciová společnost Sídlo
Grymovská 268, 751 21 Prosenice

IČ
DIČ
Oprávněný zástupce investora

47674750
CZ 47674750
Ing. Jaroslav Hradil
tel. 723306566
mail:moravzem@cbox.cz

Projektant
Sídlo

ENSERV Bohemia s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 80 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.
Boženy Němcové 12
370 80 České Budějovice

Zástupce projektanta

Ing.Josef Černý, Ing.Petr Fürst
tel.: +43/7229/90-555-117
tel.: 602 113 270
mail: josef.cerny@enserv.co.at

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Bioplynová stanice Prosenice
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení)
Podlimitní záměr
bodu 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkon u od 50 do 200 MW.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Elektrický výkon
Termický výkon
Roční doba provozu

999 kW
587 kW
8 395 h

Výroba využitelné energie celkem

20 156 717 kWh
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Výroba elektrické energie
Výroba tepelné energie

8 385 194 kWh
4 918 239 kWh

Vlastní spotřeba el. Energie
287 963 kWh
Výroba využitelného tepla
3 605 121 kWh
Vlastní spotřeba tepla pro fermentaci 1 316 118 kWh
3. Umístění záměru
Kraj Olomoucký
Obec Prosenice
Katastrální území Prosenice p.č. 327/3, st. 185
Katastrální území Proseničky
p.č. 665, 540, st. 666, st. 541, st. 551, 667, 542, 550, 556,
473/1, 668, st. 543, 552, 557, 558, 535, st. 536, 537, 559,
st. 669, st.671, st. 538, st. 673, st. 560, st. 561, 562, st.
670, 672
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je výstavba bioplynového zařízení ve stávajícím zemědělském areálu
v obci Prosenice. Jedná se o novostavbu bioplynové stanice postavené podle technologie
NatUrgas. Bioplyn bude produkován tzv. mokrou fermentací z organických hmot vzniklých
zemědělskou výrobou. Vzniklý bioplyn bude spálen v kogenerační jednotce s cílem výroby
elektrické a tepelné energie.
Účelem zařízení je výroba energie z obnovitelných zdrojů ve formě elektrické energie a tepla.
V bioplynové stanici vyrobený bioplyn bude zužitkován v kogenerační jednotce.
Na stavebních parcelách č. st. 666, st. 541, st. 551, st. 543, st. 536, st. 669, st.671, st. 538, st.
673, st. 560, st. 561, st. 670 a st. 185 se nachází dnes již nepoužívané stavby zemědělského
charakteru.
Tyto stavby budou pro stavbu bioplynové stanice a silážního žlabu odstraněny. Před demolicí
objektů bude vypracován demoliční projekt.
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Stávající stav prostoru pro umístění bioplynové stanice

Zařízení se skládá z těchto objektů:
• hlavní prismatický fermentor (2x – ležící vedle sebe)
• turbofermentor
• jímka na tekuté substráty (předjímka)
• skladovací nádrž pro digestát
• transformátor
• silážní žlab
Nové zpevněné komunikace BPS budou napojeny na stávající komunikace v areálu
společnosti. Tyto komunikace se budou také využívat jako přístupová komunikace při stavbě
BPS.
Dodávka a odběr elektřiny do/z BPS bude zajištěna novou transformační kioskovou stanicí
umístěnou v těsné blízkosti bioplynové stanice a napojenou na veřejnou distribuční síť 22 kV,
která prochází areálem společnosti.
Zásobování bioplynové stanice pitnou a užitkovou vodou bude uskutečněna napojením na
stávající vodovodní řád, který se nachází ve stávajících objektech uvnitř zemědělského areálu.
Znečištěné odpadní vody vznikající z oplachů zpevněných ploch jsou zaústěny přímo do
předjímky bioplynové stanice.
V bioplynové stanici nebude nainstalováno sociální zařízení. Občasná obsluha bude využívat
stávající sociální zařízení v zemědělském areálu. Nevyskytují se tedy žádné splaškové vody.
Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb., o obecných požadavcích na
stavby.
Pro stavbu a technologii budou použity výrobky, konstrukce a stavební materiály, jejichž
vlastnosti zaručují, že stavba a technologie budou po dobu předpokládané existence splňovat
požadavky uvedené ve stavebním zákoně a v zákoně č. 22/1997.
Odborné vedení stavby bude zajištěno stavbyvedoucím. Na stavbě bude veden stavební deník
dle § 157 stavebního zákona.
V blízkosti plánované stavby silážního žlabu se nachází plynovod a předávací stanice
plynovodu. Část plynovodu a předávací stanice je ve správě společnosti RWE a část ve správě
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společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost. Před zahájením stavby bude nutné
nechat vytýčit trasu plynovodu a dodržet ochranné pásmo.
Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru stavby s jinými záměry než výše uvedenými
není známa.
Návrh řešení bude vycházet z podmínek zájmového území se záměrem provést umístění
bioplynové stanice využívající produktů rostlinné výroby pro výrobu energie ve formě
elektrické energie a tepla. V bioplynové stanici vyrobený bioplyn bude zužitkován
v kogenerační jednotce. Cílem je napájení veřejné rozvodné sítě vyrobeným proudem jako
ekologickým zdrojem elektrické energie a tepelnou energií některé objekty v areálu
společnosti.
Navržena je stavba, která bude začleněna do stávající lokality a systému obce Prosenice s
ohledem na další stavby v daném území, na dopravní napojení území a přírodní
charakteristiky území. Objekt bude respektovat okolní prostředí tak, aby jeho začlenění do
prostoru bylo optimální a úměrné okolnímu prostoru.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnutí
Bioplynová stanice je zemědělské zařízení na výrobu bioplynu, elektrické a tepelné energie.
Slouží ke zhodnocování obnovitelných zdrojů jako např. kukuřičné a travní siláže a podobně
– pouze produktů zemědělské výroby.
Bioplynová stanice bude využívat jako hlavní zdroj výroby bioplynu z obnovitelných zdrojů
ležící prismatický hlavní fermentor zkonstruovaný podle metody NatUrgas. Vedlejší zdroj
bioplynu je turbofermentor. Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému
zhodnocení obnovitelných zdrojů - kukuřičné a jiných druhů siláží, popřípadě trávy ze
zelených ploch.
Způsob provozu zařízení v mezofilních podmínkách při cca 39°C nebo v termofilní oblasti při
cca 55°C ještě není stanoven. Projektant upřednostňuje termofilní způsob provozu.
Plyn je veden přes odsiřovací zařízení ke kogenerační jednotce, kde je vyráběna elektrická a
tepelná energie. Spalovací motor k pohonu generátoru je proveden jako motor umožňující
spalovat ochuzený plyn - bioplyn. Při výpadku motoru na bioplyn je spalován bioplyn
kontrolovaně v plynovém hořáku.
Další hlavní část zařízení, které je využíváno k provozu bioplynové stanice, je silážní žlab.
Silážní žlab bude postaven nový, v těsné blízkosti bioplynové stanice. Manipulace se
substrátem pro potřeby bioplynové stanice bude tedy probíhat na krátké vzdálenosti.
Firma Moravská zemědělská, a.s. hospodaří na 3 366 ha zemědělské půdy, z toho orná půda
činí 3 057 ha. Pro bioplynovou stanici budou využity produkty rostlinné výroby. Mimo to
zde bude uplatněna produkovaná chlévská mrva a silážní šťávy.
Pro stavbu může být řešena varianta nulová, tzn. nerealizace navrhované stavby. Taková
varianta je možná, neumožňuje však záměr investora uplatnit produkty zejména rostlinné
výroby k výrobě elektrické a tepelné energie. V případě nerealizace stavby nemá
v současnosti investor dostatečné kapacity pro využití produkované hmoty.
Varianta jiného využití předmětného území je rovněž možná, ale vzhledem k tomu, že jde o
zemědělský areál ve vlastnictví investora, který je zemědělskou firmou a jeho záměrem je
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právě realizace navrhovaného záměru, není předpoklad takového řešení a nelze jiné využití
území posoudit.
Výstavba navrhované stavby je na pozemku možná. Jiné využití území nelze tímto
oznámením hodnotit a vzhledem k vlastnictví pozemku není předpoklad přípravy jiné
možnosti řešení území.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je možno ji
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Tato opatření jsou v rámci přípravy záměru navržena.
Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv na životní prostředí a
zároveň umožňuje realizaci stavby. V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak,
aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti
stavební a zejména následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr
investora a účelné uplatnění produktů rostlinné výroby. Omezení vlivu provozu stavby je
technicky realizovatelné a je nutné určit parametry omezení možných vlivů.
Uplatnění digestátu (separát, fugát) jako organické hnojení na pozemcích investora bude
řešeno s ohledem na území v souladu požadavky a podmínkami pro nakládání s organickými
hnojivy při jejich uplatnění v organickém hnojení.
Navrhovaná stavba bioplynové stanice vhodně doplní zemědělskou výrobu.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Navrhovaná bioplynová stanice bude využívat jako hlavní zdroj výroby bioplynu z produktů
zemědělské výroby (obnovitelných zdrojů) ležící prismatický hlavní fermentor zkonstruovaný
podle metody NatUrgas. Vedlejším zdrojem bioplynu bude turbofermentor.
Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému zhodnocení obnovitelných zdrojů
- kukuřičné a jiných druhů siláží, popřípadě trávy z ploch trvalého travního porostu.
Způsob provozu zařízení v mezofilních podmínkách při cca 39 ° C nebo v termofilní oblasti
při cca 55 ° C ještě není stanoven. Dodavatel technologie upřednostňuje termofilní způsob
provozu, jak již bylo uvedeno výše.
Plyn bude veden přes odsiřovací zařízení ke kogenerační jednotce, kde je vyráběna elektrická
a tepelná energie. Spalovací motor k pohonu generátoru bude proveden jako motor
umožňující spalovat ochuzený plyn - bioplyn. Při výpadku motoru na bioplyn je spalován
bioplyn kontrolovaně v plynovém hořáku.
Pozemní stavební objekty provozu BPS:
• budova fermentoru s hlavním technologickým zařízením
• jímka na tekuté substráty (předjímka)
• koncový sklad (skladovací nádrž na digestát)
• transformátorová a předávací stanice
Stavební díla přistavená k hlavní budově fermentoru jsou následující:
• navážení pevného substrátu
• mezisklad pevného digestátu ze separátoru
• kanalizace na dešťovou vodu, znečištěnou vodu, odpadní vodu ze sociálního zařízení
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Budova fermentoru (reaktoru na bioplyn)
Hlavní budova BPS (budova fermentoru) bude dvoupodlažní stavba s jedním částečně
zapuštěným podzemním podlažím. Jedná se o železobetonovou stavbu s obdélníkovým
půdorysem. Nad částí stavby je vyspádována plochá fóliová střecha. Střecha nad odsiřovacím
zařízením plynu a zařízením pro navážení pevného substrátu je sedlová s vazníky a střešními
panely. Stěny 1.PP jsou zatepleny pomocí kontaktního zateplovacího systému. Zbylá část je
z pohledového betonu. Na fasádě se nachází ocelové ochozy pro přístup do objektu.
Budova fermentoru obsahuje následující technologická zařízení a objekty:
• Hlavní prismatický fermentor – dva vedle sebe umístěné fermentory
• Turbofermentor
• Centrální stanice čerpadel
• Odsiřovací zařízení plynu
• Kogenerační jednotka (kogenerační místnost)
• Velín, chodba, sociální zázemí
Jímka na tekuté substráty (předjímka)
Předjímka je uzavřená kruhová železobetonová nádrž s objemem cca 170 m3. Nádrž bude
zapuštěná do úrovně terénu, nevyčnívá tak nad okolní plochu.
Příjmová jímka slouží k příjmu:
• kejdy
• znečištěné vody z manipulačních ploch
• silážních šťáv
Do příjmové jímky bude kejda navážena cisternovým dopravním prostředkem, plnění se bude
provádět připojením na armaturu, nikoliv volným výtokem. Připojením na armaturu jsou
dostatečně minimalizovány emise pachových látek. Silážní šťávy se přivádí přímo potrubím
ze silážního žlabu. Pachové látky z předjímky neunikají, neboť je jímka plynotěsně uzavřena
betonovým stropem a vývod vzduchu je veden do okolí přes zemní filtr.
Koncový sklad na digestát
Koncový sklad je otevřená kruhová železobetonová nádrž s objemem 6 600 m³. Slouží
k uskladnění vykvašeného digestátu. Protože se materiál v hlavním fermentoru a následně
v turbofermentoru velmi dobře odbourává, nedochází k žádnému dalšímu dokvašení v
koncovém skladě. V koncovém skladě je tolerována přirozená plovoucí vrstva.
Transformátorová a předávací stanice
Jako transformátorová a předávací stanice je použita typová kompaktní trafostanice
s výkonem 1250kVA, která obsahuje olejový transformátor spolu s předávací stanicí
s rozvaděči pro NN a VN.
Pro přípojku a novou transformační stanici bude vypracována samostatná projektová
dokumentace.
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Silážní žlab
Silážní žlab bude postaven nový v těsné blízkosti bioplynové stanice. Kapacita silážního
žlabu bude cca 9 000 t substrátu. Kapacita navrženého silážního žlabu zcela nepokryje
celoroční spotřebu substrátů v bioplynové stanici. Zbytek siláží se bude skladovat ve
stávajících nevyužívaných silážních žlabech v obci Radslavice. Silážní žlaby v obci
Radslavice jsou od bioplynové stanice vzdáleny cca 4 km. Je zde možno skladovat cca 8 500 t
siláží. Celková kapacita nového silážního žlabu u bioplynové stanice a silážního žlabu v obci
Radslavice dostatečně pokryje celoroční spotřebu pevných substrátů v BPS. Denní spotřeba
siláže se bude ze silážního žlabu v obci Radslavice přepravovat na velkokapacitních přívěsech
a sklápět do zařízení pro navážení pevného substrátu. Zařízení pro navážení pevného substrátu
bude uzpůsobené pro plnění velkokapacitními přívěsy.
Navážení pevného substrátu
Navážení pevného substrátu navazuje přímo na budovu fermentoru. Jedná se o zastřešenou
část stavby. Střecha je posazena na nosných sloupech. Podlahová deska, kde je umístěno
zařízení pro navážení pevného substrátu, se nachází na stejné úrovni jako podlahová deska
fermentoru.
Mezisklad pevného digestátu ze separátoru
Jedná se o vodotěsnou zpevněnou plochu navazující na budovu fermentoru. Zde se průběžně
krátkodobě skladuje vyseparovaný pevný digestát (TS = 33 %). Pevný digestát je možné
meziskladovat na ploše, příp. přímo na dopravním prostředku (valník, kontejner), kterým
bude digestát odvážen. Po naplnění kapacity meziskladu je možné digestát skladovat na
vyprázdněné ploše silážního žlabu, případně na plochách určených ke skladování pevného
hnoje. Materiál separátoru lze považovat za stabilní, nedochází k žádnému dalšímu
dokvašování a tím k žádným pachovým emisím.
Mezi inženýrské stavební objekty bioplynové stanice patří:
• kanalizace na dešťovou vodu, znečištěnou vodu, odpadní vodu ze sociálního
zařízení,
• potrubní rozvody na vedení substrátů a digestátu
• přípojka pitné a užitkové vody
• přípojka VN a NN do transformátorové stanice
• dopravní a manipulační plochy, zatravněné plochy
• telefonní a internetová přípojka
Kanalizační rozvody
Mezi kanalizační rozvody BPS patří kanalizace na dešťovou vodu, znečištěnou vodu, odpadní
vodu ze sociálního zařízení. Slouží k jímání a odvodu vod ke zpracování, případně k napojení
do veřejných kanalizačních síťí dle úrovně znečištění. Jednotlivé systémy kanalizačních
potrubí jsou oddělené.
Neznečištěná dešťová voda ze střech BPS je odvedena do kanalizace na dešťovou vodu. Tato
kanalizace se napojuje na veřejnou kanalizační síť dešťové vody, případně na trativod.
Znečištěné odpadní vody vznikající z oplachů manipulačních ploch jsou zaústěny přímo do
předjímky bioplynové stanice. Tyto vody jsou zužitkovány při fermentačním procesu v BPS.
Slouží k regulaci množství sušiny v reaktoru.

13

Splaškové vody ze sociálního zařízení se nevyskytují, protože v v BPS nebude nainstalováno
sociální zařízení. Občasná obsluha BPS bude využívat stávající sociální zařízení uvnitř
zemědělského areálu.
Potrubní rozvody na vedení substrátu a digestátu propojují vnější technologická zařízení BPS
s centrální stanicí čerpadel. Jedná se o tlakové potrubí z PVC DN140. Tato potrubí jsou
uložena v zemi. Slouží k vedení substrátu z předjímky do stanice čerpadel, odvod digestátu ze
separátoru do koncového skladu, příp. odvod digestátu do sekundárního fermentoru).
Přípojka pitné a užitkové vody
Pitná a užitková voda je přivedena do hlavní budovy objektu BPS. Voda je potřeba k
oplachům a čištění technologických zařízení a ploch. Dále se využívá k regulaci množství
sušiny v reaktoru.
Zásobování bioplynové stanice pitnou a užitkovou vodou bude uskutečněna napojením na
stávající vodovodní řád.
Přípojka VN a NN do transformátorové stanice
Přípojka NN propojuje BPS a transformátorovou stanici a slouží k dodávce a odběru
elektřiny (NN) do/z bioplynové stanice.
Napojení transformátorové stanice na veřejnou distribuční síť 22 kV je provedeno pomocí
přípojky VN. Přípojka VN se skládá ze samotného vedení VN a z připojovačů. Provedení
přípojky bude provedeno v souladu s požadavky distributora elektrické energie.
Transformační kiosková stanice je umístěná v blízkosti bioplynové stanice a jedná se o
typovou stanici.
Dopravní a manipulační plochy
Jedná se o plochy určené k manipulaci se substráty, digestátem (pevným a tekutým) a
chodníky. Veškeré dopravní, permanentně přejížděné a manipulační plochy jsou bezprašně
zpevněné asfaltem. Části ploch, kde hrozí znečištění tekutým materiálem (místa manipulace
s kapalnými substráty a digestátem) budou provedeny z vodotěsného asfaltu a znečištěná voda
z těchto ploch bude svedena do předjímky.
Zatravněné plochy doplní zpevněné plochy v místech, kde nedochází k pohybu vozidel,
manipulačních zařízení a osob.
Telefonní a internetová přípojka
Chod zařízení BPS je možné řídit dálkově, prostřednictvím zařízení pro dálkovou obsluhu. Za
tímto účelem je v hlavní budově zřízena telefonní a internetová přípojka. Prostřednictvím
zařízení pro dálkovou obsluhu je možné sledovat stav BPS, ovládat procesy a být
upozorňován na případná poruchová či havarijní hlášení.
Technická a dopravní infrastruktura
Při provozu BPS je dopravován substrát (tekutý a pevný) do příslušných zařízení BPS a
odvážen digestát k dalšímu využití.
Siláž bude uskladněna v silážních žlabech. Jeden silážní žlab bude postaven v těsné blízkosti
bioplynové stanice a druhý v obci Radslavice (vzdálený cca 4 km). Siláž z kukuřice a trávy,
má obsah TS cca 30 až 34 %. Denní spotřeba biomasy pro bioplynové zařízení bude
dopravována kolovým nakladačem ze silážního žlabu u bioplynové stanice přímo do zařízení
pro navážení pevného substrátu, případně velkokapacitními přívěsy ze silážního žlabu v obci
Radslavice.
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Zelená tráva bude ve vegetačním období dodávána přímo do zařízení na navážení pevného
substrátu.
Navážení substrátu se řídí okamžitou spotřebou substrátů BPS na základě průběžného měření
a propočítávání vyrobeného množství bioplynu, obsahu metanu a dále obsahu vodíku, kyslíku
a sirovodíku (H2S) v bioplynu.
Cílem je dosáhnout s nejmenším množstvím substrátu maximální vytížení kogenerační
jednotky. Za 100 % vytížení se považuje minimálně 8 030 hodin plného zatížení za rok.
Tekuté substráty
Tekuté substráty jsou přiváděny ve formě dodávaných ve formě šťáv ze silážních žlabů. Tyto
tekuté substráty jsou průběžně skladovány v předjímce a v případě potřeby jsou automaticky
dopravovány do reaktoru bioplynu pomocí čerpadla a uloženého PVC-tlakového vedení DN
140.
Pevné substráty
Pevné substráty jsou přidávány ve formě siláží a chlévské mrvy. Siláže jsou pěstovány
zpravidla zvlášť pro výrobu bioplynu. Chlévská mrva vzniká při chovu skotu v areálu
družstva.
Odvoz digestátu
Odvoz digestátu z BPS k zužitkování při hnojení polí bude realizován stejnými dopravními
prostředky jako pro navážení substrátů. Bude probíhat v době, kdy je možno aplikovat tato
hnojiva na pole.
Doprava se substráty a digestátem bude probíhat pouze v denních hodinách a nebude tak
docházet k narušování nočního klidu. Při provozu BPS lze počítat jen s několika příjezdy a
odjezdy dopravních prostředků denně. V době vyvážení digestátu je možné počítat se
zvýšeným počtem dopravních prostředků za den, pouze v denních hodinách. Lze tedy
konstatovat, že nebude probíhat žádná doprava v době klidu.
Popis technologie výroby
Silážování – sklizeň pevných substrátů (siláží) a jejich naskladňování do silážních žlabů
probíhá v sezóně sklizně zpravidla v pracovních dnech, ve výjimečných případech také ve
volných dnech. Jsou naváženy na traktorových návěsech nebo nákladními vozy a složeny na
plochách silážního žlabu. Poté jsou řádně uloženy. Siláž se pokryje fólií, která zaručí
uchování siláží v odpovídající kvalitě přes celé nevegetační období.
Pevné substráty v podobě chlévské mrvy se do BPS naváží průběžně, celoročně.
Siláž pro denní spotřebu BPS se nabere v silážním žlabu kolovým nakladačem a dopraví se
k navážce pevného substrátu hlavního fermentoru, případně se přiveze na velkokapacitním
přívěsu ze silážního žlabu v obci Radslavice a přímo se sklopí do navážky. Z navážky se
pevný substrát plynule dávkuje do hlavního fermentoru. Dopravní plocha se pak ručně vyčistí
od přebytků siláže.
Prosakující voda ze silážního žlabu a odpadní voda z oplachování ploch pro navážení
pevného substrátu se jímá do přednádrže. Z přednádrže se vsakovací šťávy po částech
dávkují pomocí čerpadla do hlavního fermentoru a dostávají se tak do fermentačního procesu.
Po asi 45 dnech uložení v hlavním fermentoru se prokvašený substrát přečerpá do separátoru.
Substrát, prokvašený v 1. stupni, se v separátoru rozdělí na pevnou a kapalnou frakci. Kapalná
frakce se dopravuje do nádrže pro sekundární fermentaci. Pevná frakce, již tvoří
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nerozložitelné resp. těžko rozložitelné součásti s obsahem sušiny cca 30 %, se ukládá aerobně
do meziskladu a následně se rozmetá jako organické hnojivo na pole.
Kapalná frakce s obsahem sušiny cca 4 % se přečerpává do nádrže pro sekundární fermentaci
(turbofermentoru, případně sekundárního fermentoru). V této nádrži se volně rozpuštěné
mastné kyseliny rozloží na bioplyn. Po sekundární fermentaci se digestát přečerpá do
otevřeného koncového skladu.
Fermentory se pomocí trubkového výměníku tepla udržují při teplotě cca 40°C při mezofilním
provozu nebo při teplotě 55°C při termofilním provozu.
Velikost koncové skladovací nádrže je navržena tak, aby skladová kapacita nádrže byla
minimálně 180 dnů. Prokvašený substrát se pak z koncových skladů odváží na traktorových
přívěsech nebo nákladních vozech v cisternových zásobnících na pole a hnojí se jím dle plánu
hnojení organickými hnojivy. Pro rozmíchání plovoucí vrstvy je v nádrži koncového skladu
instalováno motorové ponorné míchadlo.
Bioplyn vznikající v hlavním i sekundárním fermentoru se vede do odsiřovacího zařízení
plynu, kde se biologicky odsiřuje. Zajišťuje se tak ekologické spalování bioplynu v
kogenerační jednotce. Za účelem odsíření se na dno fóliového odsiřovacího zařízení ukládá
výplachová kapalina ve formě kejdy. Kromě toho se do zařízení vhání vzduch. (cca 2-3
objemová %). Toto prostředí umožní bakteriím, které zajišťují proces odsiřování, odbourat
podstatnou část síry, obsažené v bioplynu. Výplachová kapalina se pravidelně vyměňuje cca
2-3x ročně. Vyměňovaná kapalina se odčerpá do koncového skladu.
Bioplyn se z odsiřovacího zařízení dostává přes kompresor do kogenerační jednotky, kde je
využit pro výrobu elektrické a tepelné energie.
Technologická zařízení a objekty provozu bioplynové stanice
• Hlavní prismatický fermentor – dva vedle sebe umístěné fermentory
• Turbofermentor
• Sekundární fermentor
• Centrální stanice čerpadel
• Odsiřovací zařízení plynu
• Kogenerační jednotka (v kogenerační místnosti)
• Plynový hořák
• Velín, chodba
• Separátor
• Navážení pevného substrátu
• Předjímka
• Koncový sklad digestátu
• Transformátorová stanice
• Silážní žlab
Reaktory na bioplyn
Bioplyn vzniká fermentací vstupních substrátů (obnovitelných zdrojů) v reaktorech:
• v hlavním prismatickém (2x)
• v turbofermentoru
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V reaktorech na bioplyn se vytváří v anaerobním procesu bioplyn přes různé stupně
odbourávání z organického vstupního substrátu. Reaktor na bioplyn postavený podle metody
NatUrgas byl koncipován speciálně pro vysoké zhodnocení strukturovaných vstupních
materiálů.
Hlavní fermentor je zřízen jako ležící průtokový fermentor. Je vybaven 2 míchadly.
Užitný objem jednoho fermentoru
2 500 m³
D x Š x V (m)
32 x 15 x 6
Výška užit./celk. (m)
5,3 / 6
Užitný objem hlavního prismatického fermentoru bioplynu v dotčené BPS činí dvakrát cca
2 500 m³. Z tohoto vyplývá na základě množství vstupních látek cca 48 t za den hydraulická
doba prodlevy 68 dní. Přitom se nezapočítává vratný chod (recirkulace) ze separace.
Organické zatížení je výsledkem povahy vstupních materiálů, velikosti reaktoru a organické
sušiny o TS. Pro tuto BPS vyplývá organické zatížení reaktoru 3 - 4 kg o TS na m³ objemu
reaktoru a den. Maximální stav naplnění reaktoru je 0,7 m pod stropem reaktoru.
Každý hlavní fermentor se míchá pomocí dvou horizontálních lopatkových míchadel.
Míchadla jsou cca 32 m dlouhé horizonálně uložené hřídele, každá s 18 pádly. Ta zasahují do
kvasného substrátu tak, že je dosaženo optimálního promíchání.
Pohon míchadla obsahuje frekvenční měnič, přes který může být měřen momentální el. příkon
motoru převodovky.
Ohřívání hlavního fermentoru - topný systém hlavního fermentoru se skládá z výtlačného
čerpadla a z trubkového výměníku umístěného uvnitř fermentoru na bočních stěnách.
Vytápění zajistí ohřev substrátu na patřičnou teplotu a krytí tepelných ztrát ve fermentoru.
Ve stěně fermentoru jsou osazena čidla pro měření teploty a stavu naplnění. Hodnoty z těchto
čidel jsou zpracovávány v řídícím systému BPS.
V turbofermentoru o užitném objemu cca 75 m³ dochází k odbourání zbytku fermentačních
látek, které zbyly v substrátu po fermentaci v primárním - hlavním prismatickém fermentoru.
Substrát je zde udržován s kratší dobou prodlevy.
Turbofermentor je vytápěn topným systémem na stejném principu jako hlavní fermentor.
Centrální stanice čerpadel
Stanice čerpadel je umístěna ve sklepě v těsné blízkosti hlavního fermentoru a
turbofermentoru. Nacházejí se zde dvě čerpadla a příslušná drtící - rozrušovací jednotka.
Čerpací systém plní řadu funkcí, které udržují provoz bioplynového zařízení:
• Dopravit substrát z hlavního fermentoru do turbofermentoru
• Dopravit substrát z turbofermentoru do koncového skladu
• Dopravit substrát k/od separátoru
• Dopravit tekutý substrát z přednádrže do hlavního fermentoru
V centrální stanici čerpadel jsou nainstalovány následující čerpadla RotoCut:
• Čerpadlo substrátu: výkon čerpání do 42 m³/h, připojovací výkon: 7,5 kW
• Čerpadlo digestátu: výkon čerpání do 25 m³/h, připojovací výkon: 5,5 kW
• RotoCut (drtič): připojovací výkon: 5,5 kW
Jedná se o speciální čerpadla s otočnými vačkami, která jsou koncipována tak, aby bylo
dosaženo vysoké spolehlivosti a použitelnosti. Na základě funkčního principu může čerpadlo
dopravovat tekutý materiál v sacím i výtlačném směru. Celý čerpací systém je vzájemně
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propojen tak, aby v případě poruchy a výpadku jednoho čerpadla mohlo být použité druhé
čerpadlo. Celý systém je zabezpečen ochranou proti chodu nasucho a přetlaku.
Odsiřovací zařízení plynu
Odsiřovací zařízení plynu se nachází v prostoru nad hlavním fermentorem. Bioplyn uniká
z kvasné hmoty v reaktoru do prostoru plynu pod stropem reaktoru. Odtud se dostane přes
trubkové spojení z ušlechtilé oceli do odsiřovacího zařízení. Tato nehořlavá trubka je
oddělena pomocí těsnícího nástavce (Doyma Curaflamm A+B/ex BSHN), čímž je dána
optimální ochrana proti požáru a proti výbuchu.
Odsiřování bioplynu probíhá metodou Sulflex ve fóliovém vaku. K tomu jsou používany
dodatečné plochy ve vaku tak, že bakterie pro odsíření se udržují na těchto dodatečných
plochách. Jako nutná výživná a výplachová kapalina se používá recyklát, popřípadě kejda. Na
dně fóliového vaku se nachází cca 25 m³ této kapaliny. Výživná a výplachová kapalina se
vyměňuje v pravidelných intervalech až 3 x za rok. Použitá výživná a výplachová kapalina se
odčerpá do koncového skladu.
Pro odsíření se dmýchá do vaku vzduch kompresorem pro přívod tlakového vzduchu do
odsiřovacího zařízení. Množství vzduchu je řízeno a kontrolováno a provádí se tak, aby
nemohlo dojít k vytvoření výbušné směsi plyn/vzduch. Toto je zajištěno měřením kyslíku na
vstupní a výstupní straně vaku.
V bioplynové stanici nainstalované zařízení pro odsíření nelze nahlížet jako membránový
plynojem dle TPG G205 01, protože zařízení pro odsíření nemá žádnou vnější membránu.
Tlak plynu ve vaku je tak ovlivňován pouze tlakem okolního vzduchu a ne tlakem vzduchu
mezi vnitřní a vnější membránou. Odsiřovací zařízení nemá žádné pohyblivé vodní nebo tuhé
zátěže, ani pružinový systém, který by reguloval tlak plynu ve vaku. Výroba plynu je shodná
se spotřebou – motor má regulaci výkonu (při nižší výrobě plynu klesne výkon motoru a
naopak). Objem odsiřovacího zařízení je daný dobou zdržení plynu v odsiřovacím zařízení –
během tohoto zdržení dojde k dokonalému odsíření plynu.
Odvzdušnění prostoru nad odsiřovacím zařízením plynu se provádí pomocí 4 odvětrávacích
otvorů v obvodových stěnách. Tyto otvory jsou překryty mřížkou a umožňují křížové větrání
celého prostoru. Dále je tento prostor odvětráván odvětrávacím komínem ve střeše nad
odsiřovacím zařízením. Nejbližší odvětrávací otvor odsiřovacího zařízení je ve vzdálenosti
cca 19 metrů od plynového hořáku.
Střešní plášť je vzduchotěsný a je vzduchotěsně napojen na obvodové stěny – tzn. pokud by
došlo k úniku plynu z odsiřovacího zařízení, může plyn unikat jen odvětrávacími otvory.
Kolem odvětrávacích otvorů jsou explozivní zóny, do kterých se neumisťuje žádné elektrické
či jiné zařízení, které by mohlo způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu v případě úniku plynu.
Kogenerační jednotka a vedlejší agregáty
K výrobě elektrické a tepelné energie se v BPS používá kogenerační jednotka. Spálením
bioplynu v motoru bioplynové jednotky dojde k přeměně energie obsažené v bioplynu na
elektrickou a tepelnou energii. Výrobcem KJ je fa. GE Jenbacher.
KJ se skládá z těchto komponentů:
• plynový zážehový motor
• automatický trojfázový synchronní generátor
• katalyzátor
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• využití odpadového tepla (systém kapalinového chlazení motoru, výměník tepla, stolní
chladič)
• spalinový tlumič hluku (65 dB v 10 m vzdálenosti)
• provzdušňovací a odvzdušňovací zařízení
• ovládací skříň a rozvaděče nízkého napětí
Plynový hořák
Ve stanici vyrobený bioplyn je primárně spotřebováván v kogenerační jednotce s regulací
výkonu. V případě poklesu produkce bioplynu dojde ke snížení výkonu kogenerační jednotky
a naopak. Motor jednotky je dimenzován tak, aby spotřeboval veškerý vyrobený bioplyn. V
případě plánované dlouhodobé odstávky, případně poruchy motoru je plyn kontrolovaně,
bezpečně a ekologicky spalován v plynovém hořáku. Hořák se zřizuje na střeše velínu.
U předmětné bioplynové stanice nevzniká žádný zbytkový plyn. Plyn je v hořáku spalován za
účelem ochrany ovzduší (metan je skleníkový plyn). Nikdy nemůže nastat situace, aby běžel
současně motor a hořák, případně docházelo k odfuku přes přetlakovou pojistku. Toto je
zabezpečeno jak samotnou technologií, tak elektrickou ochranou.
V okolí hlavního objektu bioplynové stanice, na jehož střeše se hořák nachází, nestojí ve
vzdálenosti 15 m od hořáku žádná pozemní stavba, která by byla vyšší než hlavní objekt
bioplynové stanice. Plynový hořák je umístěn mimo prostory s nebezpečím výbuchu a
nemůže způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.
 Výkon hořáku
4,6 MW
 Průtokové množství plynu do 400 m³/h
 Provoz
plně automatický
Velín, chodba, sociální zázemí
Jedná se o místnost pro obsluhu BPS s následujícím vybavením:
 skříňový rozvaděč pro elektroinstalaci
 rozvaděč pro měření a regulaci
 psací stůl
 počítač + tiskárna (PC se SW pro obsluhu vizualizaci provozu BPS)
 telefon
Pro provoz zařízení není potřeba stálé obsluhy. Obsluha bude přítomna max. 2 hodiny denně.
Z tohoto důvodu není ve velínu nainstalováno dodatečné topení. Odpadní teplo vzniklé při
provozu zařízení je dostačující pro udržení minimální teploty ve velíně potřebné k správnému
fungování všech zařízení ve velíně a pro občasnou obsluhu.
Na místnost velínu navazuje chodba a prostor se separátorem.
Separátor
K oddělení digestátu po zhodnocení v hlavním fermentoru na pevnou nebo kapalnou fázi se
používá separátor. Důvodem pro separování je sklon digestátu k zesílené tvorbě plovoucí
vrstvy ve skladovacích nádržích. Separátor je schopen vyrobit z kvasného substrátu s
cca 10 % sušiny pevnou fázi s přibližně 30 % a tekutou fázi s cca 4-6 % sušiny.
Výstup digestátu z bioplynové stanice (roční hodnoty)
Tabulka č.1
VÝSTUPY
Digestát pevný
Digestát tekutý

Pozn.: digestát pevný – separát, digestát tekutý – fugát

TS
[%]
33%
3%

Celkem
[t]
9.101
12.064

19

Podle obsahu sušiny u vstupních substrátů a podle nastavení separátoru se může měnit výstup
digestátu.
Dále se za určitých okolností vrací určité množství recyklátu do hlavního fermentoru, aby se
snížil obsah TS (sušiny), pokud je příliš vysoký.
Navážení pevného substrátu
Hlavní částí zařízení pro navážení pevného substrátu je nádrž-zásobník o objemu cca 70 m³.
Pomocí promíchávacího zařízení v zásobníku se dopravuje substrát ke šneku. Tento šnek
dopravuje substrát k přiváděcímu šneku do fermentoru. Přiváděcí šnek je kónický se
zmenšujícím se průměrem ve směru přiváděcího otvoru. Tím se substrát slisuje a zabrání se
nežádoucímu přístupu vzduchu do fermentoru - jedná o anaerobní fermentační proces. Také
se tím zabraňuje korozi betonové nádrže způsobené kyselinou sírovou. Dále nemůže být
slisováním vytlačena zpět do kanálu přiváděcího šneku žádná kapalina. Pevné substráty jsou
zalisovány cca 2 m pod regulérní stav naplnění reaktoru bioplynu.
Substrát je přiváděn průběžně. Výkon přivádění činí cca 20 m³/h. Takto běží zařízení celkem
cca 4 hodiny/den v intervalech vždy po 10 minutách.
Pevné substráty jsou přidávány ve formě siláží. Siláže jsou pěstovány zpravidla zvlášť pro
výrobu bioplynu a jsou průběžně skladovány v novém silážním žlabu nacházejícím se vedle
bioplynové stanice.
K lepší kontrole funkce a účinnosti dávkovaného množství pevných substrátů je uložen celý
přívod pevného substrátu na váhové senzory a tím vážen.
Předjímka
Jedná se o kruhovou uzavřenou betonovou nádrž, která slouží k příjmu kejdy, znečištěných
povrchových vod z manipulačních ploch a silážních šťáv. Do příjmové jímky bude kejda
navážena cisternovým dopravním prostředkem, plnění se provádí připojením na armaturu,
nikoliv volným výtokem. Připojením na armaturu a uzavřením jímky stropem jsou dostatečně
minimalizovány emise pachových látek.
Předjímka je spojena potrubím s čerpadly v čerpací stanici.
Koncový sklad digestátu
Jako sklad pro digestát bude využita nová betonová jímka o objemu cca 6 600 m³.
Koncový sklad je koncipován jako otevřená skladovací jímka s předpokládanou dobou
skladování vzhledem k povětrnostním podmínkám v dotčené oblasti a vzhledem zákonným
předpisům minimálně 6 měsíců. Dostatečnou kapacitu skladování zajišťuje i nasazení
separátoru v bioplynové stanici, kterým je možno řídit množství tekutého digestátu (TS 4-7
%) skladovaného v koncovém skladu a pevného digestátu (TS 32 %) skladovaného například
na již vybraných plochách silážních žlabů, popřípadě v místě budoucí spotřeby.
Koncepce otevřené jímky byla zvolena proto, že díky využití separátoru je v každém časovém
období možno řídit obsah sušiny v koncovém skladu v rozmezí mezi 4 % až 7 %. To
znamená, že je možno uzavřít hladinu koncového skladu v období, kdy nedochází k vyvážení
digestátu plovoucí vrstvou cca 30 cm silnou, která spolehlivě chrání před únikem případných
pachových emisí a která se rozmixuje až v době vyvážení tohoto digestátu na pole.
Další důvod pro koncept otevřeného koncového skladu je ten, že substráty které jsou
využívány k výrobě bioplynu jsou výhradně zemědělského původu – v podstatě siláže a
v malém množství kejda (bioplynová stanice neobsahuje hygienizační stupeň, čímž je
zabráněno použití živočišných odpadů), což při době zdržení ca. 40 dnů znamená téměř
dokonalé odbourání veškerých prvků kvasného procesu a ukončení fermentace ve
fermentorech. V žádném případě pak nedochází k dokvašování v koncovém skladu a tím
k únikům sirovodíku, či jiných zdrojů zápachu.
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Dále při systému fermentace v zařízeních „NatUrgas“ nemůže dojít k situaci, že se čerstvý
substrát dostane ihned do koncového skladu, neboť v těchto zařízeních nedochází k cirkulaci
substrátu uvnitř fermentoru, ale substrát se pohybuje během doby prodlení z místa navážení
substrátu do místa, kde dochází k vypumpování substrátu do dalšího stupně, popřípadě do
koncového skladu. Takže do koncového skladu dojde vždy jen „vyhořelé“ palivo.
Pro tento koncept mluví zkušenosti projektanta, neboť jen v Rakousku je podobných referencí
12 (dalších ca. 70 v Německu) a jedna BPS postavená v České republice stojí ca 100 m od
obytné zástavby.
V koncovém skladu je nainstalováno míchadlo k sloužící k rozmixování naplavených vrstev
před vyvážením digestátu na pole.
Koncový sklad je zásobován vykvašeným digestátem z fermentorů přes čerpadla bioplynové
stanice.
Transformátorová a předávací stanice
Transformátorová a předávací stanice slouží k transformování NN na VN a naopak v případě
poruchy zařízení bioplynové stanice. Součástí stanice jsou rozvaděče na VN a NN.
V trafostanici je osazen čtyřkvadrantní elektroměr, který měří jak vyrobené množství
elektrické energie v BPS, tak spotřebované množství elektrické energie v BPS v případě
poruchy.
Silážní žlaby
Silážní žlab bude postaven nový v těsné blízkosti bioplynové stanice. Kapacita silážního
žlabu bude cca 9 000 t substrátů. Kapacita navrženého silážního žlabu zcela nepokryje
celoroční spotřebu substrátů v bioplynové stanici. Zbytek siláží se bude skladovat
v nevyužívaných silážních žlabech v obci Radslavice. Silážní žlaby v obci Radslavice jsou od
bioplynové stanice vzdáleny cca 4km. Je zde možno skladovat cca 8 500 t siláží. Celková
kapacita nového silážního žlabu u bioplynové stanice a silážního žlabu v obci Radslavice
dostatečně pokryje celoroční spotřebu pevných substrátů v BPS. Denní spotřeba siláže se
bude ze silážního žlabu v obci Radslavice přepravovat na velkokapacitních přívěsech a
sklápět do zařízení pro navážení pevného substrátu. Zařízení pro navážení pevného substrátu
bude uzpůsobené pro plnění velkokapacitními přívěsy. Ve vegetačním období bude dále
bioplynová stanice zásobována průběžně čerstvou trávou (dvě až tři seče).
Plynové hospodářství
Veškeré části zařízení, které budou ve styku s plynem, s výjimkou fóliového zásobníku plynu
a plynového prostoru ve fermentoru, budou vyrobeny z ušlechtilé oceli.
Bioplyn vznikající v reaktorech uniká z kvasné hmoty do prostoru plynu pod stropem
reaktoru. Maximální stav naplnění reaktoru na bioplyn leží 0,6 m pod stropem reaktoru.
Vznikající bioplyn se dostane přes trubkové spojení z ušlechtilé oceli (1.4571) z reaktoru
bioplynu do fóliového zásobníku plynu, který se nachází v prostoru nad ním. Tato nehořlavá
trubka je oddělena pomocí těsnícího nástavce (Doyma Curaflamm A + B/ex BSHN), čímž je
dána optimální ochrana proti požáru a proti výbuchu (výbušné prostředí).
Bioplynová stanice (každý fermentor) je zajištěna pojistkou proti přetlaku a podtlaku. Tato
pojistka je integrována v montážní šachtě ve stropě reaktoru na bioplyn. Důvodem pro toto
konstrukční řešení je protimrazová instalace zařízení. Nastavení spouštěcího tlaku činí
3 mbar. Konstrukce pojistky proti přetlaku a podtlaku je vytvořena tak, aby při podtlaku
nemohla unikat žádná blokující kapalina. Při uvolnění podtlaku se vrací blokující kapalina
samočinně zpět. Pokud vypadnou oba spotřebiče plynu (nouzový hořák a kogenerace), je
možné kontrolované vypouštění bioplynu přes výfuk uvedené pojistky proti přetlaku a
podtlaku. Před opětovným uvedením plynových spotřebičů do provozu musí být
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zkontrolována pojistka, protože při nesprávně nastavené pojistce by se neplnil plynový
zásobník bioplynem. Tato pojistka je nastavena na 3 mbar předlohy blokující kapaliny.
Průhledy
Osvětlený průhled se nachází mimo zónu s výbušným prostředím. Průhled samotný lze
považovat za technicky těsný. Z tohoto důvodu nemusí být dodržována kolem průhledu žádná
protiexplozivní ochranná zóna. Průhled je vybaven stěračem, který je ovládán ručně.
Pomocí průhledu lze přesně pozorovat povrch kvasného substrátu v hlavním fermentoru. Toto
je nutné, abychom mohli učinit výpověď o aktivitě kvasného substrátu. Vizuální kontrolu je
třeba provádět denně, z tohoto důvodu by měl být průhled dobře přístupný v rámci denně
prováděné obchůzky.
Plynové rozvody
Plynové rozvody budou provedeny z ušlechtilé oceli. Průchody přes železobetonové stěny
budou odděleny těsněním (Doyma Curaflamm A + B/ex BSHN).
Substráty
Surovinou pro BPS je pevný a tekutý substrát. K výrobě 8 385 194 kWh el. energie/rok (8
395 h) je zapotřebí následující množství substrátu:
Tabulka č.2

Substrát
Zelená tráva
Travní siláž
Ječmen/ Triticale GPS
Chlévská mrva
Kukuřiční siláž
Celkem

FS v
tunách/rok
500
6500
1000
10000
7900
25900

Nm3/den
256
2992
613
1863
4780
10504

Dodavatelé
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.

22

Situace bioplynové stanice

Nádrž koncového
skladu
Plynová předávací
stanice
Průjezdný silážní
žlab

Předjímka
Hlavní fermentor
Navážení substrátu
Hlavní fermentor

Prostor pro čerpadla

Trafo
Příjezd

Na životní prostředí může mít vliv výstavba a následný provoz bioplynové stanice. Dopravní
napojení a vlastní provoz související s přípravou vstupních surovin bude řešen s ohledem na okolní
prostory, zejména objekty bydlení. K silážování bude využitý nový silážní žlab a doplněna celková
kapacity potřeby siláže z lokality v Radslavicích. Aplikace digestátu (separát, fugát) jako
organického hnojiva bude prováděna dle zpracovaného plánu organického hnojení. Dodrženy
budou podmínky pro nakládání s organickými hnojivy v území.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení
a stavby. Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do předmětného území,
bude respektovat dopravní a přírodní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých
stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací využití technologických požadavků.
Posuzovaná stavba bude řešena s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel, a to i
v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti s provozem vozidel.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
2011
Ukončení výstavby
2011
Doba výstavby je předpokládaná 6 měsíců.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec

Olomoucký
Prosenice

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu (Městský
úřad Přerov).
Umístění zdroje znečišťování ovzduší přísluší Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba (rozšíření sýrárny) se nachází v k.ú Prosenice p.č. 327/3, st. 185 a k.ú. Proseničky p.č. 665,
540, st. 666, st. 541, st. 551, 667, 542, 550, 556, 473/1, 668, st. 543, 552, 557, 558, 535, st. 536,
537, 559, st. 669, st.671, st. 538, st. 673, st. 560, st. 561, 562, st. 670, 672, které jsou ostatní
plochou a stavebním pozemkem.
K.ú. Prosenice
Tabulka č.3
P.č.

Kultura

Celková výměra
pozemku (m2)

LV

327/3

Ostatní plocha – jiná plocha

5182

10002

185

Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. – zeměd.stavba

258

10002 – pozemek
584 - stavba

K.ú. Proseničky
Tabulka č.4
P.č.

Kultura

Celková výměra
pozemku (m2)
470

LV

665

Ostatní plocha – manipulační plocha

540

Ostatní plocha – manipulační plocha

270

564

St.666

197
105

388
564 stavba
564

667

Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Ostatní plocha – manipulační plocha

542

388

542

Ostatní plocha – manipulační plocha

216

564

St.541

665

25

550

Ostatní plocha – manipulační plocha

637

564

556

Ostatní plocha – manipulační plocha

243

564

473/1

Ostatní plocha – jiná plocha

27426

564

668

45
170

388
564 stavba
564

552

Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Ostatní plocha – jiná plocha

327

564

557

Ostatní plocha – jiná plocha

126

564

558

Ostatní plocha – jiná plocha

132

564

535

Ostatní plocha – manipulační plocha

55

10001

St.536

37

537

Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Ostatní plocha – manipulační plocha

72

10001
564 stavba
10001

559

Ostatní plocha – manipulační plocha

30

564

St.669

Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Ostatní plocha – manipulační plocha

233

564

144

564

5
36

10001
564 stavba
564

84

564

9

564

110

564

Zastavěná plocha a nádvoří – bez
č.p. zemědělská stavba
Ostatní plocha – manipulační plocha

72

564

4129

564

St.543

St.671
St.538
St.673
St.560
St.561
562
St.670
672
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Mapa parcel

Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy.
Půda určená k plnění funkce lesa (PUFL)
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
Zvláště chráněná území
Lokalita výstavby navrhované stavby je situována ve stávajícím
chráněná území dle zák.č.114/1992 Sb.

zemědělském areálu mimo

2. Odběr a spotřeba vody
Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů
náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude
používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů atp.
Zásobování bioplynové stanice pitnou a užitkovou vodou bude uskutečněno napojením na stávající
přípojku vody zemědělského areálu. Přípojka je ve vlastnictví investora.
V rámci trvalého provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice nespotřebovává, pro ředění
substrátů ve fermentoru bude využívána část digestátu a znečištěné dešťové vody. Voda bude
potřeba pouze v sociálním zařízení pro potřeby stavby i provozu.
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3. Surovinové a energetické zdroje
Surovinou pro bioplynovou stanici je pevný a tekutý substrát.
K výrobě 8 385 194 kWh el. energie/rok (8 395 h) je zapotřebí následující množství substrátu:
Tabulka č.5
Substrát

Zelená tráva
Travní siláž
Ječmen/ Triticale GPS
Chlévská mrva
Kukuřiční siláž
Celkem

FS v tunách/rok

Nm3/den

500
6500
1000
10000
7900
25900

256
2992
613
1863
4780
10504

Dodavatelé

Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.
Moravská zemědělská, a.s.

Popis kvality substrátu
Chlévská mrva
Jako chlévská mrva (příp. kejda) se používají hospodářská hnojiva z kravínu. Tyto substráty jsou
nezpracované a musí být bez antibakteriálních látek.
Obsah sušiny v chlévské mrvě činní cca 20 %.
Kukuřičná a travní siláž, GPS
Kukuřičná a travní siláž se získává ze zemědělské výroby. Siláž se průběžně skladuje v silážních
žlabech dodavatelů siláže.
Množství kukuřičné a travní siláže závisí na obsahu sušiny. K zabránění ztrát by měla být snaha o
obsah TS 32 % v kukuřičné siláži. Organický obsah sušiny činí cca 30 %.
Siláž musí být zbavena cizích látek a příměsí.
Jiné substráty
V žádném případě nebudou používány jiné substráty, než je uvedeno v této zprávě. Pouze mohou
být používány jiné polní plodiny ze zemědělské výroby (siláž z obilí a slunečnic).
Elektrická energie
Jako transformátorová a předávací stanice je použita typová kompaktní trafostanice s výkonem
1000 kVA, která obsahuje olejový transformátor spolu s předávací stanicí s rozvaděči pro NN a
VN. Přípojka na veřejnou distribuční síť a připojení transformační stanice bude řešeno v souladu
s podmínkami připojení a na základě projektové dokumentace elektro. Přípojka NN propojuje BPS
a transformátorovou stanici a slouží k dodávce a odběru elektřiny (NN) do/z bioplynové stanice.
Napojení transformátorové stanice na veřejnou distribuční síť 22 kV bude provedeno pomocí
přípojky VN. Přípojka VN se skládá ze samotného vedení VN a z připojovačů. Provedení přípojky
bude provedeno v souladu s požadavky distributora elektrické energie.
Transformační kiosková stanice je umístěná v blízkosti bioplynové stanice a jedná se o typovou
stanici.
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Vlastní spotřeba zařízení
Tabulka č.6
Součást (skupina)
Míchadlo I hlavní fermentor I
Míchadlo II hlavní fermentor I
Míchadlo I hlavní fermentor II
Míchadlo II hlavní fermentor II
Čerpadlo substrátu
Rotocut (opcionálně)
Čerpadlo digestátu
Separátor
Navážení pevného substrátu
Čerpadlo topení
MaR
Míchadlo konečný sklad
Vlastní spotřeba BHKW
(kompresor, nouzový chladič)
Vhánění vzduchu odsíření
Kompresor tlakový vzduch
Ostatní spotřebiče (světlo)
Součet výroby surového plynu

Výkon připojení
[kW]

Doba chodu
[h/a]

22
22
22
22
7,5
5,5
5,5
6
44
3
4
15

1 460,0
1 460,0
1 460,0
1 460,0
1.095
1.095
1.095
1.095
1.095
1.825
8.395
110

11
0,6
2

8.395
8.395
183

192,1

Energetická
potřeba
[kWh/a]
20878
20878
20878
20878
4.928
3.614
3.614
5.913
43.362
4.380
33.580
1.314
92.345
5.037
365
6.000
287963

Vlastní potřeba činí 4,25 %.
Výroba a výkon tepelné a elektrické energie
Tabulka č.7
Výroba a výkon el. energiev kWh/rok a v kW
Výroba a výkon tepelné energie v kWh/rok a v kW

8.385.194
4.918.239

Účinnosti kogenerace
Tabulka č.8
Celková účinnost kogenerace
El. účinnost kogenerace
Tep. účinnost kogenerace

66,0%
41,6%
24,4%

Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz potřebné.

999 kW
587 kW
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v době stavby
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný nárok
na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti řešena.
Vlastní stavba vyžaduje odvoz zemin a dopravu stavebního materiálu. Tyto materiály budou
dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným
požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území. Bude pro vlastní provedení stavby
zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, neboť doprava
stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní obslužnost území.
Doprava během provozu
Nákladní doprava bude sloužit pro dovoz a odvoz surovin. Dodávka siláží do silážního žlabu se
uskutečňuje v sezóně sklizně. Siláže jsou převáženy z polí prostřednictvím závěsných přívěsů resp.
traktorů se střední ložnou kapacitou cca 30 m3 (cca 12-15 tun).
V době sklizně lze počítat s maximálně 40 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů
denně. Navážení substrátů bude probíhat mimo zastavěná území obcí.
Čas dodávky: 7:00 až 19:00 hodin
Situace rozložení dopravy

Odvoz digestátu z bioplynové stanice na pole ke hnojení bude realizován dle agrotechnických lhůt
pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních aut.
V době vyvážení digestátu na pole je možné počítat s maximálně 30 příjezdy a odjezdy nákladních
automobilů nebo traktorů denně. Doprava bude vedena mimo zastavěné části obcí.
Čas dodávky: 7:00 až 19:00 hodin
Pro drobnou manipulaci s materiálem na území bioplynové stanice je používán kolový nakladač
nebo alternativně traktor s čelním nakladačem. Vstupní substrát bude navážen ze silážního žlabu
přímo do zařízení na navážení substrátu.
Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h
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Efektivní čas manipulace 30 min/den
Vzhledem k tomu, že záměr se nachází poblíž od obytné zástavby a lze předpokládat, že hluková
zátěž liniových zdrojů se bude prolínat se současnou dopravou v obci, byla proto sledována i
současná doprava (Hluková studie).
Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány přepočtem z Věstníku dopravy – Výhledové
koeficienty růstu dopravy pro období 2005-2040, číslo 9/2007 a přepočteny pro rok 2011 (silnice
III/43415 a III/04742).
Určení intenzity dopravy na silnici II/380 a II/418
Tabulka č.10

2005

2011

silnice

nákladní

osobní

motocykl

suma

III/43415

2 006

5 222

43

7 271

III/04724

178

1 282

15

1 475

koef. 2011

1,07

1,23

1

III/43415

2 146

6 423

43

8 612

III/04724

190

1 577

15

1 782

Dle údajů z projektové dokumentace lze počítat s navýšením intenzity dopravy a maximální
hodnoty, které jsou pouze sezónní krátkodobou záležitostí – svoz siláže, a to v četnosti 40 odvozů
a dovozů TNV 7-19 hodin. Převážná většina (70%) TNV bude ve výpočtu orientována na ulici
Grymovskou – jižní výpadovka III/43415 z obce ven.
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Stavební práce
Vlastní stavební úpravy nebudou mít vliv na emise do ovzduší. Mírná produkce emisí bude
v souvislosti se stavbou pouze u stavebních prací - zvýšení prašnosti v důsledku prací po dobu
stavby. Stavba bude přístupná stávajícím dopravním napojením zemědělského areálu, není
předpoklad zvýšeného zatížení emisemi. Prašnost bude souviset pouze s manipulací (zeminy) a
odvozem materiálu a dovozem stavebního materiálu.
Provoz bioplynové stanice
Množství emisí vznikajících po realizaci stavebních úprav bude vzhledem k umístění lokality a
malému rozsahu stavby minimální s ohledem na okolní prostory.
Výroba bioplynu je dle přílohy č. 1, části II., nařízení vlády č. 615/2006 Sb. zařazena do kategorie
velkých zdrojů znečišťování ovzduší, zde je však třeba dodat, že výroba bioplynu v tomto případě
probíhá bez kontaktu s vnějším ovzduším, vlastní fermentor nemá výduch, kterým by docházelo k
emisím.
Zpracována byla rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, Háj ve Slezsku), aby posoudila vliv provozu
stavby „Bioplynová stanice Prosenice“. Úkolem této studie je zmapovat imisní zátěž dotčené
lokality, která by byla způsobena provozem technologií na bioplynové stanici v areálu firmy
Moravská zemědělská, a.s. vzhledem k charakteru posuzovaného zdroje, kde jsou provozovány
kogenerační jednotky. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší je doprava. Do modelu znečištění
ovzduší jsou zahrnuty následující zdroje:
• kogenerační jednotky
• doprava související s provozem BPS
Doprava vstupních energetických surovin bude zajišťována nákladními vozidly (chlévská mrva,
kukuřice, tráva v nákladních automobilech) a taktéž bude realizován odvoz zkvašeného substrátu
(digestát).
Bodový zdroj znečišťování ovzduší (kogenerační jednotka GE Jenbacher, typ JMS 416 GS-B.LC)
produkuje tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý
(CO), organické a anorganické látky. Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen,
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.
Na základě rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí, emisních limitů z nařízení vlády
č.146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu, nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o
stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu a dle nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise: tuhé
znečišťující látky (TZL), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren.
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2012 (po realizaci stavby „Bioplynová
stanice Prosenice“) z pohledu ochrany zdraví lidí pro suspendované částice (PM10), oxid dusičitý
(NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren.
Pozn.: rozpylová studie hodnotí situaci po realizaci stavby pro plný provoz z hlediska emisí, proto zvolila rok 2012.
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Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisních
koncentrací v Přerově (měřící stanici ČHMÚ č. 1076. Na základě výsledků měření v roce 2009 jsou
imisní koncentrace :
stanici ČHMÚ č. 1076 Přerov
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 180,5 µg/m3
98 % kv. 97,5 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 43krát)
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 31,6 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 100,0 µg/m3
98 % kv. 57,4 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 22,0 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) - maximální osmihodinová koncentrace 2 140,3 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 1,8 ng/m3
Stavební úřad Magistrátu města Přerov (zde je stavební úřad i pro obec Prosenice) je uveden ve
Věstníku MŽP č. 4/2010 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2008) jako oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 7,3 %
obvodu pro ochranu zdraví lidí.
Stav imisního pozadí lokality obce Prosenice pro rok 2012 (bez realizace stavby „Bioplynová
stanice Prosenice“) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření
roku 1997 až 2009 a přijatých možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem
imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2012 (bez
realizace stavby „Bioplynová stanice Prosenice“) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 150 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 28 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 70 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 18 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace < 1 000 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 2,0 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,9 ng/m3
Emisní limity dle nařízení vlády č. 146/2007 Sb.
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou
stanoveny následující imisní limity :
Tabulka č.11
Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní hodinový osmihodinový
roční
(1.10- 31.3)
µg.m-3
40
50
suspendované částice (PM10)
40
200
oxid dusičitý (NO2)
10 000
oxid uhelnatý (CO)
5
benzen
0,001 *
benzo(a)pyren
Poznámka :
- * imisní limit splnit do 31.12.2012
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Parametry zdrojů znečišťování ovzduší :
Kogenerační jednotka
• kogenerační jednotka GE Jenbacher, typ JMS 416 GS-B.LC (výrobce GE, Achenseestraße 1-3,
A-6200 Jenbach, Rakousko) o tepelném výkonu 1 015 kW se zážehovým 12-válcovým
motorem J 416 GS-A25 (zdvihový objem 48 880 cm3) - využitý bude tepelný výkon 587 kW
• tepelný příkon - 2 403 kW (v přivedeném palivu)
• generátor typ PE 734 E2 (výrobce STAMFORD) o elektrickém výkonu 999 kW
• spalování bioplynu jako hlavní zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla pro vytápění
• spalování bioplynu jako hlavní zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla pro vytápění
• maximální množství spalovaného bioplynu - 457 Nm3/h
• projektovaná celková spotřeba bioplynu - 3 836 515 Nm3/rok, tj. 2 014 800 Nm3/rok a
výhřevnosti 23 MJ/m3
• objem spalovacího vzduchu - 3 803 Nm3/h
• poměr plynu a spalovacího vzduchu - 1 : 8,322
• výška komínu nad terénem - 8,5 m, průměr ústí - 0,4 m
• provozní hodiny - 8 395 h/rok
• objem vlhkých spalin - 4 157 Nm3/h
Odsíření bioplynu
• odsíření veškerého bioplynu probíhá v místě převádění plynu z hlavního fermentoru do
koncového fermentoru
• odsiřování je realizováno metodou dávkování až 3 % čerstvého vzduchu (cca 4 až 6 m3/h)
• přidáním vzduchu dojde k přeměně sirovodíku (H2S) v elementární síru, vznikají krystalky síry,
které zůstanou v digestátu
• nutné množství vzduchu vyplývá ze zbývajícího obsahu sirovodíku, který je měřen přístrojem
pro analýzu plynu, a tím bude nastavováno dávkovací dmýchadla
• provozní hodiny odsíření - 8 760 h/rok
• předpokládaná účinnost - 50 %
Hořák zbytkového plynu
• hořák je v provozu jen při fázi uvedení do chodu bioplynové stanice, při výpadku provozu
kogenerační jednotky a nebo při nadměrné produkci bioplynu
• při výpadku kogenerační jednotky budou okamžitě přerušeny dodávky do bioplynové stanice,
provoz nouzového hořáku je potřebný jen 1 den
• přívod plynu k nouzovému hořáku je umístěn za provozním kompresorem a před hlavním
plynovým uzavíracím šoupátkem, provoz je zajištěn také po odpojení plynové části KJ
• hořák má elektrické zapalování
• maximální spotřeba bioplynu - 400 Nm3/h
Silniční provoz
Doprava vstupních energetických surovin bude zajišťována nákladními vozidly a traktory (chlévská
mrva, kukuřice, tráva) a taktéž bude realizován odvoz zkvašeného substrátu po separaci a vyzrání
(separát a fugát). Doprava bude realizována k bioplynové stanici po účelové komunikaci k silnici
III/04724 a od silnice III/43415.
Použity jsou dopravní intenzity uvedené na straně 29-30 tohoto oznámení.
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Emise
Pro výpočet emisí z provozu kogeneračních jednotek jsou dále použity emisní limity pro spalovací
zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena po 17. květnu 2006
(bod 2.B. přílohy č.4) z nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu.
Tabulka č.12
Jmenovitý tepelný příkon

Emisní limit v (mg/m3) vztaženo na normální stavové podmínky
a suchý plyn (pro TZL a ΣC vztaženo na vlhký plyn), při
zážehové
motory
pro referenčním obsahu kyslíku 5 %
plynné palivo obecně
TZL
SO2
NOx
CO
Σ C 1)
2
> 1- 5 MW
130
)
500
1 300
150
Poznámky :
TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku (vyjádřené jako
NO2), CO - oxid uhelnatý, Σ C - organické látky vyjádřené jako suma organického
uhlíku.
1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším
než 3 kg/h.
2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním předpisu
stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí
obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu
nesmí obsah síry překročit 2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg/MJ tepla
přivedeného v palivu
3) Se vstřikovacím zapalováním
4) Emisní limit pro NOx 600 mg/m3 platí pro těžký topný olej

Pro tuhé znečišťující látky (TZL) je použit emisní limit 130 mg/Nm3, pro emisní limit u oxidu
siřičitého (SO2) je použit přepočet přes výhřevnost přivedeného paliva (23 MJ/m3) a spalovací
poměr (1 : 8,249) a je 167,3 mg/Nm3, pro oxidy dusíku (NOx) je použit emisní limit 500 mg/Nm3 a
pro oxid uhelnatý (CO) je použit emisní limit 1 300 mg/Nm3, při objemu spalin 4 157 Nm3/h a
ročním provozu 8 395 h/rok.
Tabulka č.13
Emise
TZL
SO2
NOx
CO
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
150,11
193,18
577,35 17 448,7 1 501,11 45 366,6
KGJ
4 536,7
5 838,4
Poznámka : TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý.
Zdroj

Postup výpočtu emisí u kogenerační jednotky z emisních limitů je zvolen proto, aby rozptylová
studie prokázala plnění imisních limitů bez ohledu na garantované emise od výrobce.
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K výpočtu
jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“
MEFA v.02 a v.06 z internetových stránek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Pro stanovení
emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2012 budou
podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 50 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel EURO 3,
15 % vozidel EURO 2 a 6 % vozidel EURO 1 a 4 % konvenční (bez katalyzátorů).
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Tabulka č.14

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2012
PM10 (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,165
0,034
0,031
1,046
0,147
0,194
7,941
0,735
0,636
NO2 (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,184
0,026
0,019
1,102
0,185
0,130
16,002
0,700
0,582
CO (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
7,595
0,572
0,494
6,703
1,067
0,959
44,677
6,772
5,984
benzen (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,100
0,011
0,009
0,015
0,003
0,002
0,162
0,026
0,017
benzo(a)pyren (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,040
0,038
0,150
0,023
0,028
0,076
0,110
0,274
1,210

130 km/h
0,062
0,363
0,636
130 km/h
0,025
0,133
0,582
130 km/h
1,136
2,540
5,984
130 km/h
0,014
0,002
0,017
130 km/h
0,340
0,168
1,210

Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 600 x 1 600 m. Tím je umožněno grafické
vykreslení imisní zátěže pocházející z provozu stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ a nárůstu
příslušné silniční dopravy v roce 2012 pro :
- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
- Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinová koncentrace
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10
Po realizaci stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ bude v roce 2012 na hodnoceném území 1 600
x 1 600 m, nárůst maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí
2,850 až 19,943 µg/m3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,050 až 0,539 µg/m3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice - dům na ul. K Žebračce 89 bude nárůst
maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) 12,024 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 0,201 µg/m3.
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Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2
V roce 2012 bude na hodnoceném území nárůst maximální hodinové koncentrace imisí oxidu
dusičitého (NO2) v rozmezí 1,683 až 9,764 µg/m3 a průměrná roční koncentrace v rozmezí 0,026 až
0,298 µg/m3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice - dům na ul. K Žebračce 89 bude nárůst
maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) 5,038 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 0,082 µg/m3.
Hodnocení osmihodinové koncentrace CO
Po realizaci stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ bude na hodnoceném území nárůst maximální
osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého(CO) v rozmezí 31,350 až 377,598 µg/m3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice - dům na ul. K Žebračce 89 bude nárůst
maximální osmihodinové koncentrace imisí oxidu uhelnatého (CO) 124,784 µg/m3.
Hodnocení roční koncentrace benzenu
Po realizaci stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ bude v roce 2012 na hodnoceném území nárůst
průměrné roční koncentrace imisí benzenu je v rozmezí 0,000 02 až 0,000 85 µg/m3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice - dům na ul. K Žebračce 89 bude nárůst
průměrné roční koncentrace imisí benzenu 0,000 35 µg/m3.
Hodnocení roční koncentrace benzo(a)pyrenu
Po realizaci stavby bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí
v rozmezí 0,000 000 2 až 0,000 007 4 ng/m3.
V místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice - dům na ul. K Žebračce 89 bude nárůst průměrné
roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu 0,000 003 ng/m3.
Tabulka č.15
Suspendované částice (PM10)
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Oxid dusičitý (NO2)
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Oxid uhelnatý (CO)
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
2,850
19,943
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,050
0,539
Maximální hodinová koncentrace
µg/m3
1,683
9,764
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,026
0,298
Maximální osmihodinová koncentrace
µg/m3
31,350
377,598
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Benzen
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Benzo(a)pyren
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,000 02
0,000 85
Průměrná roční koncentrace
ng/m3
0,000 000 2
0,000 007 4

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Bioplynová stanice Prosenice“ budou
imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (kogenerační jednotka a nárůst příslušné silniční
doprava) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „Bioplynová
stanice Prosenice“ bude v hodnocené lokalitě ve výši :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 19,943 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,539 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 9,764 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,298 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 377,598 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 85 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 007 4 ng/m3
Imisní koncentrace v obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „Bioplynová stanice
Prosenice“ bude v místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice, ul. K Žebračce 89 :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 12,024 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,201 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 5,038 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,082 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 124,784 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 35 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 003 ng/m3
Výsledné imisní koncentrace v obytné zástavbě
Stav imisního pozadí lokality obce Prosenice pro rok 2012 (bez realizace stavby „Bioplynová
stanice Prosenice“) je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až
2009 a přijatých možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních
koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2012 (bez realizace stavby
„Bioplynová stanice Prosenice“) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 150 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 28 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 70 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 18 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 1 000 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 2,0 µg/m3
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- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,9 ng/m3
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality obce Prosenice v roce 2012 a
nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ v
místě nejbližší obytné zástavby obce Prosenice, ul. K Žebračce 89 budou výsledné imisní
koncentrace škodlivin :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 162,024 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 28,201 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 75,038 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 18,082 µg/m3
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace 1 124,784 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 2,000 35 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,900 003 ng/m3
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace,
oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren vycházející z nařízení vlády
č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě nejbližší obytné zástavby pro
ochranu zdraví lidí.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes překročen.
Nejvyšší imisní nárůst vlivem stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ pro suspendované částice
(PM10) – denní koncentrace bude v místě nejbližší obytné zástavby (Prosenice, ul. K Žebračce 89)
12,024 µg/m3 = 8,0 % maximálního imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro suspendované
částice (PM10) nepochází jen z bioplynové stanice, ale významný vliv má průmyslová výroba
Přerovska, dále silniční doprava a lokální topeniště na pevná paliva.
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a zpracovatel rozptylové studie
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.

Odpadní vody

Povrchová voda
Srážková voda, která vykazuje běžné drobné znečištění jízdních drah, bude odváděna ze zařízení do
povrchového prosakování nebo odvodních stok.
Kondenzovaná voda
Vzniká cca 50 l denně kondenzátu v plynovém vedení mezi fóliovým zásobníkem plynu a
kogenerací. Tento kondenzát se vrací částečně zpět do fóliového zásobníku plynu nebo se vede do
předjímky.
Bilance znečištěné vody
50 l x 365 d = 18 m3/rok
Celkem vzniká 18 m³/rok znečištěné vody, která se přivádí zpět do procesu fermentace.
Koncept odvodu dešťové vody
• kontaminovaná dešťová voda ze znečištěných ploch míst pro stání vozů a čerpacích stání
budou odvedeny přes příjmovou jímku do jímky na digestát
• kontaminovaná dešťová voda ze znečištěných ploch silážních žlabů je odvážena přes
příjmovou jímku do jímky na digestát
• čisté srážkové vody z neznečištěných ploch (střešní plochy, částečně komunikace) budou
sváděny do kanalizace, procházející areálem družstva
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•

srážkové vody na nezpevněných plochách budou lokálně vsakovat

Stání vozů a čerpací plochy
Roční úhrn srážek pro tyto plochy

V = 21 x 0,7 x 520/1000 = 7,6 m3

Kontaminované vody ze stání, čerpacích ploch, popř. silážního žlabu a manipulačních ploch budou
svedeny, popřípadě sváženy do předjímky BPS.
Silážní žlaby a jejich manipulační plocha
Silážní šťávy jsou jímány a odváženy ke zpracování v procesu fermentace.
Neznečištěné zpevněné plochy - objekty
• střecha hlavní budovy, fermentoru a okolní zpevněná plocha
• komunikační plochy
Tabulka č.16
Označení
Komunikační plochy
Střecha hlavní budovy a fermentoru
Součet

Plocha (An)
(m2)
2600
1.340
3940

Součinitel odporu
(-)
0,7
0,7

Redukce
(-)
1,0
1,0

Roční úhrn pro tyto plochy
V = 3940 x 0,52 x 0,7= 1434 m3
Neznečištěné vodyv budou svedeny do kanalizace nebo do vsaku.
3. Odpady
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště,
stavebních prací)
- odpady vznikající při vlastním provozu

odpady

ze

Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a stanoví další seznamy odpadů
A. Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č. 17
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Měď, bronz, mosaz

Kategorie odpadu
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
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17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
20 01 11
20 03 01

Hliník
Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směs stavebních a demoličních odpdů bez NL
Textilní materiály
Směsný komunální odpad

O
O
O
N
O
O
O
O
O
O

B. Odpady vznikající při vlastním provozu
Za provozu bioplynové stanice budou produkovány 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.
Tabulka č.18
Kód druhu Název druhu odpadu
odpadu
13 01 10
Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 05
Nechlorované motorové, převodové a mazací minerální
oleje
13 02 06
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
15 01 01
Papírový a nebo lepenkový obal
15 01 02
Plastový obal
15 01 03
Dřevěný obal
15 01 04
Kovový obal
15 01 07
Obal ze skla
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a nebo
kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL
16 01 07
Olejové filtry
16 01 17
Železné kovy
20 01 01
Obaly z papíru a lepenky
20 01 21
Zářivky
20 03 01
Směsný komunální odpad

Kategorie
odpadu
N
N

Předp.
množství
0,2
0,1

odborná firma
odborná firma

N
O
O
O
O
O
N

0,2
0,5
4,0
0,2
0,2
0,3
0,01

odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
výkup
odborná firma
odborná firma

N

0,1

odborná firma

N
O
O
N
O

0,1
0,5
0,1
0,1
1,0

odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

Kogenerační jednotka je vybavena automatickým doplňováním mazacího oleje. Obě nádrže tohoto
systému (čerstvý a starý olej) se nacházejí v místnosti pro kogenerační jednotku a jsou řádným
způsobem zajištěny proti výtoku. Starý olej bude odvážet a likvidovat odborná firma, která je
pověřena provádět celkové výměny oleje kogenerační jednotky a její údržbu.
Celkovou výměnu oleje, stejně tak jako údržbu kogenerační jednotky provádí odborná firma se
kterou bude uzavřen řádný smluvní vztah.
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 ve znění zák.č. 188/2004 Sb. odpady
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít,
zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní
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kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné
informace související s odpadovým hospodářstvím.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného odboru
životního prostředí jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno prostřednictvím
oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány utříděně.
Digestát
Za provozu bioplynové stanice bude nejvýznamnějším produktem digestát, který je typovým
organickým hnojivem a bude využíván pro hnojení pozemků. Nejedná se o odpad. Ze
zemědělského hlediska digestát nelze považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez
kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti.
Koncovým produktem je hnojivo, které bude uplatněno na pozemcích v užívání investora. Ze
zemědělského hlediska jde o cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální
struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti.
Digestát bude uskladněn v koncové jímce. Koncový sklad je koncipován jako otevřená skladovací
jímka - železobetonová nádrž s objemem cca 6 600 m³. Slouží k uskladnění vykvašeného
s předpokládanou dobou skladování vzhledem k povětrnostním podmínkám v oblasti a vzhledem k
zákonným předpisům minimálně 6 měsíců. Dostatečnou kapacitu skladování zajišťuje i nasazení
separátoru v bioplynové stanici, kterým je možno řídit množství tekutého digestátu
(fugát -TS 4-7 %) skladovaného v koncovém skladu a pevného digestátu (separát -TS cca 32 %)
skladovaného například na již vybraných plochách silážních žlabů, popřípadě v místě budoucí
spotřeby.
Koncový sklad je zásobován vykvašeným digestátem z fermentorů přes čerpadla bioplynové
stanice.
Digestát (separát, fugát) bude aplikován na pozemky. Aplikace na zemědělskou půdu bude
realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení, který vychází z osevního postupu.
Výstup digestátu z bioplynové stanice (roční hodnoty):

9 101 t pevná složka – separát
12 064 t tekutá složka – fugát

Podle obsahu sušiny u vstupních substrátů a podle nastavení separátoru se může měnit výstup
digestátů. Dále se za určitých okolností vrací určité množství recyklátu do hlavního fermentoru, aby
se snížil obsah TS (sušiny), pokud je příliš vysoký.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr realizovat bioplynovou stanici není za předpokladu přijetí a realizace uvedených
opatření takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo
technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly
nastat při nesprávném nakládání s odpadními, znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních
opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích a parkovištích.
Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním
provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací práce.
Pro zabezpečení bezpečného provozu bioplynové stanice jsou nezbytná měřící a bezpečnostní
(jistící) zařízení - měřící systém plynu, varovné zařízení plynu
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Měřící systém plynu bude sloužit ke stálému monitoringu obsahu metanu, kyslíku, vodíku a
sirovodíku v bioplynu. Měřící systém bude instalován v prostoru pro analýzu plynu.
Prostřednictvím analytiky je podávána informace o procesu souvisejícím s bioplynem. Tím bude
zajištěn optimální provoz a vysoké využití zařízení. Jednou za hodinu je měření prováděno přímo
na fermentoru a na dvou měrných místech na obou zásobnících plynu.
Ve strojovně budou montována dvě čidla plynu. Tato čidla spustí alarm jakmile bude překročena
prahová hodnota. Při dosažení spodní prahové hodnoty bude spuštěno nucené větrání strojovny,
které běží vždy, když se přepnuto na maximální provoz. Při překročení horní prahové hodnoty
budou všechny stroje odpojeny od sítě. Magnetický ventil nacházející se v plynovém vedení do
strojovny, uzavře přístup plynu. Do strojovny se nedostane žádný další bioplyn.
V čerpadlovém prostoru bude na nejhlubším místě montován senzor kapalin. Ten rozpozná
stoupající kapalinu a vyvolá vypnutí čerpadel a uzavření veškerých automatických šoupátek. Toto
opatření zajistí, že nemůže dojít k žádnému nekontrolovanému vytékání kapalin v úseku sklepa
s čerpadly.
Dalším možným rizikem je požár v objektu.
Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci - příjezd a přístup bude řešen tak,
aby umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.
Požárně nebezpečné prostory v rámci objektů jsou určovány odstupovými vzdálenostmi.
Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci v rámci samostatného oddílu
- dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Výše stanovené požárně nebezpečné prostory budou
podrobně stanoveny výpočtem. Umístění musí respektovat sousední stávající objekty, jejich
odstupové vzdálenosti a požární pásma.
Riziko havárie nelze vyloučit při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě
havárie v technologii a dopravním provozu.
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor vymezený pro provoz dopravy znamená
případné nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy,
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována stavebním řešením
parkoviště.
Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou
technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní
stavby.
Preventivní opatření:
• Dodržování pravidelných kontrol technologických zařízení podle požadavků výrobce a
zajištění kvalifikované údržby.
• Dodržování provozních řádů, havarijních řádů a požárních řádů.
• Nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy.
• Nová elektrická zařízení budou uvedena do provozu ve smyslu ČSN 33 1500 (Revize
elektrických zařízení) jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí
revizí, popř. ověřen a doložen doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními
předpisy.
• Pracovníci budou splňovat požadovanou kvalifikaci a budou vybaveni předepsanými
ochrannými pracovními prostředky, budou seznámeni s pracovním řádem pracoviště a
bezpečnostními předpisy. V provozu bude na určeném přístupném místě uložena lékárnička
první pomoci, bude určen zdravotník.
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5. Hluk
Hluk v době výstavby
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem
80 dB. Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat
přípustné hodnoty.
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po
omezenou dobu realizace.
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich lokalizace
bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Výstavbu lze rozdělit do dvou etap –
zemní práce a stavební práce. Tyto etapy se budou zřejmě zčásti překrývat.
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu
šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) a bodové
(např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.).
Provoz bioplynové stanice
Hluková studie
Pro posouzení hlukové zátěže z provozu navrhovaného záměru byla zpracována Hluková studie –
Tomáš Bartek, 10/2010.
Přípustné hodnoty
Stavební práce
Hodnoty hladin hluku u venkovních staveb jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 148/2006 dle
§ 11 odst. 7 Sb. č. 148/2006 a přílohy č. 3 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, část B, maximální
přípustná hladina akustického tlaku pro venkovní prostor činí LAeq,T = 65 dB.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Tabulka č.19
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00

+10
+15

od 21:00 do 22:00

+10
+5

od 22:00 do 6:00

Provoz
Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 148/2006. Dle § 11 odst. 4 Sb.
č. 148/2006.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.
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Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte
se další korekce -5 dB.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru:
Tabulka č.20
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru

1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Vysvětlivky:
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (§ 30 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku
vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z
dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou
zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných
venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává
zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení
stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé
objízdné trasy.

Pro zájmové území platí:
Maximální přípustná hladina akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti
Den LAeq,T = 65 dB (7-21hod)
Noc LAeq,T = 45 dB
Maximální přípustná hladina akustického tlaku pro venkovní prostor
Den LAeq,T = 50 dB
Noc LAeq,T = 40 dB
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Den
LAeq,T = 55 dB
Noc
LAeq,T = 45 dB
Maximální přípustná hladina akustického tlaku pro hluk ze staré hlukové zátěže z dopravy
Den LAeq,T = 65 dB
Noc LAeq,T = 55 dB
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+
verze 8.19 (RNDr. Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických
pokynů. Výpočtové body byly voleny 2m od fasády a ve výšce 3 m objektů situovaných
v předmětném území (nejbližší a na hluk nejnáchylnější objekty k bydlení).
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Byly vypočteny průběhy izofon v pětidecibelových odstupech dB. Izofony jsou zobrazeny
v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve výšce 3,0 m.
Hluková zátěž – stavební činnost
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních
strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení
stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i
zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby, případně mohou kumulovat
s hlukovým pozadím. Užívání všech mechanismů bude proměnné, a proto se umístění a
kvantifikace zdrojů hluku bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje
- jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou obvyklými technologiemi, které významně
neovlivní životní prostředí v blízkém okolí. Provoz zdroje hluku bude v rámci stavby, vzhledem
k její velikosti, lze předpokládat jako krátkodobý v řádu měsíců a bude provozován pouze v denních
hodinách od 7 do 21 hodin.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu.
Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového
zatížení během stavebních prací. Pro výpočet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnější etapa
výstavby – tj. demolice a počátek výstavby s těžkou technikou – výkopy, hrubá stavba.
V tomto případě zdrojem hluku boudou stacionární zdroje stavební techniky a liniové zdroje návozu
a odvozů materiálů stavby.
Stacionární zdroje stavební činnost
Tabulka č.21
Lw

Obj

[dB]
P 1

autojeřáb

87.0

P 2

nakladač

94.0

P 3

rypadlo/buldozer

P 4

automix

P 5

čerpadlo betonu

103.0

P 6

hydraulické nůžky

100.0

P 7

svářecí souprava

85.0

P 8

vibrační válec

93.0

100.0
93.0

Liniovým zdrojem hluku bude nákladní doprava obsluhující stavbu.
Liniové zdroje stavební činnost
Tabulka č.22
Akustický výkon

Hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 1[m]

Doba používání
stroje

Typ stroje, název

LW v dB(A)

LpAr v dB(A)

8hod/den

Pojezd těžkých nákladních vozidel

-

LpA10 = 89 dB(A)

max. 8 průjezdů/hod
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Hluková zátěž – provoz BPS
Zdrojem hluku budou opět stacionární a liniové zdroje – stacionární v podobě strojů a zařízení, jako
jsou míchadla, čerpadla, separátor, hořák atp.
Stacionární zdroje, odhad hladiny hluku, provoz areálu
Tabulka č.23
Zdroj

Lw

Obj

[dB]
P 1

Míchadlo hl. fermentor

76.0

P 2

Míchadlo hl. fermentor

76.0

P 3

Míchadlo hl. fermentor

76.0

P 4

Míchadlo hl. fermentor

76.0

P 5

Navážení substrátu

84.0

P 6

Separátor

68.0

P 7

Čerpadlo substrát

79.0

P 8

Rotocut

79.0

P 9

Průtokové čerpadlo

79.0

P 10

Topná čerpadla

80.0

P 11

Kogenerace

84.0

P 12

Hořák na střeše

P 13

Nouzový chladič na stř.

0.0
81.0

Liniovým zdrojem hluku bude obsluhující nákladní doprava. Nákladní doprava bude sloužit pro
dovoz a odvoz surovin.
Dodávka siláží do silážního žlabu se uskutečňuje v sezóně sklizně. Siláže jsou převáženy z polí
prostřednictvím závěsných přívěsů resp. traktorů se střední ložnou kapacitou cca 30 m3 (ca 12-15
tun). V době sklizně lze počítat s maximálně 40 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo
traktorů denně. Navážení substrátů budou probíhat mimo zastavěná území obcí.
Rozhodující hladina akustického výkonu LW,A = 100 dB (traktor)
Čas dodávky: 7:00 až 19:00 hodin
Rozložení dopravy je uvedeno na obrázku na straně 29 tohoto oznámení.
Odvoz digestátu z bioplynové stanice na pole ke hnojení bude realizován dle agrotechnických lhůt
pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních aut.
V době vyvážení digestátu na pole je možné počítat s maximálně 30 příjezdy a odjezdy nákladních
automobilů nebo traktorů denně. Doprava bude vedena mimo zastavěné části obcí.
Rozhodující hladina akustického výkonu LW,A = 100 dB (traktor)
Čas dodávky: 7:00 až 19:00 hodin
Pro manipulaci s materiálem na území bioplynové stanice je používán kolový nakladač nebo
alternativně traktor s čelním nakladačem. Veškerý materiál bude navážen ze silážního žlabu přímo
do zařízení na navážení substrátu.
Rozhodující hladina akustického výkonu LW,A = 100 dB (kolový nakladač)
Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h
Efektivní čas manipulace 30 min/den
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Hluková zátěž – doprava 2011 bez vlivu záměru
Vzhledem k tomu, že záměr se nachází poblíž od obytné zástavby a lze předpokládat, že hluková
zátěž liniových zdrojů se bude prolínat se současnou dopravou v obci, byl proto proveden i výpočet
pro variantu současné dopravy bez vlivu záměru.
Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány přepočtem z Věstníku dopravy – Výhledové
koeficienty růstu dopravy pro období 2005-2040, číslo 9/2007 a přepočteny pro rok 2011 (silnice
III/43415 a III/04742).
Intenzity dopravy na silnici II/380 a II/418 – dle sčítání v roce 2005 a přepočet pomocí koeficientu
je uveden na straně 30 tohoto oznámení.
Dle údajů z projektové dokumentace lze počítat s navýšením intenzity dopravy a maximální
hodnoty, které jsou pouze sezónní krátkodobou záležitostí – svoz siláže, a to v četnosti 40 odvozů
a dovozů TNV 7-19 hodin. Převážná většina (70 %) TNV bude ve výpočtu orientována na ulici
Grymovskou – jižní výjezd silnice III/43415 z obce ven.
Hluková zátěž - provoz BPS včetně veřejné dopravy
Jedná se o průnik, resp. součet hlukové zátěže stávající a budoucího provozu BPS.
Vymezení objektů a referenčních bodů
Dle prostoru záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly vyměřeny
referenční body na stranách fasád, kde je možný očekávat zdroj hluku.
Kontrolní body byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže
situovaných vůči navrhované stavbě - 2m od fasády ve výšce 3.
Dům č. 1 - referenční bod 1
Tabulka č.24
č. p.:

89

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

92

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Prosenice 733288

Dům č. 2 - referenční bod 2
Tabulka č.25
č. p.:

98

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

309

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Prosenice 733288
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Budova č. 3 - referenční bod 3
Tabulka č.26
č. p.:

44

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

72

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Prosenice 733288

Dům č. 15 - referenční bod 4
Tabulka č.27
č. p.:

40

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

279

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Prosenice 733288

č. p.:

213

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

509

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

rodinný dům

Katastrální území:

Proseničky 733296

Dům č. 3 - referenční bod 5
Tabulka č.28

Dům č. 51 - referenční bod 6
Tabulka č.29
č. p.:

210

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

460

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

rodinný dům

Katastrální území:

Proseničky 733296

Dům č. 54 - referenční bod 7
Tabulka č.30
č. p.:

206

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

54

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

rodinný dům

Katastrální území:

Proseničky 733296

49

Dům č. 19 - referenční bod 8
Tabulka č.31
č. p.:

36

Část obce:

Prosenice

Číslo LV:

282

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

rodinný dům

Katastrální území:

Prosenice 733288

Zobrazení referenčních bodů
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Výsledky výpočtu
Výpočet byl prováděn pro 4 varianty, u provozů včetně noci:
• Stavební činnost
• Provoz s dovozem siláží (sezónní provoz)
• Současná veřejná doprava
• Provoz se siláží včetně veřejné dopravy
Stavební činnost
Hodnoty v referenčních bodech - stavební činnost DEN (7-21 hod)
Tabulka č.32
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)
LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

55.8; 128.9

34.0

57.5

57.6

65.0

-7.4

2

3.0

45.3; 90.8

30.3

55.4

55.4

65.0

-9.6

3

3.0

59.4; 177.7

36.7

57.4

57.5

65.0

-7.5

4

3.0

88.7; 244.6

36.2

57.0

57.1

65.0

-7.9

5

3.0

231.3; 357.2

26.1

39.9

40.0

65.0

-25.0

6

3.0

480.5; 580.8

34.4

31.1

36.1

65.0

-28.9

7

3.0

539.1; 514.5

37.4

31.1

38.3

65.0

-26.7

8

3.0

89.4; 212.7

36.6

58.6

58.6

65.0

-6.4

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Provoz BPS se siláží a odvozem digestátu - sezóna
Hodnoty v referenčních bodech
Tabulka č.33
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

55.8; 128.9

42.3

38.4

43.8

50.0

-6.2

2

3.0

45.3; 90.8

38.5

29.8

39.0

50.0

-11.0

3

3.0

59.4; 177.7

31.1

25.1

32.1

50.0

-17.9

4

3.0

88.7; 244.6

25.3

24.3

27.9

50.0

-22.1

5

3.0

231.3; 357.2

23.0

16.9

24.0

50.0

-26.0

6

3.0

480.5; 580.8

41.9

13.2

41.9

50.0

-8.1

7

3.0

539.1; 514.5

42.2

13.3

42.2

50.0

-7.8

8

3.0

89.4; 212.7

30.2

25.2

31.4

50.0

-18.6

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB
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Tabulka č.34
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(NOC)
LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

55.8; 128.9

26.0

26.0

40.0

-14.0

2

3.0

45.3; 90.8

24.4

24.4

40.0

-15.6

3

3.0

59.4; 177.7

24.8

24.8

40.0

-15.2

4

3.0

88.7; 244.6

23.9

23.9

40.0

-16.1

5

3.0

231.3; 357.2

16.5

16.5

40.0

-23.5

6

3.0

480.5; 580.8

12.4

12.4

40.0

-27.6

7

3.0

539.1; 514.5

12.7

12.7

40.0

-27.3

8

3.0

89.4; 212.7

25.0

25.0

40.0

-15.0

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Současná doprava
Tabulka č.35
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

LAeq (dB)

Souřadnice
doprava
55.8; 128.9

(DEN)

průmysl

celkem

limit

rozdíl

49.2

49.2

55.0

-5.8

1

3.0

2

3.0

45.3; 90.8

33.9

33.9

55.0

-21.1

3

3.0

59.4; 177.7

36.6

36.6

55.0

-18.4

4

3.0

88.7; 244.6

31.0

31.0

55.0

-24.0

5

3.0

231.3; 357.2

40.3

40.3

55.0

-14.7

6

3.0

480.5; 580.8

63.3

63.3

65.0

-1.7

7

3.0

539.1; 514.5

63.5

63.5

65.0

-1.5

8

3.0

89.4; 212.7

38.5

38.5

55.0

-16.5

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Tabulka č.36
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(NOC)

LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

55.8; 128.9

38.8

38.8

45.0

-6.2

2

3.0

45.3; 90.8

20.1

20.1

45.0

-24.9

3

3.0

59.4; 177.7

24.2

24.2

45.0

-20.8

4

3.0

88.7; 244.6

17.6

17.6

45.0

-27.4

5

3.0

231.3; 357.2

23.1

23.1

45.0

-21.9

6

3.0

480.5; 580.8

53.8

53.8

55.0

-1.2

7

3.0

539.1; 514.5

54.0

54.0

55.0

-1.0

8

3.0

89.4; 212.7

27.7

27.7

45.0

-17.3

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB
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Provoz BPS - včetně veřejné dopravy
Tabulka č.37
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

49.5

38.4

49.8

55.0

-5.2

55.8; 128.9

rozdíl

1

3.0

2

3.0

45.3; 90.8

39.2

29.8

39.7

55.0

-15.3

3

3.0

59.4; 177.7

37.5

25.1

37.7

55.0

-17.3

4

3.0

88.7; 244.6

31.6

24.3

32.4

55.0

-22.6

5

3.0

231.3; 357.2

40.3

16.9

40.3

55.0

-14.7

6

3.0

480.5; 580.8

63.3

13.2

63.3

65.0

-1.7

7

3.0

539.1; 514.5

63.5

13.3

63.5

65.0

-1.5

8

3.0

89.4; 212.7

42.5

25.2

42.5

55.0

-12.5

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Tabulka č.38
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(NOC)

LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

40.1

26.0

40.3

45.0

-4.7

55.8; 128.9

rozdíl

1

3.0

2

3.0

45.3; 90.8

24.8

24.4

27.6

45.0

-17.4

3

3.0

59.4; 177.7

27.3

24.8

29.3

45.0

-15.7

4

3.0

88.7; 244.6

22.2

23.9

26.1

45.0

-18.9

5

3.0

231.3; 357.2

30.9

16.5

31.0

45.0

-14.0

6

3.0

480.5; 580.8

53.8

12.4

53.8

55.0

-1.2

7*

3.0

539.1; 514.5

54.0

12.7

54.0

55.0

-1.0

8

3.0

89.4; 212.7

33.8

25.0

34.4

45.0

-10.6

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Výpočet byl prováděn celkem ve 4 variantách:
V první variantě jde o výpočty hluku během stavby záměru a jeho vliv na chráněný venkovní
prostor, další varianta je samotný budoucí provoz areálu BPS a jeho vliv hluku na chráněný
venkovní prostor včetně zavážky siláže (sezónní záležitost), třetí varianta stávající veřejná doprava
a čtvrtá je spojení provozu BPS se stávající veřejnou dopravou.
U varianty Stavební činnost byla pro výpočet nasazena obvyklá stavební technika, vše
v maximálním zatížení – předpoklad, že všechny stroje pracují současně, což je z hlediska emise
hluku nejnepříznivější varianta. Rozložení jednotlivých zdrojů hluku po staveništi a jejich průměrné
vzdálenosti od nejbližšího okolního chráněného prostoru staveb se nebudou v průběhu stavby
významně lišit. Navíc od prvních nadzemních metrů hrubé stavby bude hluk již částečně stíněn
stojícími zdmi stavby. Jako zdroj hluku byla zde uvažována i vnitro staveništní komunikace, a to s 8
průjezdy nákladními auty za hodinu.
U varianty Provoz bylo počítáno s maximálním provozem osobních i nákladních vozidel dle odhadu
a předpokladu projektové dokumentace a investora, tj. v období sklizně, kdy lze počítat s intenzitou
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navíc 20 průjezdů TNV (traktorů)/den. Stacionárním zdrojem hluku budou po dobu provozu areálu
stroje a zařízení umístěné uvnitř BPS, taktéž zařízení, které budou umístěny na střeše budov, jako je
hořák a nouzový chladič (v provozu maximálně jeden z nich), tak i manipulace materiálů – kolový
nakladač.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti bude dům č.19
s referenčním bodem č.8 (rodinný dům č. p. 36), kde hladina hluku dosáhne hodnoty
LAeq,T = 58,6 dB (limit 65 dB). Druhým nejvíce hlukem postiženým místem bude dům č.1
s referenčním bodem č. 1 (objekt k bydlení č. p.89), kde maximální hladina hluku dosáhne LAeq,T =
57,6 dB.
Vzhledem k výsledným hodnotám hluku během stavební činnosti v referenčních bodech doporučuji
provádět bourací a stavební práce v denní dobu a ve stanoveném časovém rozhraní 7-21 hodin.
Z tohoto důvodu ani nebyla počítána varianta pro noc.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty
stanovené v technickém osvědčení.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během sezónního provozu by byl dům č.1
s referenčním bodem č.1, kde hladina hluku dosáhne dle zadaných vstupů maximální hodnoty
LAeq,T = 43.8 dB (limit 50 dB). Z výpočtu je patrné, že vyšší podíl na nežádoucím hluku má
obslužná doprava, než samotný provoz BPS. V noční dobu tak bude nejvíce postiženým místem
opět dům č. 1 s referenčním bodem 1 a hodnotou LAeq,T = 22,2 dB (limit 40 dB).
Při zadání současné dopravy do modelu vycházejí vysoké hladiny hluku u obytných objektů podél
ulice Grymovské (III/43415), kde pro rok 2011 vychází přepočtem intenzita dopravy celkem 8.612
vozidel/den. V tomto případě byla u referenčního bodu č. 7 (rodinný dům č. p. 206) vypočtena
hladina hluku LAeq,T = 63,5 dB pro den a LAeq,T = 54,0 dB pro noc. V tomto případě jde o starou
hlukovou zátěž z dopravy, pro kterou platí limit 65 dB pro den a 55 dB pro noc.
Po započtení veřejné dopravy do modelu záměru se nejvíce postiženým místem stane opět dům č.54
s referenčním bodem č. 7 a maximální hladinou hluku 2 m od fasády a ve výšce 3 m
LAeq,T = 63,5 dB ve dne (limit 65 dB) a LAeq,T = 54,0 dB (limit 55 dB) pro noc. Jde o bod se starou
hlukovou zátěží z dopravy, pro který naopak navýšení hladiny hluku ze záměru je nulové.
Nejvyššího navýšení hluku vlivem provozu záměru bude u domu č.2 s RB č. 2 (objekt k bydlení
č.p. 98) a to o 5,8 dB (stávající stav den 33,9 dB, nový stav den 39,7 dB).
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních bodech, je
zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq,T = 65 dB. Noční
provoz na staveništi je nedoporučen. Provoz areálu nebude překračovat v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50 dB a pro noc LAeq,T = 40
dB. Dále ani i následný provoz areálu včetně hluku z veřejné dopravy nebude překračovat
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 55 dB a
pro noc LAeq,T = 45 dB, v bodech vyšší staré hlukové zátěže z dopravy nedojde vlivem záměru
k navýšení hladiny hluku.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Území navržené pro stavbu „Bioplynová stanice Prosenice“ se nachází v areálu zemědělské firmy.
Pozemek je ostatní plochou, využívanou jako manipulační plocha a zahrnuje rovněž stavební
zemědělské objekty, které budou odstraněny. V současné době jsou objekty nevyužívány a jsou
v dezolátním stavu.
V okolí stavby se nenachází žádný významný zdroj ani větší koncentrace menších zdrojů znečištění
ovzduší.
Lokalita se nachází v oblasti zemědělsky obdělávané s plochami orné půdy se střídáním
jednotlivých plodin podle osevních postupů.
V blízkosti se nenachází žádné chráněné území. Dotčené území není územím historického,
kulturního významu. Území není hustě zalidněné, zemědělský areál se nachází na jihovýchodním
okraji obce Prosenice.
Terén zájmového území je rovinatý, mírně zvlněný, průměrná nadmořská výška katastru je 219 m.
Katastrem protéká Bečva. Krajina je rovinatá, půda je utvářena na spraších, přemístěných spraších,
sedimentech a zvětralých podlažích kulmských hornin.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je připravována stavba „Bioplynová stanice Prosenice“ není územím,
v němž by umístění předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich
kvalitu nebo schopnost regenerace.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území za
předpokladu dodržení podmínek uvedených v oznámení tohoto záměru.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby je situováno mimo tah územních systémů
ekologické stability.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny představuje účelové propojení ekologicky
stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů a
stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. ÚSES je postupně navrhován na třech
navzájem provázaných hierarchických úrovních - nadregionální, regionální, lokální. Lokální
(místní) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na této úrovni lze síť navzájem propojených
ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný systém. Plné funkční způsobilosti systému
je v antropicky středně či silně narušeném území možno dosáhnout v časovém horizontu stovek let.
Zájmové území (místo pro realizaci stavby a celý zemědělský areál) je situováno mimo územní
systémy ekologické stability.
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- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a
krajiny. Nejblíže zájmovému území je situována NPR Žebračka.

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

NPR ŽEBRAČKA

Národní přírodní rezervace Žebračka (vyhlášena roku 1949) se nachází na pravém břehu řeky
Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova. Současná rozloha NPR Žebračka je 234 ha.
Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně
vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na
reliéf a geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i
ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
Západní částí rezervace protéká elektrárenský náhon Strhanec, drobný neupravený vodní tok.
NPR Žebračka představuje unikátní zbytek původně rozsáhlých lužních lesů údolní nivy řeky
Bečvy. Podíly dřevin se v některých částech blíží přirozené skladbě. Rezervace je křižovatkou
ptačích tahů i hnízdištěm celé řady taxonů.
Uvedené území NPR nebude záměrem dotčeno ani ovlivněno.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu chráněných území ES
NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství konkrétně podle směrnice č.
79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť chráněných území
NATURA teprve buduje. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č. 218/1992 Sb., kterou se
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mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této novely je v ČR síť chráněných
území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).
Nejblíže se nachází
Bečva - Žebračka
Kód lokality
Biogeografická oblast
Rozloha lokality
Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území

CZ0714082
kontinentální
288,6729 ha
NPR/NPP/PP

Typy přírodních stanovišť
9170
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91F0
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),
j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Druhy hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
velevrub tupý (Unio crassus)
Mapa lokality CZ0714082:

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Kód lokality Název
Kategorie Kategorie chráněného území
v mapě CZ0714082 Bečva - Žebračka SL
NPR/PP

Dle Stanoviska Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
Oddělení ochrany přírody, zn. KÚOK/97313/2010/OŽP/7311 z 1.10.2010 byly vyloučeny
významné vlivy na lokality soustavy Natura 2 000.
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- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí opatřit
závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci projekčních prací
vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební postupy, které v maximálně
možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují negativní dopady spojené se stavebními
pracemi a následným užíváním staveb.
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek ani prvek jmenovaný
zákonem.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.
Původně byly Prosenice jen jednou osadou v jejímž těsném sousedství vznikla později druhá osada.
Teprve v polovině 15. století se objevují v listinách poprvé názvy Velké Prosenice a Malé
Prosenice. Nejstarší písemná zpráva o Prosenicích pochází z roku 1275.
V archeologických nálezech jsou zastoupeny všechny epochy prehistorického vývoje osídlení na
našem území. Z pozdějších nálezů je zastoupen především raný a vrcholný středověk.
Archeologická naleziště jsou soustředěna v blízkosti vodních toků, ale hlavně v Přerově- Předmostí.
Nejzajímavější z Prosenických památek je vodní mlýn č.p. 1 s žudrem (18. století) a na návsi zděná
zvonice.
- na území hustě zalidněná
Prosenice patřívaly k největším obcím okresu Přerov. Ještě v polovině 60. let měla obec téměř
1 200 obyvatel. Sousedství okresního města (4,5 km) a masivní bytová výstavba v Přerově od roku
1970 do 1990 se negativně projevila jak na počtu obyvatel tak na jeho věkové skladbě.
Ke konci roku 2000 bylo v obci jen 800 obyvatel, z čehož více než 25 % činí obyvatelé v
důchodovém věku. V současnosti je v obci 896 obyvatel (údaj dle http://www.obecprosenice.cz).
Jak vyplývá ze závěrů zpracovaných odborných materiálů – hlukové a rozptylové studie, nebude
provoz bioplynové stanice znamenat možné ovlivnění obyvatel obce.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých ekologických
zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě realizace stavby staré
zátěže evidovány.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1950. Postupným slučováním vznikl komplex,
který zahrnul 15 obcí. Jeho nástupcem se stala Moravská zemědělská a.s. Prosenice. V lokalitě obce
Prosenice byl postaven velkokapacitní kravín s moderní technologií.
Byla zde situována cihelna, v níž byla v roce 1986 ukončena výroba cihlářských výrobků a zahájena
výroba dřevocementových desek.
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Rozvodna - transformovna Prosenice byla vybudována v šedesátých letech, v posledních třech
letech zde byla provedena zásadní rekonstrukce, přičemž byla vybavena zařízením a technologií
dosahující v Evropě naprosto „špičkovou“ úroveň.
Na území obce je situován cukrovar, v němž proběhla modernizace výroby. V roce 1993 zde bylo
vystavěno velkokapacitní silo na skladování cukru. Hanácká potravinářská společnost po čtyřleté
odstávce obnovila provoz cukrovaru, v areálu byla vybudována výrobna předforem PET lahví a
velké dopravní středisko.
Na železniční trati a nádraží Prosenice proběhla zásadní rekonstrukce v rámci budování „II.
tranzitního železničního koridoru“.

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou dokladována.
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé
složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce.
Délka stavby bude pouze omezenou dobu.
Zpracována byla rozptylová studie a hluková studie, z jejichž závěrů vyplývá, že obyvatelstvo
nebude při dodržení navrhovaných opatření nepříznivě ovlivněno. Oba odborné materiály –
Hluková studie a Rozptylová studie – jsou uvedeny v části F.Doplňující údaje v plném rozsahu.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí
šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Posuzovaná oblast leží v klimatické oblasti T2, na přechodu mezi podnebím oceánským a
vnitrozemským. Oceánské vzdušné masy k nám přinášejí počasí s mírnou zimou, chladnějším
létem, velkou oblačností a množstvím srážek. Naopak vzduch kontinentálního typu charakterizují
značné denní i roční rozdíly teploty, menší množství srážek i oblačnosti. Místní klimatické
podmínky jsou ovlivňovány směrem terénních tvarů, stoupající nadmořská výška má vliv na úbytek
teploty i atmosférického tlaku, na rychlost i směr proudění vzduchu a další klimatické faktory.
Klimatické charakteristiky oblasti T2
Tabulka č.39
Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 100 °C a více

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40
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Průměrná teplota v lednu

-2 až -3 oC

Průměrná teplota v červenci

18 - 19 oC

Průměrná teplota v dubnu

8 – 9 oC

Průměrná teplota v říjnu

7 – 9 oC

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 400 mm

Srážkový úhrn ve zimním období

350 - 400 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Počet dnů zamračených

120 - 140

Počet dnů jasných

40 - 50

Větrní proudění
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro Přerov ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika v
bodě 2.0.

Celková průměrná větrná růžice lokality Přerov :
Tabulka č.40
m.s-1
1,7
5,0
11,0
Součet

N
3,03
2,77
0,40
6,20

NE
5,59
8,28
1,42
15,29

E
3,66
2,70
0,23
6,59

SE
6,99
7,16
0,34
14,49

S
7,91
6,90
0,07
14,88

SW
5,21
5,52
0,47
11,20

W
4,59
4,44
0,56
9,59

NW
5,19
7,29
1,43
13,91

Calm
Součet
7,85
50,02
45,06
4,92
7,85 100,00

Stavební úřad Magistrátu města Přerov (zde je stavební úřad i pro obec Prosenice) je uveden ve
Věstníku MŽP č. 4/2010 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2008) jako oblast se
zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 7,3 %
obvodu pro ochranu zdraví lidí.
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Kvalita ovzduší
Stav imisního pozadí lokality Prosenice pro rok 2012 (bez realizace stavby „Bioplynová stanice
Prosenice“) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997
až 2009 a přijatých možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních
koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2012 (bez realizace stavby
„Bioplynová stanice Prosenice“) bylo odborně vymezeno zpracovatelem rozptylové studie pro
suspendované částice (PM10) pro maximální denní koncentrace < 150 µg/m3, pro suspendované
částice (PM10) průměrná roční koncentrace < 28 µg/m3, oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová
koncentrace < 70 µg/m3, oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 18 µg/m3, oxid
uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace < 1 000 µg/m3, benzen – průměrná roční
koncentrace < 2,0 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,9 ng/m3.
2.3 Voda
Podzemní voda
Podle publikace Hydrogeologické rajony ČSR (Michlíček a kol., 1986) lze zájmovou lokalitu
začlenit do povodí 163 - Fluviální sedimenty v okolí Bečvy.
Pro akumulaci mělké podzemní vody mají největší význam průlinově propustné nesoudržné
uloženiny údolní terasy (písčité štěrky), vytvářející jednotný hydrologický celek s napjatou hladinou
podzemní vody. Freatická zvodeň v těchto náplavech dosahuje 3,0-5,0 m. Podzemní voda byla
inženýrsko-geologickými průzkumy, provedenými v okolí zájmového území, zastižena v hloubce
4,5-5,5 m pod terénem, tj. na kótě 216,5-217,5 m.n.m.
Generelní směr proudění podzemních vod je přibližně od severovýchodu k jihozápadu to je
směrem k vodoteči Bečva, jenž je místní erozivní bází. Hladina podzemních vod se nachází mělce
pod povrchem terénu v hloubce cca 4,5-5,5 m a je mírně napjatá. Ustálená hladina byla dříve
provedenými průzkumy zastižena v hloubce okolo 3,5-4,5 m.
Povrchová voda
Zájmové území leží na pravé straně údolní nivy řeky Bečvy ve vzdálenosti 600 m od jejího koryta.
Řeka Bečva je zařazena mezi vodohospodářsky významné toky. Posuzované území leží mimo
dosah pásma ochrany vodního zdroje Lýsky, které zásobuje pitnou vodou Přerov.
V intravilánu města Přerova přijímá Bečva pravostranný přítok umělého koryta Strhance, který
protéká severozápadně mimo zájmové území.
Hydrograficky náleží posuzované území do povodí 4-11-02 s plochou povodí 1580,769 km2, při
detailnějším členění do drobného povodí 4-11-02-071 s plochou povodí 12,789 km2.
Záplavové území
Při průchodu víceletých průtoků Bečvou dochází k jejímu rozlití na okolní pozemky. Hranice
záplav, která byla přehodnocena po povodni z července 1997 leží mimo posuzované území.
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou navržena
následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek,
- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží,
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Z širšího geomorfologického hlediska je zájmové území součástí provincie Západní Karpaty,
soustavy Vněkarpatských sníženin, celku Moravská brána a podcelku Bečevská brána (Czudek,
1972). Obecně je možno charakterizovat území celku Moravská brána jako území s nižší výškovou
členitostí. Z orografického hlediska se zájmové území nachází v údolní nivě řeky Bečvy, jejíž
povrch je vcelku plochý, nepatrně se uklánějící jižním směrem k řece Bečvě. Terén se rozkládá v
nadmořské výšce 221,0 – 223,0 m.n.m.
Geologie
Na geologické stavbě zájmového území se podílejí horniny neogénu a kvartéru. Z regionálně
geologického hlediska je zájmové území budováno neogenními sedimenty miocénního moře.
Podloží je tvořeno zeminami spodního tortonu (vápnité jíly). Na neogenních sedimentech spočívá
přibližně 3,0-4,0 m mocné souvrství písčitých štěrků a jílovitých písků údolní terasy pleistocénního
(wőrmského) stáří. V nadloží štěrků se nachází cca 2,0-3,0 m mocné souvrství holocenních náplavů,
tvořených převážně jíly středně a vysoce plastickými, tuhé konzistence.
Hydrogeologické poměry
Lokalita je součástí hydrogeologického rojonu č. 163 : "Fluviální sedimenty v povodí Bečvy"
(Michlíček a kol. 1986). V tomto rajonu převládají struktury průlinových podzemních vod v úrovni
a pod úrovní erozní základny, v hydraulické souvislosti s povrchovým tokem.
V údolní nivě Bečvy je průlinový kolektor mírně až dosti silně propustný, s průměrným
koeficientem filtrace 9.10-5 až 1.10-3 m/s a nízkou až velmi vysokou průtočností, s průměrným
koeficientem transmisility 4,6.10-5 až 1,7.10-2 m/s. Jednotkové vydatnosti hydrogeologických
jímacích vrtů jsou řádově v desítkách l/s. Nejvyšší zjištěné specifické vydatnosti jsou vázány na
štěrky v přehloubených korytech. Hydrogeologické poměry a hydraulické parametry kolektorských
hornin se obecně zhoršují od vodoteče ke vnějším okrajům údolní nivy.
Vyšší terasové stupně mají význam při doplňování akumulace podzemní vody v údolní nivě.
Eolické sedimenty jsou hydrogeologicky prakticky bezvýznamné. Plní ochrannou funkci v nadloží
kolektorů v kvartérních uloženinách mimo údolní nivu a brání průniku znečištění z povrchu terénu
na hladinu podzemní vody. V údolní nivě tvoří krycí vrstvu poloha povodňových náplavů. Terciérní
sedimenty spodnotortonského stáří v podloží kvartérních uloženin vytváří zpravidla nepropustné
podloží mělkým kvartérním zvodním.
V okolí lokality mají pro oběh podzemní vody prvořadý význam průlomově propustné kvartérní
štěrkopísky. V těchto štěrcích byla podzemní voda zachycena i v archivních vrtech provedených
v areálu cukrovaru. Vzhledem k tomu, že jsou překryty polohou jílovitých, relativně nepropustných
hlín, je hladina podzemní vody mírně napjatá. Podzemní voda byla dříve provedenými sondami
zastižena v hloubce cca 5,5 m pod terénem a ustálila se v hloubce cca 4,0 m pod terénem.
Voda, vázaná na třetihorní sedimenty, je vázána pouze na jejich propustnější štěrkovité a písčité
horizonty. Tyto polohy jsou však popisovány ve větších hloubkách a jako takové jsou
hydrogeologicky nevýznamné.
Seismicita a geodynamické jevy
Seismické poměry, resp. seismicita nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti seismicky stabilního
Českého masívu. Dle mapy seismického rajónování ČSSR v návrhu ČSN 73 0036 z r.1987 leží celé
území v oblasti, kde očekávané maximální intenzity zemětřesení nedosahují 5o M.C.S.
Svahové pohyby aktivní nebo pasivní se v zájmovém území vzhledem k rovinné konfiguraci terénu
nevyskytují.
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Půda
Pro zemědělské využití přihnojením bude využit digestát na zemědělských pozemcích. Ze
zemědělského hlediska digestát je cenným organickým hnojivem.
Digestát (separát, fugát) bude aplikován na pozemky. Aplikace na zemědělskou půdu bude
realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení, který vychází z osevního postupu.
Firma Moravská zemědělská a.s. hospodaří na pozemcích zemědělské půdy o celkové výměře
3 366 ha, z toho 3 057 ha je ornou půdou a 134 ha trvalým travním porostem (174 ha tvoří
chmelnice). Firma má pozemky v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Osek nad Bečvou,
Sušice u Přerova, Tupec, Oldřichov na Moravě, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Radslavice u
Přerova, Výkleky,Svrčov, Lazničky, Radvanice u Lipníka nad Bečvou, Tučín, Čekyně, Proseničky,
Grymov, Lazníky, Buk, Dluhonice, Kozlovice u Přerova, Prosenice, Lýsky, Sobíšky, Zábešní
Lhota, Vinary u Přerova, Předmostí, Přerov.
Pro udržení úrodnosti půdy je důležité do půdy doplňovat živiny a organickou hmotu. K tomu
zemědělství využívá statkových hnojiv. Produkce statkových hnojiv je pak velmi důležitá pro
udržení úrodnosti půd a každý zemědělský podnik se snaží vyprodukovat tolik statkových hnojiv,
kolik jich potřebuje k vyhnojení celé výměry orné půdy alespoň 1 x za 3 roky.
Informativní výpis z evidence půdy firmy Moravská zemědělská a.s. a výřez map LPIS jsou
uvedeny v části F.Doplňující údaje.
Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech,
patří katastry Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Výkleky, Svrčov, Lazničky, Lazníky,
Čekyně,Tučín, Buk, Sobíšky, Zábešní Lhota, Dluhonice do zranitelných oblastí.
Rozvozový plán digestátu na podmínky Moravská zemědělská a.s. bude před zahájením provozu
zpracován v souladu s praktickou příručkou zákona č.103/2003 Sb. ze dne 3.3.2003, upravenou
novelou zákona 108/2008 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, organických hnojiv střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto
oblastech vydané Ministerstvem zemědělství České Republiky.
Plán hnojení bude každoročně aktualizován, dle výstupů z bioplynové stanice a aplikován v souladu
se zákonem v návaznosti na potřeby hnojení pěstovaných plodin a „Nitrátovou směrnici (108/2008
Sb.novela)“ a „Zásad správné zemědělské praxe“. V tomto způsobu nakládání s produkovaným
digestátem bude firma pravidelně pokračovat.
Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je přiměřené a nehrozí že by zemědělská půda byla
přehnojována statkovými hnojivy. Nedostatečná produkce statkových hnojiv často nutí zemědělské
podniky používat ve větším rozsahu neekologická hnojiva – průmyslová hnojiva.
Orná půda bude hnojena 1 x za 3 roky, což je optimální stav. Digestát bude používán jak
k přihnojování orné půdy, tak ke hnojení trvalých travních porostů.
Jako jeden z podkladů ke kolaudaci stavby bude zpracován plánu organického hnojení. Tímto
plánem budou vymezeny (plošně i graficky). Dodrženy budou následující podmínky:
•

plochy vhodné pro hnojení a plochy, kde statková hnojiva aplikovat nelze

•

zákaz aplikace digestátu v bezprostředním okolí potoků a rybníků, nesmí být hnojeny
trvale zamokřeny nebo podmáčené

•

vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat
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•

vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo
bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy

•

zákaz aplikace digestátu na pozemky svažité (nad 80)

•

zákaz aplikace digestátu v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a
v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním
řádem vodovodu

•

zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno
z titulu ochrany těchto zdrojů (v souladu se zák.č. 254/2001 Sb.)

•

zakresleny budou povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde
nebude hnojeno

•

stanovena povinnost následného urychleného zapravení organických hnojiv do půdy,
pokud tak nebude učiněno ihned při aplikaci (do 24 hodin)

•

stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9
Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:
• nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo
rozhodnutími příslušného orgánu,
• nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo
promrzlé do hloubky více než 8 cm,
• způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku

Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Širší vztahy
Podle mapy potencionální přirozené vegetace České republiky (Neuhäslová a kol., 2001) plocha
určená k realizaci záměru spadá do fytocenologické jednotky střemchová jasenina (PrunoFraxinetum), místy s mokřadními olšinami. Dominantními dřevinami jsou jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá (Tilia cordata) a střemcha obecná (Padus
avium). Bylinný podrost tvoří hydrofyty, mezohygrofyty i mezofyty. Nejčastěji bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), kostřava obrovská (Festuca gigantea), kuklík městský (Geum urbanum),
plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a další.
Toto společenstvo je typické pro široké nivy toků v kolinním stupni.
Zájmová lokalita
Vnitřní část prostoru zemědělského areálu vykazuje mimo oblast s udržovanou zelení porost
rudeárního charakteru vyznačující se plevelnou složkou s podílem kopřivy dvoudomé, pelyňku,
vratiče obecného. Uvedené byliny indikují pokročilou rudealizaci. Přímo plocha určená pro
výstavbu bioplynové stanice je v současnosti kromě zemědělských staveb, které budou odstraněny,
zarostlá ruderální vegetací. Na části zájmového území je plocha zatravněná, je zde několik
ovocných stromů (jabloně).
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Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů (terénní
průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích
stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích
stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem
na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území. Prostor posuzované lokality se nachází
v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině.
Při terénním průzkumu přímo v prostoru vymezeném pro realizaci stavby byla věnována zvýšená
pozornost sledování výskytu možných lokalit zahrnujících významná společenstva bylinného patra,
která by mohla být přímo negativně dotčena. Nutné je vzít v úvahu požadavek na technologickou
kázeň a zvýšenou kontrolu stavebních prací.
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
V bylinném patru byly determinovány následující druhy:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrimonia eupatoria
(řepík lékařský), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý),
Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis
(sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Capsella bursa pastoris (kokoška
pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus
arvensis (svlačec rolní), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Fumaria officinalis (zemědým
lékařský), Galium aparine (svízel přítula), Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma
hederacea (popenec břečťanovitý), Chenopodium album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek
vytrvalý), Malus (jabloň), Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Plantago media (jitrocel
prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa annua (lipnice
roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Rosa canina
(růže šípková), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum
officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek
rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense
(jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica
chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Ze stromů na území dotčeném výstavbou roste Malus (jabloň).
Fauna
Přímo na lokalitě určené pro stavbu nebyla zjištěna přímá migrační trasa živočichů, rozmnožovací
stanoviště obojživelníků nebo zimoviště plazů, nebyla zde zjištěna hnízdiště ptactva. Jedná se o
území uvnitř zemědělského areálu.
Seznam zjištěných druhů:
Bažant obecný Phasianus colchicus, brhlík lesní Sitta europaea, budníček menší Phylloscopus
collybita, budníček větší Phylloscopus trochilus, červenka obecná Erithacus rubecula, drozd
kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný Turdus philomelos, holub domácí Columba livia domestica,
holub hřivnáč Columba palumbus, konipas bílý Motacilla alba, konopka obecná Carduelis
cannabina, kos černý Turdus merula, rehek domácí Phoenicurus ochruros, skřivan polní Alauda
arvensis, sojka obecná Garrulus glandarius, stehlík obecný Carduelis carduelis, straka obecná
Pica pica, sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus
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caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vrabec domácí Pazder domesticus, vrabec polní
Pazder Montanu, vrána obecná Corpus corone.
V prostoru vlastní stavby byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní Erinaceus
concolor, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus sylvaticus, potkan
Rattus norvegicus.
Nejsou známy poznatky o tom, že by se v místě realizace záměru, popřípadě v jeho těsné blízkosti,
přirozeně vyskytovaly zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů podle § 48 zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, složkami a
charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích krajiny,
zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajinném systému.
Stavba je navržena s ohledem na okolní prostory a stavební objekty. Záměr bude řešen v souladu
s účelem užívání – stavba bude začleněna do terénu a navrhované lokality.
Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce pohledově území neznehodnotí vzhledem k umístění
záměru a typu řešení celého území. Tento stav je dán zejména architektonickým řešením objektu se
snahou uplatnit moderní stavební prvky v souladu s řešením typu objektu.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek. Kulturní památky nebudou stavbou dotčeny.

2.8 Hodnocení
Tabulka č.41
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
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Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do níž
má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla
vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat:
- z hlediska vlivu znečištěného ovzduší,
- vlivu hlukové zátěže,
- produkce odpadů,
- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.
Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru v území
jsou uvedena v tomto oznámení.
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny
z provozu dopravních prostředků stavby, při přípravě území pro stavbu a vlastní realizaci stavby
Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Bioplynová stanice Prosenice“ budou
imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (kogenerační jednotka a nárůst příslušné silniční
doprava) činit maximální imisní koncentrace pro suspendované částice (PM10) ve výši 19,943
µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,539 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová
koncentrace 9,764 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,298 µg/m3, pro oxid uhelnatý (CO)
maximální osmihodinová koncentrace 377,598 µg/m3, benzen – průměrná roční koncentrace 0,000
85 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 0074 ng/m3.
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality obce Prosenice v roce 2012 a
nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ v
místě nejbližší obytné zástavby (K Žebračce 89) budou výsledné imisní koncentrace škodlivin činit
pro suspendované částice (PM10) maximální denní koncentrace 162,024 µg/m3 a průměrná roční
koncentrace 28,201 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 18,082 µg/m3
a průměrná roční koncentrace 18,082 µg/m3, pro oxid uhelnatý (CO) maximální osmihodinová
koncentrace 1 124,784 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace 2,000 35 µg/m3 a pro
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,900 003 ng/m3.
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) - průměrná roční koncentrace,
oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen a benzo(a)pyren vycházející z nařízení vlády č.
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě nejbližší obytné zástavby pro
ochranu zdraví lidí. Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je
již dnes překročen. Nejvyšší imisní nárůst vlivem stavby „Bioplynová stanice Prosenice“ pro
suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě nejbližší obytné zástavby
(Prosenice, ul. K Žebračce 89) 12,024 µg/m3 = 8,0 % maximálního imisního pozadí roku 2012.
Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen z bioplynové stanice, ale
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významný vliv má průmyslová výroba Přerovska, dále silniční doprava a lokální topeniště na pevná
paliva.
Z tohoto pohledu zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech
podmínek a zpracovatel rozptylové studie doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle
§ 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Předmětná bioplynová stanice bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské primární produkce a
kejdou. Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když jsou prokvašovány
také kofermentáty (odpady z jatek atp.). Protože tyto produkty v předmětném případě nejsou
použity, lze počítat pouze s malými pachovými emisemi na vstupu.
Aby byly minimalizovány emise ze zapáchajících látek z komor silážních žlabů, bude uložena siláž
pokryta fólií. Při navážení siláže do bioplynové stanice se nezabrání tomu, aby určité malé množství
substrátu neleželo v manipulačních prostorách (vyasfaltované prostory mezi silážním žlabem a
dávkovacím systémem) a byly tam rozježděny. Vozidly rozježděná vrstva siláže může při
odpovídajícím množství přispět k celkovým emisím zapáchajících látek. Aby byly tyto emise
minimalizovány a také s ohledem na ztráty substrátu a jejich náklady, bude každé plnění ručně
dokončeno, přičemž na zemi ležící substrát navážek bude svezen.
Protože zásobník dávkovače pevných substrátů bude uzavřen a otvírán bude jen v době svážení
siláže, nevznikají žádné významnější emise pachu. Otevřená plocha zásobníku dávkovače pevných
substrátů s asi 30 m2 je velmi malá a siláže budu sváženy do bioplynové stanice za sucha,
nevznikají žádné významnější emise pachu.
Do příjmové jímky budou tekuté substráty (šťávy ze silážních žlabů a dešťová voda) naváženy
dopravním prostředkem, plnění bude vždy prováděno připojením na armaturu, nikoliv volným
výtokem, tak aby byly minimalizovány emise pachových látek, jímka je zastropena, a z toho
vyplývá, že nevznikají žádné významnější emise pachových látek. Technologické odvětrání jímky
je provedeno přes zemní filtr.
Fermentory jsou uzavřené nádrže z monolitického železobetonu. Ve fermentované stěně, pokud je
požadováno napojení na ostatní části bioplynové stanice, popřípadě napojení na přístroje, musejí být
vsazeny z procesně-technických důvodů trubkové průchodky. Tyto průchodky budou vyhotoveny z
odolných materiálů (ušlechtilá ocel 1.4301) proti existujícím a procesním podmínkám a budou
plynotěsné a vodotěsné (trubková průchodka s těsnicí přírubou), a z toho vyplývá, že nevznikají
žádné emise pachových látek.
Zkvašený substrát (digestát) je odváděn do otevřené skladovací jímky. Při vytvoření krusty na
hladině či pokryti slámou budou vznikat nevýznamné emise pachových látek.
Vliv hlukové zátěže
Pro posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu „Bioplynové stanice Prosenice“ v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byla zpracována Hluková studie.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních
hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi
8.19 profi8.
Z výpočtů uvedených v hlukové studii v příslušných referenčních bodech, je je možné konstatovat,
že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq,T = 65 dB. Noční
provoz na staveništi bude vyloučen.
Při výpočtu provozní varianty bylo počítáno se zdroji hluku, které se přímo dotýkají veřejné
dopravy v obci Prosenice. Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány jednak přepočtem z
Věstníku dopravy – Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období 2005-2040, číslo 9/2007 a
přepočteny pro rok 2011 (silnice III/43415 a II/04724).
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Výpočet byl prováděn celkem ve 4 variantách. V první variantě jde o výpočty hluku během stavby
záměru a jeho vliv na chráněný venkovní prostor, další varianta je samotný budoucí provoz areálu
BPS a jeho vliv hluku na chráněný venkovní prostor včetně zavážky siláže (sezónní záležitost), třetí
varianta stávající veřejná doprava a čtvrtá je spojení provozu BPS se stávající veřejnou dopravou.
U varianty „Stavební činnost“ byla pro výpočet nasazena obvyklá stavební technika, vše
v maximálním zatížení – předpoklad, že všechny stroje pracují současně, což je z hlediska emise
hluku nejnepříznivější varianta. Rozložení jednotlivých zdrojů hluku po staveništi a jejich průměrné
vzdálenosti od nejbližšího okolního chráněného prostoru staveb se nebudou v průběhu stavby
významně lišit. Navíc od prvních nadzemních metrů hrubé stavby bude hluk již částečně stíněn
stojícími zdmi stavby. Jako zdroj hluku byla zde uvažována i vnitrostaveništní komunikace, a to s 8
průjezdy nákladními auty za hodinu.
U varianty „Provoz“ bylo počítáno s maximálním provozem osobních i nákladních vozidel dle
odhadu a předpokladu projektové dokumentace a investora, tj. v období sklizně, kdy lze počítat
s intenzitou navíc 20 průjezdů TNV (traktorů)/den. Stacionárním zdrojem hluku budou po dobu
provozu areálu stroje a zařízení umístěné uvnitř BPS, taktéž zařízení, které budou umístěny na
střeše budov, jako je hořák a nouzový chladič (v provozu maximálně jeden z nich), tak i manipulace
materiálů – kolový nakladač.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti bude dům č. 19
s referenčním bodem č. 8 (rodinný dům č. p. 36), kde hladina hluku dosáhne hodnoty LAeq,T = 58,6
dB (limit 65dB). Druhým nejvíce hlukem postiženým místem bude dům č. 1 s referenčním bodem
č. 1 (objekt k bydlení č. p. 89), kde maximální hladina hluku dosáhne LAeq,T = 57,6 dB.
Vzhledem k výsledným hodnotám hluku během stavební činnosti v referenčních bodech doporučuji
provádět bourací a stavební práce v denní dobu a ve stanoveném časovém rozhraní 7-21 hodin.
Z tohoto důvodu ani nebyla počítána varianta pro noc.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty
stanovené v technickém osvědčení.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během sezónního provozu by byl dům č. 1
s referenčním bodem č. 1, kde hladina hluku dosáhne dle zadaných vstupů maximální hodnoty
LAeq,T = 43.8 dB (limit 50dB). Z výpočtu je patrné, že vyšší podíl na nežádoucím hluku má obslužná
doprava, než samotný provoz BPS. V noční dobu tak bude nejvíce postiženým místem opět dům č.
1 s referenčním bodem 1 a hodnotou LAeq,T = 22,2 dB (limit 40dB).
Při zadání současné dopravy do modelu vycházejí vysoké hladiny hluku u obytných objektů podél
ulice Grymovské (III/43415), kde pro rok 2011 vychází přepočtem intenzita dopravy celkem 8.612
vozidel/den. V tomto případě byla u referenčního bodu č. 7 (rodinný dům č. p. 206) vypočtena
hladina hluku LAeq,T = 63,5 dB pro den a LAeq,T = 54,0 dB pro noc. V tomto případě jde o starou
hlukovou zátěž z dopravy, pro kterou platí limit 65 dB pro den a 55 dB pro noc.
Po započtení veřejné dopravy do modelu záměru se nejvíce postiženým místem stane opět dům č.
54 s referenčním bodem č. 7 a maximální hladinou hluku 2m od fasády a ve výšce 3m LAeq,T = 63,5
dB ve dne (limit 65 dB) a LAeq,T = 54,0 dB (limit 55dB) pro noc. Jde o bod se starou hlukovou
zátěží z dopravy, pro který naopak navýšení hladiny hluku ze záměru je nulové. Nejvyššího
navýšení hluku vlivem provozu záměru bude u domu č. 2 s RB č. 2 (objekt k bydlení č. p. 98) a to o
5,8 dB (39,7 dB oproti stávajícímu stavu 33,9 dB).
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních bodech, je
zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq,T = 65 dB. Noční
provoz na staveništi je nedoporučen. Provoz areálu nebude překračovat v zájmovém území
v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50 dB a pro noc LAeq,T = 40
dB. Dále ani i následný provoz areálu včetně hluku z veřejné dopravy nebude překračovat
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 55 dB a
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pro noc LAeq,T = 45 dB, v bodech vyšší staré hlukové zátěže z dopravy nedojde vlivem záměru
k navýšení hladiny hluku.
Vliv produkce odpadů
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 ve znení zák.c. 188/2004 Sb.odpady
zařazovat podle druhu a kategorií stanovených v Katalogu odpadu, vzniklé odpady které nemůže
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít,
zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadu a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností, shromaždovat utříděné podle druhu a kategorií, zabezpečí je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné
informace související s odpadovým hospodářstvím. Pro nakládání s nebezpečnými odpady si
vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného odboru životního prostředí jakožto orgánu státní
správy. Nakládání bude prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě
vzniku budou odpady ukládány utříděně.
Vlivy na půdu
Hnojivý účinek digestátu 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. Vlastnosti
digestátu závisí především na druhu zpracovávaných materiálu, méně už na technologickém
procesu. V porovnání s přímou aplikací surového materiálu (napr.chlévská mrva) má anaerobně
zfermentovaný substrát radu výhod:
- substrát je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný
- zvýšení využitelnosti živin a snížení jejich vyplavitelnosti
- snížení obsahu patogenu a semen plevelu
- snížení zápachu
- pokles emisí skleníkových plynu
Dusík obsažený v digestátu je méně pohyblivý, než dusík dodávanými průmyslovými hnojivy. Ke
kontaminaci muže sice docházet, ale pouze v případě přehnojení, ale vzhledem k dostatečnému
množství ploch k němu nebude docházet. Aplikace na pozemky zajistí přísun potřebných živin a
přispívá k omezení dávek průmyslových hnojiv. Pro udržení úrodnosti pudy je pak důležité do pudy
doplňovat živiny a organickou hmotu, její množství by melo být takové, aby postačovalo k
vyhnojení celé výměry orné půdy dle osevního postupu. Podmínky pro uplatnění digestátu jsou
uvedeny v následující části oznámení (4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů).
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace stavby bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších antropogenních
systémů. Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad
únosnou míru. Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného
faktoru existence reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce prostředí,
exponováni lidé. Relativně významné přicházejí v daném případě do úvahy i nepřímé aspekty
záměru, které se zprostředkovaným vlivem též dotýkají ochrany veřejného zdraví v smyslu
ovlivnění podmínek a stylu života, rizikových faktorů chování, vyvolání stresových reakcí apod.,
kde významnou úlohu hrají i faktory socioekonomické.
Hodnocení zdravotních rizik je zaměřeno na expozici hluku a imisím z provozu centra včetně
související dopravy a je zpracováno v souladu s obecnými metodickými postupy WHO a
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autorizačními návody Státního zdravotního ústavu Praha AN/14/03 verze 2 a AN 15/04 VERZE 2
pro autorizované hodnocení zdravotních rizik dle § 83e zákona č. 258/00 Sb., v platném znění.
Zdravotní riziko hluku
Výstupem hlukové studie použitým pro hodnocení expozice jsou ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech zohledňujících nejbližší chráněné objekty
situované kolem plánovaného objektu. Proti současné situaci se úroveň obtěžujícího účinku hluku
vlivem významně nezmění.
Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Hodnocení rizika znečištěného ovzduší vychází z výsledků výpočtu rozptylové studie, zaměřené na
základní škodliviny z dopravy, tedy oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10, benzen a
benzo(a)pyren a z odhadu úrovně imisního pozadí zájmové lokality.
Vypočtený imisní příspěvek z provozu plánované stavby a ze souvisejícího nárůstu dopravy je
velmi nízký a z hlediska ovlivnění imisní situace i celkového rizika prakticky zanedbatelný.
Posouzeny byly rovněž pachové emise. Na základě navrhované technologie za předpokladu
technologické kázně provozovatele není předpoklad, že by pachové emise znamenaly zátěž v okolí
BPS. Předmětná bioplynová stanice bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské primární
produkce a kejdou - pouze s malé pachové emise na vstupu nebudou znamenat jakýkoliv vliv
(dosah) pro obyvatelstvo.
Z výsledků hlukové a rozptylové studie tedy vyplývá, že provoz „Bioplynová stanice Prosenice“,
včetně související dopravy nebude pro obyvatele nejbližší zástavby zdrojem významného a
neúnosného zdravotního rizika hluku a znečištění ovzduší.
Vliv na estetické kvality území
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat:
- navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní
úrovni pro objekty tohoto typu a respektuje řešení stávající zemědělské
zástavby v území,
- zasazení stavby do terénu bude provedeno citlivě, nevytváří negativní pohledové
kontrasty v měřítku, asociacích ani v harmonii.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat logistickou halu vztažený k předmětnému území a populaci nebude
znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v
následující tabulce:
Tabulka č.42
VLIVY
Pojezdy při výstavbě,
demolice, manipulace se
stavebními odpady
Doprava při provozu
Vliv na estetické kvality
území

TYP OVLIVNĚNÍ ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU
přímé, krátkod
nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

přímé
dlouhodobý

malý nepříznivý vliv, dokladováno hlukovou a
rozptylovou studií
nepříznivý vliv se nepředpokládá
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr související s realizací bioplynové stanice není zdrojem možných vlivů,
přesahujících státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Vliv stavebních prací spojený s přípravou staveniště a návozem stavebního materiálu bude
správnou organizací stavby omezen.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaždování
jednotlivých druhu odpadu v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání s
odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou prostřednictvím
oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude
zajištěno přednostní využití odpadu před jejich odstraněním dle §11 zákona c.185/2001 Sb.
 Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být významným
zdrojem hluku pro životní prostředí. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla
hlukovou pohodu negativně ovlivňovat.
 Bude zpracován provozní řád a havarijní plán dle zák.č. 254/2001 Sb.ve znění platných
předpisů provozu bioplynové stanice.
 Bude aktualizován plán organického hnojení. Při zpracování plánu hnojení budou dodrženy
směrné odstupy mezi plochami hnojenými organickými hnojivy a objekty hygienické
ochrany, organické hnojivo bude zapraveno do půdy do 24 hodin. Organickými hnojivy se
nebude hnojit v blízkosti souvislé zástavby obcí, vodních toku a nádrží a v ochranných
pásmech vodních zdrojů.
 Fermentor, manipulační plochy se surovinami a jímky budou provedeny izolované proti
pronikání tekutých složek do podloží, prověřena bude při zahájení provozu nepropustnost
jímek, včetně jejich propojení, bude zajištěn řádný provoz a kontrola jímky na digestát.
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 Provozovatel bioplynové stanice zabezpečí zvýšenou technologickou kázeň provozu. Jako
vstupní suroviny budou výhradně použity produkty rostlinné výroby - siláž (rostlinná
výroba), kejda a chlévská mrva. O vstupních surovinách bude vedena podrobná provozní
evidence (druh, množství, doba). Doba zrání bude přizpůsobena technologickému procesu
(čas zrání), o době zrání bude vedena podrobná provozní evidence.
 Zabezpečeno bude vyvážení digestátu podle aktualizovaného plánu organického hnojení a
zabezpečena řádná aplikace za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem
s využitím vhodných aplikačních prostředků.
 Plán hnojení bude každoročně aktualizován, dle výstupů z živočišné výroby a bioplynové
stanice a aplikován v souladu se zákonem v návaznosti na potřeby hnojení pěstovaných
plodin a „Nitrátovou směrnici (108/2008 Sb.novela)“.
Dodrženy budou následující podmínky:
• plochy vhodné pro hnojení a plochy, kde statková hnojiva aplikovat nelze
•

zákaz aplikace digestátu v bezprostředním okolí potoků a rybníků, nesmí být hnojeny
trvale zamokřeny nebo podmáčené

•

vymezení období, kdy nelze statková hnojiva aplikovat

•

vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno, nebo
bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy

•

zákaz aplikace digestátu na pozemky svažité (nad 80)

•

zákaz aplikace digestátu v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou a
v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to dáno provozním
řádem vodovodu

•

zakreslena ochranná pásma zdrojů pitné vody a vymezeno území, kde nebude hnojeno
z titulu ochrany těchto zdrojů (v souladu se zák.č. 254/2001 Sb.)

•

zakresleny budou povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich, kde
nebude hnojeno

•

stanovena povinnost následného urychleného zapravení organických hnojiv do půdy,
pokud tak nebude učiněno ihned při aplikaci (do 24 hodin)

•

stanovena omezení plynoucí z ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9
Používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek:
• nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo
rozhodnutími příslušného orgánu,
• nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo
promrzlé do hloubky více než 8 cm,
• způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku
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 Při provozu bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem, případně
kropením.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zpracovatelem
projektu (ENSERV Bohemia s.r.o.).

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji hodnotit
jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Tato opatření
jsou v rámci přípravy záměru navržena a vycházejí rovněž ze zkušeností se stávajícím provozem
sýrárny. Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv na životní
prostředí a zároveň umožňuje realizaci stavby. V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést
tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti
stavební a zejména následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora a
účelné uplatnění produktů především rostlinné výroby. Omezení vlivu provozu stavby je technicky
realizovatelné a je nutné určit parametry omezení možných vlivů.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace umístění bioplynové stanice
Bioplynová stanice Prosenice
Situace, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
(dle Ing.Černý, ENSERV Bohemia s.r.o., 10/2010)
Rozptylová studie „Bioplynová stanice Prosenice“, Ing.Petr Fiedler, 09/2010
Hluková studie „Bioplynová stanice Prosenice“, Tomáš Bartek, 10/2010
Situace pozemků Moravská zemědělská a.s.
Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů – Moravská zemědělská a.s.
2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel uvedl všechny známé informace o předmětném záměru ve výše zpracovaném
oznámení.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je výstavba bioplynového zařízení ve stávajícím zemědělském areálu v obci
Prosenice. Jedná se o novostavbu bioplynové stanice postavené podle technologie NatUrgas.
Bioplyn bude produkován tzv. mokrou fermentací z organických hmot vzniklých zemědělskou
výrobou. Vzniklý bioplyn bude spálen v kogenerační jednotce s cílem výroby elektrické a tepelné
energie.
Účelem zařízení je výroba energie z obnovitelných zdrojů ve formě elektrické energie a tepla.
V bioplynové stanici vyrobený bioplyn bude zužitkován v kogenerační jednotce.
Na stavebních parcelách č. st. 666, st. 541, st. 551, st. 543, st. 536, st. 669, st.671, st. 538, st. 673,
st. 560, st. 561, st. 670 a st. 185 se nachází dnes již nepoužívané stavby zemědělského charakteru.
Tyto stavby budou pro stavbu bioplynové stanice a silážního žlabu odstraněny. Před demolicí
objektů bude vypracován demoliční projekt.
Zařízení se skládá z těchto objektů: hlavní prismatický fermentor (2x – ležící vedle sebe),
turbofermentor, jímka na tekuté substráty (předjímka), skladovací nádrž pro digestát, transformátor
a silážní žlab.
Nové zpevněné komunikace BPS budou napojeny na stávající komunikace v areálu společnosti.
Tyto komunikace se budou také využívat jako přístupová komunikace při stavbě BPS.
Dodávka a odběr elektřiny do/z BPS bude zajištěna novou transformační kioskovou stanicí
umístěnou v těsné blízkosti bioplynové stanice a napojenou na veřejnou distribuční síť 22 kV, která
prochází areálem společnosti.
Zásobování bioplynové stanice pitnou a užitkovou vodou bude uskutečněna napojením na stávající
vodovodní řád, který se nachází ve stávajících objektech uvnitř zemědělského areálu.
Znečištěné odpadní vody vznikající z oplachů zpevněných ploch jsou zaústěny přímo do předjímky
bioplynové stanice.
Návrh řešení bude vycházet z podmínek zájmového území se záměrem provést umístění bioplynové
stanice využívající produktů rostlinné výroby pro výrobu energie ve formě elektrické energie a
tepla. V bioplynové stanici vyrobený bioplyn bude zužitkován v kogenerační jednotce. Cílem je
napájení veřejné rozvodné sítě vyrobeným proudem jako ekologickým zdrojem elektrické energie a
tepelnou energií některé objekty v areálu společnosti.
Navržena je stavba, která bude začleněna do stávající lokality a systému obce Prosenice s ohledem
na další stavby v daném území, na dopravní napojení území a přírodní charakteristiky území.
Objekt bude respektovat okolní prostředí tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a
úměrné okolnímu prostoru.
Silážní žlab bude postaven nový v těsné blízkosti bioplynové stanice. Kapacita silážního žlabu bude
cca 9 000 t substrátu. Kapacita navrženého silážního žlabu zcela nepokryje celoroční spotřebu
substrátů v bioplynové stanici. Zbytek siláží se bude skladovat v nevyužívaných silážních žlabech
v obci Radslavice. Silážní žlaby v obci Radslavice jsou od bioplynové stanice vzdáleny cca 4 km. Je
zde možno skladovat cca 8 500 t siláží. Celková kapacita nového silážního žlabu u bioplynové
stanice a silážního žlabu v obci Radslavice dostatečně pokryje celoroční spotřebu pevných substrátů
v BPS. Denní spotřeba siláže se bude ze silážního žlabu v obci Radslavice přepravovat na
velkokapacitních přívěsech a sklápět do zařízení pro navážení pevného substrátu. Zařízení pro
navážení pevného substrátu bude uzpůsobené pro plnění velkokapacitními přívěsy.
Navážení pevného substrátu navazuje přímo na budovu fermentoru. Jedná se o zastřešenou část
stavby. Střecha je posazena na nosných sloupech. Podlahová deska, kde je umístěno zařízení pro
navážení pevného substrátu, se nachází na stejné úrovni jako podlahová deska fermentoru.
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Mezi inženýrské stavební objekty bioplynové stanice patří kanalizace na dešťovou vodu,
znečištěnou vodu, odpadní vodu ze sociálního zařízení, potrubní rozvody na vedení substrátů a
digestátu, přípojka pitné a užitkové vody, přípojka VN a NN do transformátorové stanice, dopravní
a manipulační plochy, zatravněné plochy a telefonní a internetová přípojka.
Silážování – sklizeň pevných substrátů (siláží) a jejich naskladňování do silážních žlabů probíhá
v sezóně sklizně zpravidla v pracovních dnech, ve výjimečných případech také ve volných dnech.
Jsou naváženy na traktorových návěsech nebo nákladními vozy a složeny na plochách silážního
žlabu. Poté jsou řádně uloženy. Siláž se pokryje fólií, která zaručí uchování siláží v odpovídající
kvalitě přes celé nevegetační období.
Pevné substráty v podobě chlévské mrvy se do BPS naváží průběžně, celoročně.
Kapalné substráty se přiváží cisternovými auty nebo traktory s cisternovým přívěsem. Jsou
napouštěny přímo do přednádrže přes připojovací armaturu. Zamezuje se tak úniku pachových
emisí.
Siláž pro denní spotřebu BPS se nabere v silážním žlabu kolovým nakladačem a dopraví se
k navážce pevného substrátu hlavního fermentoru, případně se přiveze na velkokapacitním přívěsu
ze silážního žlabu v obci Radslavice a přímo se sklopí do navážky. Z navážky se pevný substrát
plynule dávkuje do hlavního fermentoru. Dopravní plocha se pak ručně vyčistí od přebytků siláže.
Prosakující voda ze silážního žlabu a odpadní voda z oplachování ploch pro navážení pevného
substrátu se jímá do přednádrže. Z přednádrže se vsakovací šťávy společně s přivezenou kejdou po
částech dávkují pomocí čerpadla do hlavního fermentoru a dostávají se tak do fermentačního
procesu.
Po asi 45 dnech uložení v hlavním fermentoru se prokvašený substrát přečerpá do separátoru.
Substrát, prokvašený v 1. stupni, se v separátoru rozdělí na pevnou a kapalnou frakci. Kapalná
frakce se dopravuje do nádrže pro sekundární fermentaci. Pevná frakce, již tvoří nerozložitelné resp.
těžko rozložitelné součásti s obsahem sušiny cca 30 %, se ukládá aerobně do meziskladu a následně
se rozmetá jako organické hnojivo na pole.
Kapalná frakce s obsahem sušiny cca 4 % se přečerpává do nádrže pro sekundární fermentaci
(turbofermentoru, případně sekundárního fermentoru). V této nádrži se volně rozpuštěné mastné
kyseliny rozloží na bioplyn. Po sekundární fermentaci se digestát přečerpá do otevřeného
koncového skladu.
Fermentory se pomocí trubkového výměníku tepla udržují při teplotě cca 40°C při mezofilním
provozu nebo při teplotě 55°C při termofilním provozu.
Velikost koncové skladovací nádrže je navržena tak, aby skladová kapacita nádrže byla minimálně
180 dnů. Prokvašený substrát se pak z koncových skladů odváží na traktorových přívěsech nebo
nákladních vozech v cisternových zásobnících na pole a hnojí se jím dle plánu hnojení organickými
hnojivy. Pro rozmíchání plovoucí vrstvy je v nádrži koncového skladu instalováno motorové
ponorné míchadlo.
Bioplyn vznikající v hlavním i sekundárním fermentoru se vede do odsiřovacího zařízení plynu, kde
se biologicky odsiřuje. Zajišťuje se tak ekologické spalování bioplynu v kogenerační jednotce. Za
účelem odsíření se na dno fóliového odsiřovacího zařízení ukládá výplachová kapalina ve formě
kejdy. Kromě toho se do zařízení vhání vzduch. (cca 2-3 objemová %). Toto prostředí umožní
bakteriím, které zajišťují proces odsiřování, odbourat podstatnou část síry, obsažené v bioplynu.
Výplachová kapalina se pravidelně vyměňuje cca 2-3x ročně. Vyměňovaná kapalina se odčerpá do
koncového skladu.
Bioplyn se z odsiřovacího zařízení dostává přes kompresor do kogenerační jednotky, kde je využit
pro výrobu elektrické a tepelné energie.
Na životní prostředí může mít vliv výstavba objektu a následný provoz bioplynové stanice.
Dopravní napojení a vlastní provoz související s přípravou vstupních surovin bude řešen s ohledem
na okolní prostory,zejména objekty bydlení. K silážování bude využitý nový silážní žlab a doplněna
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celková kapacity potřeby siláže z lokality v Radslavicích. Aplikace digestátu (separát, fugát) jako
organického hnojiva bude prováděna v souladu s požadavky prostoru pozemků dle zpracovaného
plánu organického hnojení.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení
a stavby. Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do předmětného území,
bude respektovat dopravní a přírodní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých
stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací využití technologických požadavků.
Posuzovaná stavba bude řešena s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel, a to i
v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti s provozem vozidel.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
Vyjádření ke stavebnímu záměru „Bioplynová stanice v prosebnicích“, Magistrát města Přerova,
Stavební úřad, č.j. MMPr/083121/2010/Kl z 26.10.2010.
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpis
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2 000, Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, zn.
KÚOK/97313/2010/OŽP/7311 z 1.10.2010
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a výhledovém
stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem
lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Bioplynová stanice Prosenice“ je přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření.

Oznámení bylo zpracováno: 10 / 2010

Zpracovatel oznámení : Ing. Jarmila Paciorková
číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:

Spolupracovali:
Ing.Černý, ENSERV Bohemia s.r.o.
Ing. Petr Fiedler, Rozptylová studie Háj ve Slezsku
Tomáš Bartek, Pstruží, Hluková studie

…….………………………….
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F. Doplňující údaje
Situace umístění bioplynové stanice
Bioplynová stanice Prosenice
Situace, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
(dle Ing.Černý, ENSERV Bohemia s.r.o., 10/2010)
Rozptylová studie „Bioplynová stanice Prosenice“, Ing.Petr Fiedler, 09/2010
Hluková studie „Bioplynová stanice Prosenice“, Tomáš Bartek, 10/2010
Situace pozemků Moravská zemědělská a.s.
Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů – Moravská zemědělská a.s.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
Vyjádření ke stavebnímu záměru „Bioplynová stanice v prosebnicích“, Magistrát města Přerova,
Stavební úřad, č.j. MMPr/083121/2010/Kl z 26.10.2010.
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpis
Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2 000, Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, zn.
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SITUACE UMÍSTĚNÍ BIOPLYNOVÉ STANICE
Měřítko 1 : 10 000

SITUACE UMÍSTĚNÍ BIOPLYNOVÉ STANICE
Měřítko 1 : 10 000
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BIOPLYNOVÁ STANICE PROSENICE
SITUACE, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
(dle Ing.Černý, ENSERV Bohemia s.r.o., 10/2010)
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ROZPTYLOVÁ STUDIE
BIOPLYNOVÁ STANICE PROSENICE
Ing.Petr Fiedler, 09/2010
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HLUKOVÁ STUDIE
BIOPLYNOVÁ STANICE PROSENICE
Tomáš Bartek, 10/2010
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SITUACE POZEMKŮ MORAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.
INFORMATIVNÍ VÝPIS Z EVIDENCE PŮDY DLE UŽIVATELSKÝCH VZTAHŮ –
MORAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.

