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A.I. Obchodní firma
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27500713
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Agroenergie Králíky s.r.o.
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5 0 4 0 1 Nový Bydžov
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: Bioplynová stanice Agroenergie Králíky s.r.o.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění záměr naplňuje dikci bodu 10.15
„Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto
limitní hodnoty v příloze uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, jako
podlimitní záměr k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu
od 50 do 200 MW“ v podlimitním stavu, kategorie II, přílohy č. 1 k cit. Zákonu, kde
příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. Zařazení vyplývá z kogenerační jednotky, jejíž energetický
výkon činí 980 kW a tepelný výkon 1250 kW. Bioplynová stanice bude zpracovávat
pouze zemědělskou biomasu využitelnou k fermentaci, nikoliv odpady nebo materiál
z údržby komunální zeleně apod.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je vybudovat bioplynovou stanici s anaerobní fermentací biomasy.
Výstupem bioplynové stanice bude methan, který bude následně využíván
v kogenerační jednotce k výrobě tepla a elektrické energie.
Kapacity posuzovaného záměru jsou následující:
Vstupy:
Surovina
Kukuřičná siláž
Triticale – siláž
Tráva – travní siláž
Tráva čerstvá - zelená
Kravský hnůj - podestýlka sláma
Kejda skotu po separaci
GPS – šroty a obilí po lhůtě

Podíl sušiny %
34
34
36
34
28
1,2
75

Org. sušina tun/rok
3.440
340
594
62
686
42
750

tun za rok
11.000
1.000
2.000
200
3.500
3.500
1.000

Výstupy:
Ø produkce bioplynu
– 3 693 421 m3/rok
Ø produkce digestátu (fermentátu)
– 11 667 t/rok
Ø instalovaný elektrický výkon 980 kW: 6 463 486 kWh elektrické energie (při elektrické
účinnosti kogenerační jednotky 34%)
Ø instalovaný tepelný výkon 1194 kW: 7 281 315 kWh tepelné energie
Veškerý vyprodukovaný materiál z koncového skladu (digestát-fugát) bude provozovatel
bioplynové stanice používat na svých a pronajatých pozemcích v rámci plánu výživy
rostlin s přihlédnutím na všechny platné právní předpisy. Kapacita koncových skladů je
projektována na dobu skladování až 7 měsíců (dle podkladů oznamovatele budou
využívány již vystavěné nádrže na kejdu).
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B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Královéhradecký
obec:
Králíky
katastrální území: Králíky
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení
nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané
lokalitě žádné další záměry. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území
byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní
prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předkládaný záměr řeší otázku dalšího zpracování vyprodukovaných statkových hnojiv
s doplněním dalšího množství biomasy, vyprodukované v rámci podniku. Výroba
elektrické energie kogenerací z obnovitelných zdrojů energie (biomasy) je pro životní
prostředí přínosná a velmi žádaná. Kogenerační jednotka bude kromě výroby elektrické
energie produkovat i velké množství tepla, které bude dále využíváno.
Hlavním důvodem pro výstavbu bioplynových stanic je výroba elektrické energie z
obnovitelných zdrojů v souladu s požadavky mezinárodních společenství na snížení
spotřeby fosilních paliv a snížení emisí z jejich spalování. Tento trend je podporován
státem - zákon č. 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie.
Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost vstupních
surovin, vhodného pozemku a inženýrských sítí.
Řízená anaerobní fermentace je perspektivní způsob ekologického zpracování zbytkové
biomasy. Jedná se o bioenergetickou transformaci organických látek, při které
nedochází je snížení jejich hnojivé hodnoty. Tato technologie využívaná v bioplynových
stanicích je souborem procesů, ve který se směsná kultura mikroorganismů rozkládá
biologicky odbouratelnou organickou hmotou bez přístupu vzduchu. Výslednými
produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát s vysokým obsahem živin určených pro
hnojení rostlin v půdě a bioplyn s obsahem 50-60% metanu a výhřevností cca 18-26
MJ.m-3, který se využívá k energetickým účelům. Záměrem je samozřejmě i využití
energie tepla z kogeneračních jednotek, které lze využít k vytápění objektů v areálu, pro
další rozvoj podnikání nebo v obecní sféře.
Fermentát je dále využit jako hodnotné hnojivo pro vlastní spotřebu nebo může být
dodáván do obchodní sítě.
Vzhledem k NV č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, vydaného na základě Směrnice rady EU
č.91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobenými dusičnany ze
zemědělských zdrojů a dále vzhledem k zákonu o integrované prevenci umožňuje
posuzovaná technologie všem původcům biologického materiálu řešení jeho řádného
zpracování a uložení bez nutnosti budovat investičně náročné skladovací kapacity.
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Mezi hlavní výhody navrhovaného řešení patří to, že:
ü vstupní biomasa nemusí být převedena do čerpatelného stavu
ü vstupní biomasa v pevné a zvlhčené formě je během anaerobního procesu
fermentována v plynotěsném fermentoru, výstupní sušina je cca 5%
ü není nutné zvlhčení vstupní biomasy, probíhá míchání ve vertikálním míchacím
stacionárním zařízení a přesné dávkování materiálu dle potřeby fermentoru
ü získaný bioplyn, který je spalován v kogeneračních jednotkách se vyznačuje
nízkým obsahem síry
ü proces anaerobní digesce probíhá v plně automatickém režimu
ü po ukončení fermentace nezůstává žádná odpadní voda
Vlastnosti fermentačního zbytku závisí na druhu zpracovávaných materiálů, méně už na
technologickém procesu. V porovnání s aplikací statkových hnojiv (například s prasečí
kejdou) má anaerobně fermentovaný substrát řadu výhod:
ü při pravidelné aplikaci na pozemky dojde k navýšení podílu organické hmoty
v půdě (což má příznivý dopad na zvýšení retenční schopnosti půdy – substrát je
biologicky stabilizovaný a jeho hodnoty pH jsou neutrální)
ü dochází ke zvýšení využitelnosti živin na straně jedné a ke snížení možnosti jejich
vyplavení na straně druhé
ü dochází ke snížení obsahu patogenů a klíčivosti semen plevelů
ü dochází k velmi podstatnému snížení pachové zátěže (vztaženo ke vstupní
biomase)
ü dochází k podstatnému poklesu emisí skleníkových plynů

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Bioplynová stanice
bude zřízena ve severozápadní části stávajícího areálu
zemědělského podniku. Součástí stavby je budova kogenerace, fermentory, koncový
sklad, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, teplovod, trafostanice.
Veškeré stavební objekty jsou řešeny jako přízemní.
Posuzovaný záměr představuje následující stavební objekty:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

Budova kogenerace
Koncový sklad
1 ks
Fermentory
4 ks
Kanalizace dešťová
Kanalizace splašková
Vodovod
Trafostanice a trasa VN
Komunikace

Skladování a příprava materiálu
Pro skladování biomasy bude využitý již vystavěný skladovací prostor v areálu
zemědělského podniku, kde je dostatečná kapacita na uskladnění potřebného množství
materiálu, jako vsázky do bioplynové stanice. Kejda a vepřový hnůj se bude navážet
každý den na příjmové místo v bioplynové stanici, kde se okamžitě přečerpá do
hermetické nádrže a odtud se bude dávkovat přímo do fermentoru. Silážní šťávy, stejně
jako kontaminovaná voda z prostoru manipulace s materiálem, budou odvedeny do
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sběrné jímky, odkud budou dávkovány do fermentoru nebo do koncového skladu
centrálním čerpadlem.
Pevná biomasa jako je silážní kukuřice, GPS obiloviny bude dávkována do stacionárního
dávkovacího zařízení, kde bude po zamíchání dávkována přesná dávka do fermentoru
podle potřeby fermentačního procesu. Celý tento systém dávkování je řízen automaticky.
Postup přípravy materiálu je následující: materiál se ze silážního žlabu bude čelním
nakladačem dávkovat do stacionárního vertikálního vozu, kde dojde k promíchání a
následně se tento materiál dávkuje šnekem do fermentoru
SO 01 Budova kogenerace

Objekt je navržen na základových pasech a patkách. Pod podlahovými konstrukcemi
budou provedeny podkladní vrstvy ze štěrku a štěrkopísku, zhutněné na meze,
požadované pro navrhované únosnosti podlah. Vlastní prostor kogenerační jednotky
a rozvodny je vyzdívaný. Se železobetonovým stropem z filigránových desek. Prostor
membránového plynojemu je tvořen železobetonovou skořepinovou konstrukcí.
Zastřešení je ocelovým krovem s krytinou z trapézového plechu.
Budova kogenerace je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Jednoduché a
střídmé architektonické řešení je v souladu s funkcí objektu.Obvodové zdivo je opatřeno
vápennou štukovou omítkou, střešní krytinu tvoří trapézové plechy.Okna a vrata jsou
ocelová.
Součástí stavebního objektu kogenerace je plynojem, který na tuto jednotku navazuje
skladem plynu. Beztlakový plynojem má objem 800 m3.
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Detail umístění SO01 – budovy kogenerace (půdorys, pohledy, řezy)
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SO 02 Koncový sklad
Objekt je tvořen železobetonovou jímkou bez zastropení. Obslužný žebřík má ocelovou
konstrukci žárově zinkovanou. Ocelové sloupy lávky jsou na betonové patce. Koncový
sklad je izolován proti únikům látek foliovou izolací s kontrolním detekčním systémem
Koncový sklad má objem 6 100 m3. Kromě toho bude k uskladnění dále sloužit již
vybudovaný sklad – Vítkovická věž – o objemu 1 820 m3.
SO 03 Fermentory
Objekt je tvořen železobetonovými jímkami se zastropením železobetonovou deskou
s plyno-kapalno těsným provedením. Sklep mezi fermentory je proveden jako
vyzdívaný. Kruhové jímky fermentorů jsou zakryty železobetonovou deskou podepřenou
středovým železobetonovým sloupem. Zatížení na desku je 500kg/m2. Mezi jímkami
fermentorů se nachází železobetonový sklep se zastropením ocelovými nosníky.
Střešní krytinu tvoří sendvičové polyuretanové panely.
Jímky fermentorů
šachtami.

jsou opatřeny foliovou izolací a detekčním systémem s kontrolními

Detekci průsaků zásobníku tvoří netkaná ochranná fólie (300 g/m²), průsaková fólie,
průsaková netkaná textilie a dvě kontrolní trubky DN200. Průsakovou fólii tvoří materiál
PE-umělá hmota o síle 0,8 mm. Mezi touto fólií a spodní hranou betonu se
pokládá průsaková netkaná textilie se 1000 g/m². Průsaková fólie se svaří kolem dokola a dokončí. Průměr průsakové folie se zvolí tak, aby ji bylo možno upevnit ve výši
1,00 m na vnější stěně, nad hranou dna. Veškeré úchyty a upevňovací materiály,
průchodky trubek se stahovacími přírubami včetně montáže jsou dodané prodejcem.
Protokoly o testech a protokol o zabudování odpovídají zákonným předpisům.
Zásobníky jsou nad terénem izolované. Izolace se dodatečně provádí na vnějších
stěnách zásobníků. Izolaci tvoří 80 mm silná vrstva izolační látky. Izolace se nakonec
kolem dokola oplechuje. Stropy zásobníků jsou rovněž izolované na vnější straně.
Izolaci tvoří 80 mm silná vrstva izolační látky. Izolace je chráněná ochranným nátěrem,
na který je možno vstupovat. Hrany na betonu se pak spojí s potěrem.
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Detaily uspořádání a umístění fermentorů v AGROENERGIE Králíky s.r.o.:
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SO 04 Kanalizace dešťová
V rámci bioplynové stanice bude vybudována dešťová kanalizace pro čisté srážkové
vody, které budou odváděny k zasakování na terén. Kontaminované vody z prostoru
manipulace s materiálem budou odvedeny do sběrné jímky, odkud budou dávkovány do
fermentoru nebo do koncového skladu.
SO 05 Kanalizace splašková
Splašková voda z bioplynové stanice bude svedena do stávajícího vedení splaškové
kanalizace v areálu a na tyto rozvody se napojí.Jedná se o splaškovou vodu z budovy
kogenerace, kde je sociální zázemí a sprchy pro obsluhu.
SO 06 Vodovod
Objekt bioplynové stanice bude řešen připojením na stávající vnitroareálové rozvody
vody.
SO 07 Trafostanice a trasa VN
Na severozápadní straně staveniště prochází venkovní vedení VN 22kV a je zde
umístěna trafostanice. Nové objekty jsou umístěny mimo ochranné pásmo. Na severním
okrají staveniště prochází kabel NN. V ochranném pásmu provádět práce dle
bezpečnostních podmínek za asistence pracovníků příslušných správců sítí. Vedle
stávající sloupové trafostanice bude instalováno nové trafo 550 kW pro distribuci do sítě.
SO 08 Komunikace
Stávající areál zemědělského družstva je napojen na místní komunikaci III tř. Vlastní
provoz bioplynové stanice je komunikačně napojen na stávající betonovou komunikaci
areálu v místě stávající kotelny. Příjezd k objektům bioplynové stanice bude zajištěn po
betonových komunikacích bez obrubníků. Plocha pro stáčení kejdy bude realizována
jako nepropustná s živičným krytem a s obrubníky. Dešťové vody z této plochy budou
svedeny do jímky a čerpány do fermentoru.
Popis technologie
Výrobním programem posuzované akce je zpracování biologicky rozložitelných odpadů
ze zemědělské činnosti a vlastní zelené hmoty anaerobní fermentací. Fermentace bude
probíhat v uzavřených fermentorech a vzniklý bioplyn bude nejprve jímán v plynojemu a
dále spalován v kogenerační jednotce, přičemž bude vyráběna elektrická energie a
zároveň uvolňována tepelná energie.
Provoz fermentační stanice bude nepřetržitý, obsluha bude jen občasně kontrolovat
činnost.
Technologický postup začíná příjmem surovin. Jejich množství a složení se mění podle
možností a roční doby.
Dovezené suroviny projdou nejprve drtičkou, ve které budou rozdrceny na velikost částic
max. 8 mm. Poté projdou zařízením pro separaci balastu a budou dopraveny do tří
mísících zásobníků. Odtud jsou dopravovány do fermentorů.
Bazénové fermentory jsou betonové nádrže o průměru 22 m a výšce 6 m, tj. jejich obsah
je 2 280 m3. V nich probíhá hlavní reakce, tj. anaerobní rozklad organické hmoty za
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vzniku bioplynu a tzv. digestátu, což je vodná suspenze dosud nerozloženého (a již jen
velmi obtížně biologicky rozložitelného) materiálu. Anaerobní rozklad biologického
materiálu je proces, při kterém je materiál rozkládán činností anaerobních
mikroorganizmů, tj. takových, které ke svému životu nepotřebují kyslík nebo pro které je
kyslík nežádoucí. Rozklad probíhá ve více krocích, protože žádný z mikrobiálních druhů
není schopen rozložit např. přírodní polymery až na metan. Využívá se proto
mikrobiálních konsorcií. Obvykle se jednotlivé kroky označují jako hydrolýza –
acidogeneze – acetogeneze – metanogeneze. Logicky při každém z kroků jsou
optimální podmínky procesu mírně odlišné. Průmyslově prováděná fermentace proto
probíhá vícestupňově, v tomto konkrétním případě dvoustupňově a v každém stupni se
udržují odlišné pracovní podmínky. Je oddělena fáze kyselá od metalizace. Minimální
podíl sušiny v substrátu po první fázi fermentace činí 11 %. Pro každý stupeň jsou
instalovány dva fermentory, dohromady tedy čtyři. Pro snadnější udržování procesu jsou
fermentory propojeny v části plynové i kapalinové, aby bylo možno materiál podle
potřeby přečerpávat a optimalizovat. Proces probíhá kontinuálně a doba zdržení
materiálu ve fermentorech (v procesu fermentace) je plánována na 60 dní. Samozřejmě
je ovlivněna teplotou, v tomto konkrétním případě jsou užity mezofilní podmínky, tj.
teplota cca 37 – 40° C. Při výše uvedené skladbě surovin lze očekávat množství
produkovaného bioplynu cca 600 m3/hod a obsah metanu v něm 54%.
Fermentory jsou uzavřené a plynotěsné. Fermentory 1. stupně jsou plněny přes
stacionární míchací a dávkovací zařízení. Plnění probíhá plnicím šnekem bočním
plnicím systémem. Ve všech fermentorech je instalován ponorný míchací vrtulový
systém, výškově nastavitelný. Obsah fermentoru je vyhříván ocelovými nerezovými
trubkami namontovanými na vnitřní stěnu fermentoru. Topným mediem je voda ohřívaná
ve výměníku plynového motoru. Na kopuli nádrže je instalovaná plynová kopule
s přírubou na připojení plynovodu, vzduchová přípojka pro eliminaci H2S a kontrolní
okénko. Vznikající bioplyn je směsí především metanu a oxidu uhličitého s malými
příměsemi vodíku, sulfanu a příp. i amoniaku. Pro další zpracování vadí především
sulfan, protože by při jeho spalování vznikal oxid siřičitý se všemi nežádoucími důsledky
a proto je v potrubí za fermentory odstraněn přesně řízeným přídavkem vzduchu, čímž
je oxidován na elementární síru, která z plynu vypadá a již dalšímu procesu nevadí.
Za fermentory je instalován nízkotlaký plynojem jako vyrovnávací prvek mezi výrobou
bioplynu a jeho spotřebováváním. Je umístěn ve zvláštní budově a jeho velikost ( 800
m3) je volena tak, aby určitou dobu stačil zásobovat plynový motor. Z plynojemu je
bioplyn dopravován dmychadlem zvyšujícím tlak do spalovacího motoru kogenerační
jednotky.
Kogenerační jednotka je tvořena plynovým spalovacím motorem, ve kterém je spalován
bioplyn vzniklý při fermentaci. Motor je spojen spojkou se synchronním
bezkartáčkovým generátorem ve kterém je produkován elektrický proud. Zařízení je dále
vybaveno přípravou plyno-vzduchové směsi optimálního složení (regulace plynu,
difuzérový směšovač, škrtící klapka) a dále tepelným výměníkem využívajícím teplo
vznikající při chodu motoru. Motor pracuje ve čtyřtaktním režimu podle Ottova principu.
Instalovaný elektrický výkon motoru je 1052 kW, provozovaný 980 kW. Spotřeba
bioplynu je vypočtena na 560 m3/hod s maximální spotřebou 600m3/hod, což pokrývá
celou produkci. Kogenerační jednotka je umístěna v budově propojené s budovou
plynojemu.
Pro případ, že by kogenerační jednotka z nějakého důvodu nebyla schopna bioplyn
spalovat (rozjezd generátoru, porucha, údržba aj.) je stanice vybavena bezpečnostním
spalovačem plynu. Ten je zapojen na plynovod a zapaluje se automaticky při překročení
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nastaveného tlaku v plynojemu. Jeho kapacita je přizpůsobena množství vznikajícího
bioplynu ve stanici.
Kogenerační jednotka bude od firmy Jenbacher, typ JMS 320 GS-BL, s provozním
výkonem 980 kW elektrických a 1104 kW tepelných. Spalovací motor je zážehový.
Dodavatelem kogenerační jednotky je firma GE Jenbacher GmbH&Co. OHG, Jenbach,
Rakousko.
Koncový sklad je opět vybaven míchacím systémem. Vodná suspenze z fermentačního
procesu je skladována v koncovém skladu, což je otevřená betonová nádrž válcového
tvaru s průměrem 36 m a výškou 6 m. Jeho objemová kapacita činí 6 100 m3.
Skladovaný materiál je vyhnilý, obsah sušiny v něm se pohybuje v mezích 5 – 6%,
rozkladné procesy zde již neprobíhají a proto zde nebudou vznikat páchnoucí látky.
Materiál bude odtud rozvážen jako hnojivo na pole investora.
Další součástí fermentační stanice jsou čerpadla, potrubní rozvody a celá soustava
bezpečnostních prvků vzhledem k vlastnostem produkovaného plynu. Celé zařízení
fermentační stanice dodává společnost BIOPROFIT s.r.o. Lišov, která je českou
dceřinou společností firmy BIOGEST Umwelttechnik GmbH, Rakousko.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby: 2007
Dokončení stavby: 2008
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Králíky
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí bude nejbližším rozhodnutím
vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr.
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Širší územní vztahy, situace stavby a fotodokumentace
podkladů:

jsou patrné z následujících

situace záměru
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situace záměru
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Fotodokumentace stávajícího stavu:
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Celková situace bioplynové stanice je patrná z následujícího obrázku:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Se záměrem jsou spojeny následující nároky na plochy dle jednotlivých stavebních
objektů z hlediska zastavěných ploch:
Ø SO 01 –
301 m2
Ø SO 02 –
924 m2
Ø SO 03 –
924 m2
Ø SO 04 –
53 m2
Ø SO 06 –
110 m2
Ø SO 07 –
10 m2
Ø SO 08 – 1 308 m2
Celkem – 3 630 m2 zastavěných ploch
Z uvedených podkladů předaných oznamovatelem je tedy patrné, že se záměrem je
spojen celkový nárok na plochy dle následující tabulky:
st.p.č. 111/2
st.p.č. 111/3
st.p.č. 111/4
st.p.č. 111/7
st.p.č. 111/8
st.p.č. 129/1
st.p.č. 129/2
st.p.č. 129/3
p.č. 367/44
p.č. 367/57
p.č. 37
celkem

charakter pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

2

plocha pro záměr (m )
713
3
580
590
369
265
141
4
2
65
3 634
6 366

Celkově lze tedy konstatovat, že záměr je realizován na celkové ploše 6 366 m2,
z čehož na zpevněné plochy připadá 2 736 m2, na zastavěné plochy 3 630 m2.
Z charakteru záměru je patrné, že s ním není spojen žádný nárok na ZPF respektive
PUPFL.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14
odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992
Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Poloha záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z přílohy předkládaného oznámení.
Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nachází mimo skladebné prvky ÚSES či významné krajinné prvky.
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Ochranná pásma

Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu
jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území a
rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•

•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace
anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních
místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy

Dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění ,díl 2, Povodňová opatření § 66 až 81 je
limitem území stanovené záplavové území. Západně od území protéká významný tok
Cidlina, který náleží do správy Povodí Labe, s.p. Podél toku bylo stanoveno záplavové
území, které okrajově zasahuje i do katastrálního území Králíky (ne však do jeho
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zastavěného území, tudíž toto záplavové území je i mimo areál plánované výstavby
bioplynové stanice).
B.II.2. Voda
Stávající areál je napojen na vlastní vodovod. Objekt bioplynové stanice bude řešen
připojením na stávající vnitroareálové rozvody vody.
Provoz stanice v zásadě nevyžaduje významné nároky na pracovní síly. Jedná se o
automatický provoz s občasným dozorem, kdy je v projektu uvažováno s 0,5 pracovníka.
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy č. 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
Ø
Ø

30 m3/rok pro výrobního pracovníka
16 m3/rok pro THP

Celkové nároky na vodu pro sociální účely tak představují 15 m3/rok.
Dále je voda spotřebována na oplach zařízení v objemu 200 l/den, což představuje 73
m3/rok. Tato voda je potřebná pro oplach oken ve fermentoru, kde jsou kontrolní průzory
a tato voda je uvnitř fermentoru .
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Se záměrem jsou spojeny následující nároky na surovinové nebo energetické zdroje:
Surovina
Kukuřičná siláž
Triticale – siláž
Tráva – travní siláž
Tráva čerstvá - zelená
Kravský hnůj - podestýlka sláma
Kejda skotu po separaci
GPS – šroty a obilí po lhůtě

tun za rok
11.000
1.000
2.000
200
3.500
3.500
1.000

Elektrická energie která se vyrobí na bioplynové stanici se všechna bude dodávat do
distribuční sítě. Vlastní spotřeba elektrické energie pro bioplynovou stanici je 529.884,kWh/rok tj cca 6,6 % z celkového objemu vyrobené elektrické energie. Tepelná energie,
která bude potřeba k vlastnímu procesu fermentace na bioplynové stanici se bude
dodávat z chladícího okruhu motoru kogenerace o to v celkovém odběru 1.552.163,kWh/rok. Odpadní teplo se bude dále využívat k ohřevu TUV a k sušení dřeva
v sousední dřevařské společnosti.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Se záměrem souvisí celkové vyvolané pohyby vyplývající z dovozu vstupních surovin a
odvozu fermentoru. Celkový roční přepravovaný objem je představován 45 190 tun
vstupních surovin a fermentoru. Přeprava bude dle podkladů oznamovatele zajišťována
těžkými nákladními automobily o nosnosti 20 t, což představuje ročně 4 519 pohybů,
v denní době maximálně 14 pohybů. V bilancích je uvažováno s 50% rozdělením
vyvolaných přepravních nároků na veřejné komunikaci ve směru na Nový Bydžov a ve
směru na Myštěves.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při demoličních a zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě
výstavby. Dle bilancí demoličních prací lze očekávat maximální dopravní zatížení kolem
10 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 3 měsíce. Areál zařízení
staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad pohybů nákladních
automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní, lze ho však vzhledem
k charakteru záměru označit za malý a málo významný.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat doporučení
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz
Bodové zdroje
Bioplynová stanice

Prováděcím právním předpisem, který je nejbližší pro bioplynovou stanici je nařízení
vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, bod 1.3.: „Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a
rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn,
svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu“. Podle tohoto předpisu se jedná o velký zdroj
s následujícími emisními limity:
3

Emisní limit (mg/m )
TZL SO2
NO2 CO
150 2500 500
800

sulfan
10

amoniak
50

Vztažné
podmínky
A

Projektovaná bioplynová stanice však nemá žádné výduchy či komíny, kterými by mohly
být emitovány do ovzduší nežádoucí znečišťující látky. Toto ustanovení proto není pro
daný případ relevantní. Jak ale bylo připomenuto, při navážení surovin se mohou
uvolňovat pachové emise a s nimi je třeba nakládat ve smyslu bodu č.5 části C vyhlášky
č. 362/2006 Sb., tj. koncentrace pachových látek musí být stanovena postupem
uvedeným v citované vyhlášce do 1. srpna 2009.
Kogenerační spalovací jednotka

Protože kogenerační jednotka spalující bioplyn a produkující elektrickou energii a teplo
není organickou součástí fermentační stanice, je třeba ji hodnotit jako samostatný zdroj
znečišťování ovzduší. Její energetický výkon činí 980 kW, množství spalin je vypočteno
na 5 100 Nm3/hod.
Pro kogenerační jednotky spalující bioplyn platí ustanovení přílohy č. 4 k nařízení vlády
č. 352/2002 Sb., bod 1.1.6. :“ Stacionární pístové spalovací motory“, písm. A: “Emisní
limity pro stávající stacionární pístové spalovací motory“, viz následující tabulka:
Jmenovitý tepelný
1)
příkon (MW)

< 0,2 a menší než 50 MW

3

Emisní limit ( v mg/m vztaženo na normální
stavové podmínky a suchý plyn) pro
TZL
SO2 Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
jako NO2
2)
4)
130
3)
2000
650
5)
4000
6)
500
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Odkazy :
1) Kogenerační jednotky jsou tříděny podle tepelného příkonu
2) Při použití kapalných paliv
3) Při použití motorové nafty nesmí celkový obsah síry překročit 0,05 % hm. a v ostatních
kapalných palivech 1 % hm.; při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu
vyšší než 2200 mg/m3 v přepočtu na obsah metanu, resp. 60 mg/MJ tepla, přivedeného
v palivu
4) U vznětových motorů s tepelným příkonem vyšším než 5 MW
5) U vznětových motorů s tepelným příkonem do 5 MW včetně
6) U zážehových motorů
7) Úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou metanu při hmotnostním toku vyšším než 3
kg/hod
8) Pro oxid uhelnatý a pro oxidy dusíku platí emisní limit pro suchý plyn; pro tuhé znečišťující
látky a organické látky platí pro vlhký plyn

Protože není používáno kapalné palivo, neuplatní se z výše uvedené tabulky limit pro
TZL. Pro emise oxidu siřičitého je stanoven pouze požadavek na celkový obsah síry
v plynu. Tento obsah se mění podle složení vsázky surovin, ale vzhledem k tomu, že je
ve výrobní lince zařazeno odstraňování přítomného sulfanu bude tento požadavek
s největší pravděpodobností dodržen. Dodržení emisních limitů pro zbývající znečišťující
látky je garantováno výrobcem motorů.
Na základě uvedených skutečností jsou ve výpočtu rozptylové studie zohledněny
následující vstupní údaje pro kogenerační jednotku z hlediska výpočtu NO2:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

množství spalin: 5 100 Nm3/hod
500 mg/Nm3 NOx
0,7083 g/s
0,017 t/rok
FPD: 6595 hod/rok
Průměr zdroje: 0,3 m
Výška zdroje: 12,85 m

Bioplynová stanice bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské primární produkce
investora. Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když jsou
prokvašovány také kofermentáty (odpady z jatek atp.). Protože tyto suroviny
v předmětném případě nebudou použity, lze počítat pouze s nevýznamnými pachovými
emisemi na vstupu.
Následující stavební části bioplynové stanice mohou být nazírány jako zdroje pachových
emisí:
-

příjem surovin - při navážení surovin se mohou uvolňovat pachové emise a s nimi
je třeba nakládat ve smyslu bodu č.5 části C vyhlášky č. 362/2006 Sb., tj.
koncentrace pachových látek musí být stanovena postupem uvedeným v citované
vyhlášce do 1. srpna 2009

-

zásobník dávkovače substrátů - otevřená plocha zásobníku je asi 30 m² je velmi
malá, nevznikají žádné významnější emise pachových látek.

-

přijímací kejdová jímka - do příjmové jímky bude kejda navážena dopravním
prostředkem, plnění bude prováděno připojením na armaturu, nikoliv volným
výtokem, tak aby byly minimalizovány emise pachových látek, jímka je navržena
jako zastropená, kejda bude využívána jen po dobu cca ½ roku pro rozjezd

24

Bioplynová stanice Agroenergie Králíky s.r.o.
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

bioplynové stanice, z toho vyplývá, že nevznikají žádné významné emise
pachových látek
-

fermentor - je uzavřená nádrž z monolitického železobetonu, ve stěně budou
vsazeny trubkové průchodky, které budou vyhotoveny z odolných materiálů a
budou plynotěsné a vodotěsné (trubková průchodka s těsnicí přírubou) - emise
pachových látek nevznikají

-

jímka digestátu – vzhledem k dlouhé době zdržení substrátu ve fermentoru až
110 dní a malého zatížení organickou sušinou (< 5 %) lze očekávat u digestátu
ve srovnání s hovězí nebo vepřovou kejdou minimální emise pachu, jako další
opatření pro jejich minimalizaci je navrženo ponechání digestátu v klidu bez
míchání, čímž dojde k vytvoření uzavřeného kalového stropu na hladině.

Současně je třeba zvýraznit, že vlastnosti fermentačního zbytku závisí především na
druhu zpracovávaných materiálů. V porovnání s aplikací statkových hnojiv (například
prasečí kejdy) má anaerobně fermentovaný substrát řadu výhod, mezi něž z hlediska
zájmů ochrany ovzduší patří i velmi podstatné snížení pachové zátěže.
Plošné zdroje

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008, které jsou komentovány v následující části rozptylové
studie. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na
kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní
Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet
univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel
různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro
lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i
reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního
ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o
této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
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ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice
Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout
emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla),
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České
republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou
v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro
vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů
v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva.
Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např.
benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované
odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou
průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a
následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Emisní faktory
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h):
NOx
Benzen
50
0,1121
0,0019
50
0,2354
0,0013
50
1,4191
0,0075

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažovány plochy pro dopravu
vstupních surovin a odvoz fermentoru. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl
pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu 4519 TNA/rok, 14 pohybů TNA/den a
době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí:
-1

g.s
plošný zdroj

0,0001725

NOx
-1
kg.den
0,0099337

-1

-1
g.s
t.rok
0,0034768 9,115E-07

benzen
-1
kg.den
0,0000525

-1

t.rok
1,838E-05

Liniové zdroje

Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností bioplynové stanice. Při bilancích
hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností zařízení je
uvažováno s celkovými průměrnými pohyby vozidel 4519 TNA/rok, 14 TNA/den, přičemž
je uvažováno s 50% rozdělením dopravy ve směru na Nový Bydžov a Myštěves.
Uvedeným vyvolaným přepravním nárokům odpovídají následující bilance emisí:
-1

sil.č. 326

g/m.s
4,139E-07

NOx
-1
kg/km.den
0,0099337

-1

t/km. rok
0,0034768

-1

g/m.s
2,188E-09
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benzen
-1
kg/km.den
0,0000525

-1

t/km. rok
1,838E-05
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B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i v
rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a
je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

20
125
17,5

Koncepce likvidace splaškových vod zůstává zachována jako ve stávajícím stavu,
pracovníci stavby budou využívat stávajících sociálních zařízení.
Etapa provozu

Splaškové vody
Bilance splaškových vod odpovídá nárokům na vodu pro sociální účely a představuje
produkci cca 15 m3/rok.
Technologické odpadní vody
Vlastní technologie bioplynové stanice neprodukuje odpadní vody.
Srážkové vody
Srážkové vody ze střech a komunikací jsou svedeny na terén a zasakovány –
nedochází tedy ke změně koncepce v porovnání se stávajícím stavem, protože jak je
patrné z charakteru pozemků, kde bude záměr realizován, jedná se již dnes o zastavěné
a zpevněné plochy. Jak je patrné z další části textu, podmínkou výstavby bioplynové
stanice bude demolice objektů chovu vepřových samců, demolice budovy kafilerie,
demolice haly č. 3 a č.4 - porodny prasnic, demolice budovy sociálního zařízení pro halu
č.3 a č.4. V porovnání stávajícího a výhledového stavu tak nedojde z hlediska
zastavěných ploch k prokazatelnějšímu rozdílu. Je tedy patrné, že bilance vznikajících
srážkových vod v souvislosti s realizací předkládaného záměru se nezmění.
Srážkové vody z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem pro fermentaci
budou svedeny do jímky a budou čerpány do fermentoru. Srážkové vody spadlé na
plochu nezakryté části silážního žlabu, na které se manipuluje se substrátem budou
svedeny do jímky a aplikovány společně s fugátem na obhospodařované pozemky.

B.III.3. Odpady
Demolice
Pro zajištění potřebných ploch pro realizaci záměru bioplynové stanice bude nezbytná
demolice objektů chovu vepřových samců, demolice budovy kafilerie, demolice haly č. 3
a č.4 - porodny prasnic, demolice budovy sociálního zařízení pro halu č.3 a č.4. Situace
nutných demolic je patrná z následujícího obrázku:
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Dle podkladů předaných oznamovatelem lze pro etapu demoličních prací očekávat
následující strukturu vznikajících odpadů:
Kód
170101
170102
170106
170201
170202
170203
170301
170405
170411
170603
170605
170904
200121

Název odpadu
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující azbest
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Situace demolovaných objektů je patrná z následující fotodokumentace:

chovna kanců

kafilerie

chovna prasnic, hala č.4
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sociální zázemí pro halu č.3 a č.4

chovna prasnic hala č.3
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy
dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi
investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby
je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití
nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití. Předpokládaná produkce druhů
odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump
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Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých
v etapě výstavby bude zabezpečeno v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodářství. Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích
jednotlivých odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či
odstranění.
Provoz
Při provozu bioplynové stanice bude nejvýznamnějším produktem digestát, který lze
zařadit pod katalogová čísla 19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů
živočišného a rostlinného původu a 19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního
zpracování živočišného a rostlinného odpadu.
Vzhledem k tomu, že investor vyprodukovaný digestát nebude zařazovat jako odpad, ale
bude tento využívat k hnojení vlastních nebo pronajatých zemědělských pozemků, bude
tento materiál považován jako organické hnojivo.
Ze zemědělského hlediska lze digestát považovat za cenné organické hnojivo, bez
kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti.
Aplikace na zemědělskou půdu bude realizována dle aktualizovaného plánu
organického hnojení, který vychází z osevního postupu.
Za provozu bioplynové stanice budou produkovány obvyklé odpady pro tato zařízení.
Tyto odpady budou předávány jiným odborným subjektům k využití nebo odstranění. Pro
nakládání s nebezpečnými odpady si provozovatel musí opatřit souhlas dle zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Za provozu bioplynové stanice budou produkovány obvyklé odpady pro tato zařízení:
Kód
odpadu
15 01 04
15 01 10
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 09 04
20 01 01
20 01 21
20 03 01
20 03 03

Název odpadu
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
Dřevo
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 170410
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 070503
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
Papír a lepenka
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
odpadu
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O

Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně ve vyhrazených a
označených prostorách nebo nádobách. Odpady nebezpečné vodám budou
shromažďovány ve skladu s odpovídajícím zabezpečením. Odpady budou předávány
oprávněným osobám, bude preferováno jejich využití před odstraňováním. Bude
vypracován a předložen ke schválení provozní řád skladu nebezpečných odpadů.
Vzhledem k předpokládané roční hmotnosti produkovaných odpadů bude vypracován a
předložen ke schválení Plán odpadového hospodářství původce odpadu.
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B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

Hluk
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
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. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně
používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá
se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce
hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem
výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech
či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických
výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní a bourací práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815 (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
Hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
Nákladní automobily Liaz s návěsem
(3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 79 dB(A)
7
LpA10 = 80 dB(A)
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
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Provoz
V provozu lze odlišit stacionární, plošné a liniové zdroje emisí hluku.
Stacionární zdroje hluku
Zdrojem hluku bude především kogenerační jednotka. Ta bude umístěna v odhlučněné
místnosti – strojovně kogenerace. Tlumič výfuku bude založen reflexně absorpčním
principu s tím, že dodavatel stavební části garantuje hladinu akustického tlaku 70 dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje.
Ke chlazení plyno-vzduchové směsi je zapojen zpětný chladič. Dle projektových
podkladů je garantována hladina akustického tlaku 65 dB v 10 metrové vzdálenosti.
Liniové a plošné zdroje hluku
Liniové a plošné zdroje hluku souvisejí s dopravní obslužností bioplynové stanice a jsou
bilancovány průměrně ročně na 4 519 pohybů, v denní době maximálně na 14 pohybů
TNA . V bilancích je uvažováno s 50% rozdělením vyvolaných přepravních nároků na
veřejné komunikaci ve směru na Nový Bydžov a ve směru na Myštěves.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Při provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a velmi
vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení,
která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví
ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.

B.III.5. Doplňující údaje
V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací
Typ havárie
Havarijní únik škodlivých látek z
kanalizačního systému
Veškeré úniky z jímky

Havarijní únik škodlivých látek při
dopravě, přepravě, manipulaci nebo
z nedbalosti
Havárie v rozvodech elektřiny,
s nebezpečím požáru

Ohrožený objekt
Kanalizační systém,
Kanalizační systém – dešťová
kanalizace, horninové prostředí a
podzemní voda
Kanalizační systém – dešťová
kanalizace, horninové prostředí a
podzemní voda
Areál střediska, okolní objekty a
obytná zástavba, zaměstn.

Poznámka
nutná technická eliminační opatření,
organizační opatření
nutná technická eliminační opatření,
organizační opatření
nutná technická a organizační
opatření, technická opatření
nutná organizační a preventivní
opatření

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví
obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru
většího rozsahu. V případě uvedených havarijních situací menšího rozsahu je míra
rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.
Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je
možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační
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zásah i relativně jednoduchými prostředky. K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše,
ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně
dočistit plochu detergentem.
Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých
(zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).
Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál
střediska. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v
případě mimořádné události.
Předběžné hodnocení havarijních rizik související s posuzovanou technologií je řešeno
v samostatné příloze předkládaného oznámení a dále komentováno v kapitole vlivů na
obyvatelstvo.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1.
Výčet
nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/92 Sb.v platném znění o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není
žádný VKP registrovaný orgánem ochrany přírody.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám)
je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště
se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance
ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech
bazičtějšího podloží (amfibolity).
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o
území hustě zalidněné.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou
lokalitu.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimaticky spadá zájmové území do teplé oblasti T2. Základní klimatické charakteristiky
zájmového území jsou následující:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

počet letních dnů:
počet dnů s průměrnou teplotou 100C a více:
počet mrazových dnů:
počet ledových dnů:
průměrná teplota v lednu (0C):
průměrná teplota v červenci (0C):
průměrný počet dnů se srážkami + 1 mm:
srážkový úhrn za vegetační období:

50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 – - 3
18 – 19
90 – 100
350 – 400

Z hledisek klimatických poměrů celostátních se jedná o území s teplotou nadprůměrnou,
silně nadprůměrným osluněním, silně nadprůměrnou oblačností a mírně podprůměrným
množstvím spadlých srážek. Silně podprůměrný je počet dní se sněhovou pokrývkou.
Znečištění ovzduší
Nejbližší stanice měření kvality ovzduší je v – jedná se o stanice monitorovacího
systému ČHMÚ v Hradci Králové. Vybrané údaje z naměřených hodnot za rok 2005
naměřené na jmenovaných stanicích jsou uvedeny v následující tabulce.
Imisní pozadí NO2
Rok:

2005

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:
Jednotka:

NO2-oxid dusičitý
3
µg/m

Hodinové LV :
Hodinové MT :

200,0
50,0

Hodinové TE :
Roční LV :

18
40,0

Roční MT :

10,0

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
HHKSK

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

ZÚ
Kombinované
396
měření
Hr.Král.CHLM
20965 Sukovy sady

HHKBA
41181

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Denní hodnoty

Max. 19 MV VoL

50%
Max.
Kv

Datum Datum VoM

98%
Datum
Kv

154,0

98,5

13.10. 26.09.

97,9
78,8
Automatizovaný
měřicí program
CHLM
10.02. 24.03.

0 27,7

X

98%
C1q C2q C3q C4q XG
Kv

S

N

SG

dv

58,5

90

84

92

70 29,1 1,40

7

50,5 45,8 29,9 32,0 29,2 31,1 30,3 30,6 7,79 361

0 60,3 09.02.

36

95% 50%
X1q X2q X3q X4q
Kv Kv

71,7 50,9 29,6 37,3 27,2 24,8 34,5 30,8 10,68 336

0 73,6 16.03.

0 28,9

Roční
hodnoty

Čtvrtletní hodnoty

47,9

90

91

88

92 29,6 1,31
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Imisní pozadí benzenu
Rok:

2005

Kraj:

Královéhradecký

Okres:
Látka:

Hradec Králové
BZN-benzen

Jednotka:
Roční LV :

µg/m
5,0

Roční MT :

5,000

3

Hodinové hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

HHKSK
20985

HHKBA
200023

ZÚ
396
Hr.Král.Sukovy sady
ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská

Typ m.p.
Metoda

Max.

95% 50%
Max.
Kv
Kv

Datum

99.9% 98%
Datum
Kv
Kv

Kombinované
měření
GCH-VOC

Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv Kv

2,9

22.02.

15

2,7

0,3

3,4

01.04.

7,0

3,6 01.04.

S

N

98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv

5,3

7,6

Roční
hodnoty

2,5

0,5
2,8

1,2 2,0 1,08 46
8

7

16 1,7 1,92

0,8
0

72

6

0,77 101
9

20

2,58 131

C.2.2. Voda
Páteřním tokem řešeného území je řeka Cidlina – č.h.p. 1 – 04 – 02 – 001, pramení
v Košově ve výšce 580 m n.m. a ústí zprava do Labe u Libic nad Cidlinou v 186 m n.m.
Plocha povodí je 1 177,0 km2, délka toku 89,7 km, průměrný průtok u ústí 4,66 m3.s-1.
Zájmové území není bezprostředně v kontaktu s žádným vodním tokem, který by mohl
být záměrem ovlivněn. Není proto nutné tuto složku životního prostředí dále popisovat.
Lokalita náleží k hydrogeologickému rajonu 116 Kvarterní sedimenty Urbanické brány.
Ve struktuře se vytváří zvodeň s volnou hladinou, vázaná na průlinově velmi dobře
propustné štěrkopískové sedimenty bývalého pleistocenního koryta a údolního
terasového stupně řeky Labe.
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Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:

C.2.3. Půda
Zábor ZPF
Záměr negeneruje žádné nároky na dočasný nebo trvalý zábor ZPF. Není proto
nezbytné se touto problematikou podrobněji v popisné části zabývat.
Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Není proto nezbytné se touto
problematikou podrobněji v popisné části zabývat.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Území náleží do celku Východolabská tabule, podcelku Cidlinská tabule, okrsku VIC 1Bb Ostroměřská tabule. Ostroměřská tabule je střední část Cidlinské tabule. Jedná se o
plochou pahorkatinu v povodí řek Cidliny, Bystřice a Javorky. Podloží tvoří slínovce,
jílovce středního a svrchního turonu až koniaku s pleistocenními štěrky a písky. Reliéf je
slabě rozčleněný erozně denudační činností. Podél většiny toků jsou vyvinuty sedimenty
nivní, jinak území charakterizují svahoviny různých typů, v nejteplejších polohách se
vyskytují i sprašové hlíny.
C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště, fauna a flora

Území patří do Cidlinsko-Chrudimského bioregionu (1.9), do jeho Cidlinské části 1.9a.
Lokalita leží v Českém termofytiku, ve fytogeografickém okrese 15 Východní Polabí při
jeho hranici s fytogeografickým okresem č. 14 Cidlinská pánev. Potenciálně přirozenou
vegetací jsou zde černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a
střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum).
Vlastní areál tvoří ruderální prostory bez souvislého vegetačního pokryvu, jak je patrné
z fotodokumentace z úvodu předkládaného oznámení. Nebylo tudíž nezbytné provádět
botanický průzkum zájmové lokality.
Z hlediska fauny se jedná o nevýznamnou zoologickou lokalitu. Nebylo proto nezbytné
provádět zoologický průzkum.
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zkoumaná plocha není prostorem, kde by se vyskytovaly prvky dřevin rostoucí mimo
les.
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. Zpracovatelům oznámení není známa
skutečnost, že by v zájmovém území došlo k registraci VKP podle § 6 zákona
č.114/1992 Sb.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu §
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Pro zájmové území je zpracován firmou Agroprojekt Pardubice a.s., středisko Vysoké
Mýto generel ÚSES. Na území dle stanovené kostry ekologické stability jsou navržena
biocentra a biokoridory. Na severovýchodním okraji zasahuje do území obce regionální
biokoroidor č.1252. Do východního okraje území obce zasahuje biocentrum
nadregionálního významu č.9. Z hlediska lokálního ÚSES je hlavní propojení zajištěno
lokálním biokoridorem č.1 Kralický potok, který tvoří tok Kralického potoka a jeho údolní
nivy. Na něm leží dvě biocentra Bc1/1 a Bc1/2. Vzhledem ke skutečnosti, že areál
závodu žádným způsobem nezasahuje mimo své zastavěné území, nedochází
k žádným vlivům na prvky ÚSES a není tedy nezbytné se touto problematikou
podrobněji zabývat.
Nejblíže záměru je vymezené biocentrum 27 a nevymezený biokoridor 31.
Lokální biocentrum 27 – 3.16.5. – kontrastně modální biochora – VKP Pod Vlečkou –
vlhké louky, okraje lesa a stráně s bohatým výskytem ostřic a dalších druhů – vymezeno
- cca 10 ha.
Lokální biokoridor 31 – 3.16.5. – kontrastně modální biochora – Lesní a luční BK mezi
BC 27 a 32, částečně veden podél Šibeničního potoka – vymezeno 700 m, vymezit 1
000 m.
Vlastní plocha uvažované výstavby není v bezprostředním kontaktu s žádným prvkem
ÚSES a tudíž ani žádný z prvků ÚSES nebude záměrem ovlivněn.
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonického měřítka v krajině. S ochranou krajinného rázu úzce
souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. zákonem definovány jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou
chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce
(ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě do území,
s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě na plánované funkční využití území.
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Navrhované objekty svými výškovými parametry nijak neovlivní stávající charakter
areálu závodu z hlediska hmotových parametrů objektů.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Plocha pro realizaci uvažovaného záměru je situována v katastrálním území obce
Králíky, zcela mimo souvislou obytnou zástavbu. Celková katastrální výměra obce činí
968,74 ha a v obci tvořené 4 částmi žije 402 obyvatel.
Ochranná pásma

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území,
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Architektonické a jiné historické památky

Přímo v dotčené lokalitě výstavby nejsou architektonické či jiné historické památky
předpokládány. Aktivita která je posuzována není činností, která by mohla ovlivnit
architektonické nebo jiné historické památky. V případě zjištění výskytu archeologických
památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum (zpracování
dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha předkládaného oznámení).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah stavebních a zemních není významný a nelze očekávat, že by etapa výstavby
mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody. Případnou
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Přesto lze pro minimalizaci negativních
vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Výstavba – hluk
Etapa výstavby vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací nebude znamenat
ovlivnění nejbližší obytné zástavby.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluková zátěž
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak je patrné z rozptylové studie, záměr neznamená výraznější ovlivnění imisní situace
ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby. Vypočtené příspěvky k imisní zátěži
NO2 z provozu kogenerační jednotky a z vyvolané dopravy a benzenu z vyvolané
dopravy lze označit za malé a málo významné.
Hluková zátěž

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla
vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci v lokalitě v souvislosti
s provozem předkládaného záměru.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68 profi na základě registrační karty z ledna 2000.
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Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.62 pro
etapu provozu:
Ø VARIANTA 1 – stav bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – stav s realizací záměru
Výpočtové oblasti a výpočtové body

Posouzení akustické situace bylo v rámci předkládaného záměru řešeno v 1 výpočtové
oblasti pro 4 modelově zvolené výpočtové body. Situace výpočtových bodů je patrná
z následujícího obrázku a fotodokumentace:
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VB 4

VB 3

VB 2

VB 1
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Fotodokumentace výpočtových bodů:

VB 1

VB 2

VB 3

VB 4
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Vstupní údaje pro výpočet
Vstupní podklady pro variantu 1

Stacionární zdroje hluku
Stacionární zdroje hluku v rámci této varianty nejsou uvažovány.
Plošné zdroje hluku
Plošné zdroje hluku v rámci této varianty nejsou uvažovány.
Liniové zdroje hluku
Pro stávající stav je možné využít odhadů ze sčítání ŘSD v roce 2005 pro sčítací profil 5
-1368:
Usek

USEK 05

Sil

N1

N2

PN2

N3

PN3

NS

A

PA

TR

PTR

T

O

M

S

51368

5-1368

326

127

29

6

55

14

19

32

0

15

9

306

2014

25

2345

OA = O + M = 2 039
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 204
Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

OA = O + M = 2 211
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 220
Vstupní podklady pro variantu 1

Stacionární zdroje hluku
Stacionární zdroje hluku v rámci této varianty představují následující stacionární zdroje:
Ø kogenerační jednotka umístěná v odhlučněné místnosti – strojovně kogenerace;
tlumič výfuku bude založen reflexně absorpčním principu s tím, že dodavatel
stavební části garantuje hladinu akustického tlaku 70 dB ve vzdálenosti 10 m od
zdroje
Ø ke chlazení plyno-vzduchové směsi je zapojen zpětný chladič; dle projektových
podkladů je garantována hladina akustického tlaku 65 dB v 10 metrové vzdálenosti
Plošné zdroje hluku
Se záměrem souvisí celkové vyvolané pohyby vyplývající z dovozu vstupních surovin a
odvozu fermentoru. Celkový roční přepravovaný objem je představován 45 190 tun
vstupních surovin a fermentoru. Přeprava bude dle podkladů oznamovatele zajišťována
těžkými nákladními automobily o nosnosti 20 t, což představuje ročně 4 519 pohybů,
v denní době maximálně 14 pohybů.
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Liniové zdroje hluku
Celkový roční přepravovaný objem je představován 45 190 tun vstupních surovin a
fermentoru. Přeprava bude dle podkladů oznamovatele zajišťována těžkými nákladními
automobily o nosnosti 20 t, což představuje ročně 4 519 pohybů, v denní době
maximálně 14 pohybů. V bilancích je uvažováno s 50% rozdělením vyvolaných
přepravních nároků na veřejné komunikaci ve směru na Nový Bydžov a ve směru na
Myštěves.
Ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě obce Králíky je tak ve výpočtu uvažováno
s následujícími intenzitami dopravy:
OA = 2 211
TNV = 227
Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.62 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použití uvedeného
výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 - 13.2.9695 ze dne
21. února 1996. Předpokládaná nejistota vlastního predikčního modelu podle autora
metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či
na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností
nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro
hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z
lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T
podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T
a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) 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. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter,
jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního
hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB.
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s
se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k
tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte
způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Důsledky pro řešení studie:
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové
a jiné činnosti: k výpočtovým bodům lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy č.6. (tedy 55 dB
pro denní dobu), přičemž pro stacionární zdroje hluku je nezbytné plnit základní hygienický limit.
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VARIANTA 1 – posouzení stávající akustické situace v zájmovém území – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\KRALIKY\HLUK\V0.ZAD Vytištěno: 23.7.2007 10:50
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 586.5; 467.4 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 1 |
6.0 | 586.5; 467.4 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 639.5; 515.7 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 639.5; 515.7 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 674.5; 554.3 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 674.5; 554.3 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 713.3; 602.2 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 713.3; 602.2 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 2 – posouzení výhledové akustické situace v zájmovém území – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\KRALIKY\HLUK\V1.ZAD Vytištěno: 23.7.2007 10:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 586.5; 467.4 | 52.1 |
6.1 | 52.1 |
|
|
| 1 |
6.0 | 586.5; 467.4 | 52.1 |
9.6 | 52.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 639.5; 515.7 | 53.6 |
4.8 | 53.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 639.5; 515.7 | 53.6 |
8.4 | 53.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 674.5; 554.3 | 53.3 |
4.2 | 53.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 674.5; 554.3 | 53.3 |
8.0 | 53.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 713.3; 602.2 | 50.9 |
5.5 | 50.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 713.3; 602.2 | 51.3 | 13.9 | 51.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Vyhodnocení výsledků výpočtů
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru vycházel ze vstupních
podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem
HLUK+, verze 7.68. a řešen pro následující varianty:
Ø VARIANTA 1 – Stav bez realizace záměru
Ø VARIANTA 2 – Stav s realizací záměru

Posouzení akustické situace bylo v rámci předkládaného záměru řešeno v 1 výpočtové
oblasti pro 4 modelově zvolené výpočtové body. Výsledky výpočtu jsou sumarizovány
v následující tabulce:
Tab.: Porovnání řešených variant - den – LAeq (dB)
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
v.b.
1
1
2
2
3
3
4
4

v.
m
3
6
3
6
3
6
3
6

D
52,0
52,0
53,6
53,6
53,3
53,3
50,9
51,3

V1
P
0
0
0
0
0
0
0
0

C
52,0
52,0
53,6
53,6
53,3
53,3
50,9
51,3

D
52,1
52,1
53,6
53,6
53,3
53,3
50,9
51,3

V2
P
6,1
9,6
4,8
8,4
4,2
8,0
5,5
13,9

C
52,1
52,1
53,6
53,6
53,3
53,3
50,9
51,3

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že uvažovaný provoz nových stacionárních
zdrojů hluku a pohyb automobilů uvnitř areálu se ve vztahu k nejbližším obytným
objektům projevuje zanedbatelně z hlediska akustických příspěvků. Výpočet dále
prokazuje, že ve stávajícím stavu se v denní době (kdy je uvažována vyvolaná doprava
v souvislosti s posuzovaným záměrem) pohybují vypočtené hladiny akustického tlaku
pod hygienickým limitem. Z výpočtů výhledového stavu v podstatě vyplývá, že
uvažovaná vyvolaná doprava související s pohyby TNA v důsledku provozu bioplynové
stanice se na změně akustické situace v zásadě neprojeví, protože nárůst o 0,1 dB je
terénním měřením v podstatě nepostihnutelný. Pro potvrzení uvedených závěrů je pro
další projektovou přípravu formulováno následující doporučení:
•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku

•

pro zjištění počáteční akustické situace bude provedeno měření hluku akreditovanou firmou;
výběr měřicích míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví a bude postihovat
měřící místa, která budou reprezentativní pro posouzení vlivu zdrojů hluku uvnitř areálu
Agroenergie Králíky s.r.o., jakož i liniových zdrojů hluku

•

v rámci zkušebního provozu bioplynové stanice bude provedeno další měření hluku pro
potvrzení závěrů zpracované akustické studie; vydání kolaudačního rozhodnutí bude
podmíněno dokladováním hygienických limitů hluku z provozu posuzovaného záměru

Celkově tak lze vyslovit názor, že nově vyvolané přepravní nároky související
s provozem bioplynové stanice (při potvrzení uvedených přepravních nároků) jakož i
nové stacionární zdroje hluku se neprojeví nijak prokazatelně na akustické situaci
v zájmovém území. Z uvedeného pohledu lze tudíž vliv označit za malý a málo
významný.
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd při
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respektování doporučení formulovaných předkládaným oznámením. Ovlivnění
zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému
záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na imisní a akustickou
situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění (a výsledků rozptylové a hlukové studie) není v rámci
tohoto záměru nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se
záměrem.
Zpracovatelský tým posudku však s ohledem na obecné problémy související
s provozem bioplynových stanic považuje za vhodné jednoznačně i s ohledem na
metodické výklady MŽP k provozu bioplynových stanic formulovat pro další projektovou
přípravu následující doporučení:
• bioplynová stanice Agroenergie Králíky s.r.o. bude sloužit pouze pro anaerobní zpracování
zemědělské biomasy; vylučuje se anaerobní zpracování jakýchkoliv odpadů

Popis rizik bezpečnosti provozu

Uvedená problematika je řešena v samostatné příloze, která je součástí předkládaného
oznámení. Z uvedené přílohy vyplývají následující skutečnosti:
Byla provedena předběžná kvalitativní analýza rizik stavby „Bioplynová stanice Králíky“
firmy AGROENERGIE Králíky s.r.o., která má být umístěna ve stávajícím areálu RD
Králíky.
Vyhodnocení základních výrobních souborů bylo provedeno pro nejrizikovější provozní
soubory :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fermentory
Rozvody bioplynu DN300
Plynojem
Dmychadlo
Místnost kogenerace s Ottomotorem a generátorem

Tlakovzdušná stanice a vzduchotechnika, chladící systém, čistění odplynů a využití
odpadového tepla byly v této fázi analýzy rizik z důvodů malých fyzikálních efektů
možné havárie vyřazeny.
Výsledky předběžné analýzy rizik lze shrnout do následujících bodů :
1. Provedenou kvalitativní analýzou bylo zjištěno, že většina rizikových uzlů stavby
Bioplynové stanice Králíky náleží do kategorie II – středního rizika, především
z hlediska nebezpečí požáru a exploze. Pouze 800m3 plynojem z hlediska
nebezpečí požáru a exploze byl zařazen do kategorie III – nejvyššího rizika.
2. Pravděpodobnost vzniku závažné nehody na provozovaném zařízení byla
stanovena na základě dat pro analogická průmyslová zařízení na řádově 10-6
nehody/rok, tj. hodnocení možnosti závažné nehody je charakterizováno jako –
„málo pravděpodobné “.
3. V dalším kvalitativním vyhodnocení byly posuzovány výhradně technologické uzly
s nejvyšším indexem hořlavosti a výbušnosti F, tj. plynojem a dmychadlo bioplynu
a byly vyhodnoceny možné dosahy havárie při ztrátě kontroly nad řízením
procesu.
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4. Dojde-li při fatální havárii k totální ztrátě kontroly nad technologickým procesem
výroby či skladování bioplynu mohlo by být účinky havárie ohroženo okolí
havarovaného zařízení v okruhu 21-22 m.
5. Z provedeného vyhodnocení možných následků vyplývá, že následky havárie
zůstanou svými účinky lokalizovány v areálu stavby „Bioplynová stanice Králíky“
firmy AGROENERGIE Králíky s.r.o., která má být umístěna ve stávajícím areálu
RD Králíky. K ohrožení vnějšího okolí nebo okolních subjektů nedojde.
6. Z provedeného posouzení možnosti ztráty kontroly nad řízením provozu výroby
bioplynu fermentačním procesem je zřejmé, že realizace dosud navržených
opatření v projektu nejen zásadním způsobem snižuje možnost ztráty kontroly
nad řízením procesu výroby a skladování bioplynu, ale i snižuje možné aktuální
maximální škody na podkladě Tabulky 4-3 až na cca 69% původní úrovně.
7. Verifikaci možných škod lze doporučit ve fázi výstavby ke kolaudačnímu řízení
v rámci zpracování dokumentace podle nařízení vlády č. 406/2004Sb. o ochraně
před výbuchem.
8. Následky možné hypotetické havárie na ŽP budou malého místního významu bez
významnější emise toxických zplodin.
9. Možnosti eskalace havárie jsou krajně nepravděpodobné.
Návrhy na opatření a doporučení
Přestože možnost fatální havárie stavby „Bioplynová stanice Králíky“ firmy
AGROENERGIE Králíky s.r.o. je hodnocena jako velmi nepravděpodobná ( P≤1.10-6
události/rok ), lze v rámci prevence doporučit následující opatření:
•

vyloučit technologickými i organizačními opatřeními vznik korozních produktů na bázi oxidů a
sirníků železa, které by mohly způsobit iniciaci bioplynu

•

zabránit spontánnímu vniknutí velkého množství vzduchu do plynojemu, kdy by mohlo dojít
k místní explosivní iniciaci bioplynu ve směsi se vzduchem

•

trvalou kontrolou zajistit, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční (např. regulace přívodu
vzduchu, odtahu spalin, regulace odběru a dávkování bioplynu do spalovacího motoru apod.)

•

do objektu plynojemu instalovat čidla na metan se signalizaci do velínu při dosažení cca 25%,
popř. 50% DMV (dolní meze výbušnosti)

•

pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení ( zásobníku bioplynu, dmychadla a rozvodů
bioplynu)

Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty.
Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k lokalizaci záměru lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Z hlediska charakteru záměru je patrné, že tento vliv nenastává.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další projektovou
přípravu v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž toto
porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, a benzen jako charakteristické látky
související s dopravou a s provozem kogenerační jednotky.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003:

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky posuzovaného záměru
k imisní zátěži zájmového území.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25m,
která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová síť a
výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí
předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro
body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby.
Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 až 2004 a jsou totožné
s výpočtovými body pro hodnocení akustické situace v zájmovém území.
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Vstupní podklady pro výpočet
Bodové zdroje znečištění

Ve výpočtu je zohledněna emise NOx z kogenerační jednotky:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

množství spalin: 5 100 Nm3/hod
500 mg/Nm3 NOx
0,7083 g/s
0,017 t/rok
FPD: 6595 hod/rok
Průměr zdroje: 0,3 m
Výška zdroje: 12,85 m

Liniové zdroje znečištění

Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností bioplynové stanice. Při bilancích
hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností zařízení je
uvažováno s celkovými průměrnými pohyby vozidel 4519 TNA/rok, 14 TNA/den, přičemž
je uvažováno s 50% rozdělením dopravy ve směru na Nový Bydžov a Myštěves.
Uvedeným vyvolaným přepravním nárokům odpovídají následující bilance emisí:
-1

sil.č. 326

g/m.s
4,139E-07

NOx
-1
kg/km.den
0,0099337

-1

t/km. rok
0,0034768

-1

g/m.s
2,188E-09

benzen
-1
kg/km.den
0,0000525

-1

t/km. rok
1,838E-05

Plošné zdroje znečištění

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažovány plochy pro dopravu
vstupních surovin a odvoz fermentoru.. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl
pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu 4519 TNA/rok, 14 pohybů TNA/den a
době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí :
-1

g.s
plošný zdroj

0,0001725

NOx
-1
kg.den
0,0099337

-1

-1
g.s
t.rok
0,0034768 9,115E-07
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benzen
-1
kg.den
0,0000525

-1

t.rok
1,838E-05
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Imisní limity
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické
průměry. Imisní limity vycházejí z Přílohy č.1 k NV č. 597/2006 Sb.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení (dle
§ 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31. 12.
2009)
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok
18
-

-3

Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m
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2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele oznámení).
Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu
generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Králíky
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti
se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným
evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot
(PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje:
Ø výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ zdroje
2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
Ø výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
Ø stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů)
a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
Ø brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní
vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu
– v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
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povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách
– v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže
dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice
inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a
hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element
tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje
střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech
třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti
v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°,
5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu
0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají
období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které
meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
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Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen
na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických
oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
Třída rychlosti větru
slabý vítr
1.7 m/s
střední vítr
5.0 m/s
silný vítr
11.0 m/s
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází
k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem
pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8
základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost
bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se
zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx
byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěma složkami, a to NO a
NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů,
ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro
člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů
dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován
převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2,
přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře.
Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit
výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval
rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle
dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 %
NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro
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představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude
tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené
hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota
z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
třída stability

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NOx transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho výšku
l nad terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a referenčním
bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních
bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se
vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu profilu
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních
bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou, aby postihla
všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky nikoliv
jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených kolem
této spojnice.
Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je nutné
kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a půdorysné
rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
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Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10 jako
průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze využít
postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se obvykle
výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní koncentrace je ale
možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových koncentrací, známe-li
souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými hodnotami
koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na měřicích
stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují souvislost mezi
naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům dat
zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označíme-li
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Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní koncentraci, pak
tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8

pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Pro PM10:

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po načítání
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu stability
a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části
(toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením výsledné hodinové
hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících pro daný azimut větru
v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a rychlost větru výslednou "denní"
koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně jako v případě hodinových hodnot.
To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak maximální koncentrace Cdj pro
každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a
jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu na třídu stability a rychlost větru. Tyto
hodnoty budou mít význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by
podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová koncentrace
přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části, jak již bylo
uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se testuje, zda
vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila zvolenou hodnotu cR.
Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u hodinových hodnot, pouze
s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná doba překročení stanovených
koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále vycházet v hodinách za rok. Je tedy
nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné výsledek srovnat s limitem pro počet
výskytů denní koncentrace vyšší než imisní limit. Pokud vyjde doba překročení nižší než
24 hodin za rok, bude se předpokládat, že k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v průměru
jednou za více let, nepřímo úměrně vypočtenému počtu hodin.
Vyhodnocení pozadí
Imisní pozadí zájmového území je doloženo v kapitole C.2.1. Ovzduší.
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Výsledky výpočtu
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo
tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant

Hodnocená charakteristika

jednotky

NO2

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

µg.m

benzen
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000017

maximum
0,210916

Body výpočtové sítě 2001 - 2004
minimum
0,068854

maximum
0,099357

bod

hodnota
0,099357
0,085764
0,076365
0,068854

2001
2002
2003
2004
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr 1 hod
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000888

maximum
15,465147

Body výpočtové sítě 2001 - 2004
minimum
2,919414

maximum
3,658281

bod

hodnota
3,658281
3,410205
3,213806
2,919414

2001
2002
2003
2004
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr 1 rok
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
maximum
0,00000012
0,00001198
Body výpočtové sítě 2001 - 2004
minimum
maximum
0,00000157
0,00000609
bod
2001
2002
2003
2004

hodnota
0,00000157
0,00000301
0,00000609
0,00000317
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Závěr
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži související
s realizací předkládaného záměru.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m, která představuje
celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 1681). Výpočtová síť a výpočtové body
jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené
rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo
výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body
mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 2001 až 2004 a jsou totožné s výpočtovými
body pro hodnocení akustické situace v zájmovém území.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší
vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených
variantách (µg.m-3 ):
Varianta
Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
Benzen

Výpočtová síť
min
max
0,000017
0,210916
0,000888
15,465147
0,00000012 0,00001198

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Body mimo síť
min
max
0,068854
0,099357
2,919414
3,658281
0,00000157
0,00000609

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,21 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť
maximálně do 0,01 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 15,47 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 3,66 µg.m-3.
Uvedené příspěvky lze obecně označit za malé a málo významné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování imisního
limitu pro tuto škodlivinu.
Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,00002 µg.m-3 ve
výpočtové síti, respektive do 0,000007 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude
přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování
imisního limitu pro benzen.
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Celkově na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší
zájmového území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní
zátěži označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné.
Provoz bioplynové fermentační stanice nepředstavuje sám o sobě velké nebezpečí pro
znečištění ovzduší, problémy by mohly nastat teprve v případě, že by nebylo možno
vznikající bioplyn spalovat buď v kogenerační jednotce nebo v bezpečnostním
spalovači. Větší nebezpečí – z hlediska bezpečnosti provozu – představují vlastnosti
hlavní složky bioplynu, tj. metanu, zejména výbušnost jeho směsí se vzduchem. Tato
okolnost je ošetřena jednak přísnými předpisy pro výstavbu stanice, provozními
předpisy pro její provoz a elektronickým systémem měření a řízení provozu.
Bioplynová stanice bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské primární produkce
investora. Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když jsou
prokvašovány také kofermentáty (odpady z jatek atp.). Protože tyto suroviny
v předmětném případě nebudou použity, lze počítat pouze s nevýznamnými pachovými
emisemi na vstupu. Fermentor - je uzavřená nádrž z monolitického železobetonu, ve
stěně budou vsazeny trubkové průchodky, které budou vyhotoveny z odolných materiálů
a budou plynotěsné a vodotěsné (trubková průchodka s těsnicí přírubou) - emise
pachových látek nevznikají. Jímka digestátu – vzhledem k dlouhé době zdržení
substrátu ve fermentoru až 110 dní a malého zatížení organickou sušinou (< 5 %) lze
očekávat u digestátu ve srovnání s hovězí nebo vepřovou kejdou minimální emise
pachu, jako další opatření pro jejich minimalizaci je navrženo ponechání digestátu
v klidu bez míchání, čímž dojde k vytvoření uzavřeného kalového stropu na hladině.
Současně je třeba zvýraznit, že vlastnosti fermentačního zbytku závisí především na
druhu zpracovávaných materiálů. V porovnání s aplikací statkových hnojiv (například
prasečí kejdy) má anaerobně fermentovaný substrát řadu výhod, mezi něž z hlediska
zájmů ochrany ovzduší patří i velmi podstatné snížení pachové zátěže.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
• kogenerační jednotka bude vybavena zařízením na dodatečné zpracování spalin
• během zkušebního provozu bude proměřeno plnění emisních limitů; do 1. srpna 2009 též musí
být stanovena koncentrace pachových emisí
• zařízení jako velký zdroj znečišťování ovzduší též musí mít zpracovaný provozní řád podle
příslušných ustanovení

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Tento vliv nenastává, protože záměr negeneruje žádné nové zpevněné plochy. Jak je
patrné z popisné části předkládaného oznámení, záměr bioplynové stanice bude
realizován na stávajících zastavěných a zpevněných plochách, tudíž v porovnání se
stávajícím stavem nedochází k nárůstu zpevněných a zastavěných ploch.
Vlivy na jakost povrchových vod
Etapa výstavby

Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v
etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace
v etapě výstavby navržena následující opatření:
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•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Etapa provozu

Záměr produkuje již bilancované objemy splaškových vod. Splaškové vody budou
vznikat ve stávajících objektech firmy Agroenergie Králíky a likvidovány budou shodným
způsobem jako ve stávajícím stavu.
Silážní žlaby, manipulační plochy, jímky a fermentor budou stavebně provedeny a
udržovány jako nepropustné objekty. Skladovací jímka na digestát bude pravidelně
vyvážena. Vyvážení se nebude řídit naplněním jímky a potřebou vyvážení, ale skutečně
vhodnými podmínkami pro rozvoz a následnou aplikaci.
Vlastní technologie bioplynové stanice tudíž neprodukuje odpadní vody. Srážkové vody
ze střech a komunikací jsou svedeny na terén a zasakovány. Srážkové vody
z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem pro fermentaci budou svedeny
do jímky a budou čerpány do fermentoru. Srážkové vody spadlé na plochu nezakryté
části silážního žlabu, na které se manipuluje se substrátem budou svedeny do jímky
a aplikovány společně s fugátem na obhospodařované pozemky.
V doporučeních předkládaného oznámení jsou formulována následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy dokladovat případné nároky na potřebu technologické vody a
způsob jejího zajištění
• srážkové vody z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem pro fermentaci budou
svedeny do jímky a budou čerpány do fermentoru
• srážkové vody spadlé na plochu nezakryté části silážního žlabu, na které se manipuluje se
substrátem budou svedeny do jímky a aplikovány společně s fugátem na obhospodařované
pozemky
• silážní žlaby, manipulační plochy, jímky, fermentor a koncový sklad budou stavebně provedeny
a udržovány jako nepropustné objekty
• v rámci kolaudačního řízení budou předloženy odpovídající atesty o nepropustnosti všech
v rámci záměru využívaných silážních žlabů, jímek, fermentorů a koncového skladu
• vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro
případ havarijního úniku látek škodlivých vodám
• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách
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D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF, PUPFL

Tento vliv nenastává. Záměr negeneruje žádné nároky na ZPF respektive PUPFL.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Pro nakládání s výkopovou zeminou pod demolovanými objekty a pro nakládání
s odpady vznikajícími při demoličních pracích je pro další projektovou přípravu záměru
formulováno následující doporučení:
•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až
na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou
vyhlášku

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od
charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován do stávajícího areálu firmy ve vyčleněném prostoru pro obdobné
charakteristiky.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr nevyžaduje žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé změně habitatu prostředí; vliv tudíž
nenastává.
Vlivy na faunu

Záměrem nebudou dotčena místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného
genofondu živočichů, včetně prostorů jejich reprodukce; vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Záměr je situován do stávajícího prostoru střelnice; vliv tudíž nenastává.
Vlivy na významné krajinné prvky

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane.
Další aspekty

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů
a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit následující
podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného
rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
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1. Vznik nové charakteristiky území:
V místě výstavby nedojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci typu staveb, které se vyskytují v hodnoceném území. V daném kontextu je
možno vliv pokládat za málo významný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek krajiny.
Lze konstatovat, že již dnes převládají významné negativní charakteristiky: drobné
průmyslové a zemědělské objekty apod. Záměr lze označit málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby výraznější narušení vizuálních
vjemů. Lze proto tento vliv označit za malý a nevýznamný.
4. Dálkové pohledy
S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru neprojeví. V kontextu měřítka ve vazbě na okolní objekty lze
navrhované řešení pokládat za úměrné, poněvadž není v rozporu s okolními objekty.
Pohledový soulad s okolím bude nutno dle názoru zpracovatele oznámení dořešit
komplexními sadovými úpravami a zejména založením pásu vysokých dřevin podél
hranice areálu bioplynové stanice. V daném kontextu je kromě již zmíněné ochrany
doprovodného porostu toku doporučeno:
•

v rámci sadových úprav areálu uplatnit prvky skupinové výsadby do ploch na hranicích areálu
firmy v prostoru plánované výstavby bioplynové stanice

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Tento vliv nelze předpokládat.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se
také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

bioplynová stanice Agroenergie Králíky s.r.o. bude sloužit pouze pro anaerobní zpracování
zemědělské biomasy; vylučuje se anaerobní zpracování jakýchkoliv odpadů

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku

•

pro zjištění počáteční akustické situace bude provedeno měření hluku akreditovanou firmou;
výběr měřicích míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví a bude postihovat
měřící místa, která budou reprezentativní pro posouzení vlivu zdrojů hluku uvnitř areálu
Agroenergie Králíky s.r.o., jakož i liniových zdrojů hluku

•

vyloučit technologickými i organizačními opatřeními vznik korozních produktů na bázi oxidů a
sirníků železa, které by mohly způsobit iniciaci bioplynu

•

zabránit spontánnímu vniknutí velkého množství vzduchu do plynojemu, kdy by mohlo dojít
k místní explosivní iniciaci bioplynu ve směsi se vzduchem

•

do objektu plynojemu instalovat čidla na metan se signalizaci do velínu při dosažení cca 25%,
popř. 50% DMV (dolní meze výbušnosti)

•

kogenerační jednotka bude vybavena zařízením na dodatečné zpracování spalin

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

srážkové vody z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem pro fermentaci budou
svedeny do jímky a budou čerpány do fermentoru

•

srážkové vody spadlé na plochu nezakryté části silážního žlabu, na které se manipuluje se
substrátem budou svedeny do jímky a aplikovány společně s fugátem na obhospodařované
pozemky

•

silážní žlaby, manipulační plochy, jímky, fermentor a koncový sklad budou stavebně
provedeny a udržovány jako nepropustné objekty

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ
přívalových vod

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat případné nároky na potřebu technologické vody a
způsob jejího zajištění

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v rámci sadových úprav areálu uplatnit prvky skupinové výsadby do ploch na hranicích areálu
firmy v prostoru plánované výstavby bioplynové stanice

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
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•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí budou
doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až
na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou
vyhlášku

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

v rámci kolaudačního řízení budou předloženy odpovídající atesty o nepropustnosti všech
v rámci záměru využívaných silážních žlabů, jímek, fermentorů a koncového skladu

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách

•

během zkušebního provozu bude proměřeno plnění emisních limitů; do 1. srpna 2009 též musí
být stanovena koncentrace pachových emisí

•

v rámci zkušebního provozu bioplynové stanice bude provedeno další měření hluku pro
potvrzení závěrů zpracované akustické studie; vydání kolaudačního rozhodnutí bude
podmíněno dokladováním hygienických limitů hluku z provozu posuzovaného záměru

•

trvalou kontrolou zajistit, aby bezpečnostní prvky byly trvale funkční (např. regulace přívodu
vzduchu, odtahu spalin, regulace odběru a dávkování bioplynu do spalovacího motoru apod.)

•

pravidelně kontrolovat integritu plynových zařízení ( zásobníku bioplynu, dmychadla a rozvodů
bioplynu)

•

zařízení jako velký zdroj znečišťování ovzduší též musí mít zpracovaný provozní řád podle
příslušných ustanovení
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Seznam použité literatury a podkladů
1) Bioplynová stanice Králíky, dokumentace pro územní řízení, Jiří Kobera, duben 2007
2) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.
3) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
4) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
5) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P.
[eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února
1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
6) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
7) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17.
a 18. února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
8) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
9) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
10) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
11) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
12) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
13) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč
ke květeně České republiky. - Academia, Praha
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Oznámení bylo připravováno na základě připravené dokumentace záměru pro územní
řízení.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k
nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a
významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl předložený záměr posouzen ze všech
podstatných hledisek. Vypracované oznámení tak předkládá základní vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí pro další proces
posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr: „Bioplynová stanice Agroenergie Králíky
s.r.o.“
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění záměr naplňuje dikci bodu 10.15
„Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto
limitní hodnoty v příloze uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, jako
podlimitní záměr k bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu
od 50 do 200 MW“ v podlimitním stavu, kategorie II, přílohy č. 1 k cit. Zákonu, kde
příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. Zařazení vyplývá z kogenerační jednotky, jejíž energetický
výkon činí 980 kW a tepelný výkon 1250 kW. Bioplynová stanice bude zpracovávat
pouze zemědělskou biomasu využitelnou k fermentaci, nikoliv odpady nebo materiál
z údržby komunální zeleně apod.
Situace záměru je patrná z následujících podkladů:

situace záměru
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Záměrem investora je vybudovat bioplynovou stanici s anaerobní fermentací biomasy.
Výstupem bioplynové stanice bude methan, který bude následně využíván
v kogenerační jednotce k výrobě tepla a elektrické energie.
Kapacity posuzovaného záměru jsou následující:
Vstupy:
Surovina
Kukuřičná siláž
Triticale – siláž
Tráva – travní siláž
Tráva čerstvá - zelená
Kravský hnůj - podestýlka sláma
Kejda skotu po separaci
GPS – šroty a obilí po lhůtě

Podíl sušiny %
34
34
36
34
28
1,2
75

Org. sušina tun/rok
3.440
340
594
62
686
42
750

tun za rok
11.000
1.000
2.000
200
3.500
3.500
1.000

Výstupy:
Ø produkce bioplynu
– 3 693 421 m3/rok
Ø produkce digestátu (fermentátu)
– 11 667 t/rok
Ø instalovaný elektrický výkon 980 kW: 6 463 486 kWh elektrické energie (při elektrické
účinnosti kogenerační jednotky 34%)
Ø instalovaný tepelný výkon 1194 kW: 7 281 315 kWh tepelné energie
Veškerý vyprodukovaný materiál z koncového skladu (digestát-fugát) bude provozovatel
bioplynové stanice používat na svých a pronajatých pozemcích v rámci plánu výživy
rostlin s přihlédnutím na všechny platné právní předpisy. Kapacita koncových skladů je
projektována na dobu skladování až 7 měsíců (dle podkladů oznamovatele budou
využívány již vystavěné nádrže na kejdu).
Předkládaný záměr řeší otázku dalšího zpracování vyprodukovaných statkových hnojiv
s doplněním dalšího množství biomasy, vyprodukované v rámci podniku. Výroba
elektrické energie kogenerací z obnovitelných zdrojů energie (biomasy) je pro životní
prostředí přínosná a velmi žádaná. Kogenerační jednotka bude kromě výroby elektrické
energie produkovat i velké množství tepla, které bude dále využíváno.
Hlavním důvodem pro výstavbu bioplynových stanic je výroba elektrické energie z
obnovitelných zdrojů v souladu s požadavky mezinárodních společenství na snížení
spotřeby fosilních paliv a snížení emisí z jejich spalování. Tento trend je podporován
státem - zákon č. 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie.
Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost vstupních
surovin, vhodného pozemku a inženýrských sítí.
Řízená anaerobní fermentace je perspektivní způsob ekologického zpracování zbytkové
biomasy. Jedná se o bioenergetickou transformaci organických látek, při které
nedochází je snížení jejich hnojivé hodnoty. Tato technologie využívaná v bioplynových
stanicích je souborem procesů, ve který se směsná kultura mikroorganismů rozkládá
biologicky odbouratelnou organickou hmotou bez přístupu vzduchu. Výslednými
produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát s vysokým obsahem živin určených pro
hnojení rostlin v půdě a bioplyn s obsahem 50-60% metanu a výhřevností cca 18-26
MJ.m-3, který se využívá k energetickým účelům. Záměrem je samozřejmě i využití
energie tepla z kogeneračních jednotek, které lze využít k vytápění objektů v areálu, pro
další rozvoj podnikání nebo v obecní sféře.
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Fermentát je dále využit jako hodnotné hnojivo pro vlastní spotřebu nebo může být
dodáván do obchodní sítě.
Vzhledem k NV č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, vydaného na základě Směrnice rady EU
č.91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobenými dusičnany ze
zemědělských zdrojů a dále vzhledem k zákonu o integrované prevenci umožňuje
posuzovaná technologie všem původcům biologického materiálu řešení jeho řádného
zpracování a uložení bez nutnosti budovat investičně náročné skladovací kapacity.
Mezi hlavní výhody navrhovaného řešení patří to, že:
ü vstupní biomasa nemusí být převedena do čerpatelného stavu
ü vstupní biomasa v pevné a zvlhčené formě je během anaerobního procesu
fermentována v plynotěsném fermentoru, výstupní sušina je cca 5%
ü není nutné zvlhčení vstupní biomasy, probíhá míchání ve vertikálním míchacím
stacionárním zařízení a přesné dávkování materiálu dle potřeby fermentoru
ü získaný bioplyn, který je spalován v kogeneračních jednotkách se vyznačuje
nízkým obsahem síry
ü proces anaerobní digesce probíhá v plně automatickém režimu
ü po ukončení fermentace nezůstává žádná odpadní voda
Vlastnosti fermentačního zbytku závisí na druhu zpracovávaných materiálů, méně už na
technologickém procesu. V porovnání s aplikací statkových hnojiv (například s prasečí
kejdou) má anaerobně fermentovaný substrát řadu výhod:
ü při pravidelné aplikaci na pozemky dojde k navýšení podílu organické hmoty
v půdě (což má příznivý dopad na zvýšení retenční schopnosti půdy – substrát je
biologicky stabilizovaný a jeho hodnoty pH jsou neutrální
ü dochází ke zvýšení využitelnosti živin na straně jedné a ke snížení možnosti jejich
vyplavení na straně druhé
ü dochází ke snížení obsahu patogenů a klíčivosti semen plevelů
ü dochází k velmi podstatnému snížení pachové zátěže (vztaženo ke vstupní
biomase)
ü dochází k podstatnému poklesu emisí skleníkových plynů
Bioplynová stanice
bude zřízena ve severozápadní části stávajícího areálu
zemědělského podniku. Součástí stavby je budova kogenerace, fermentory, koncový
sklad, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, teplovod, trafostanice.
Veškeré stavební objekty jsou řešeny jako přízemní.
Posuzovaný záměr představuje následující stavební objekty:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

Budova kogenerace
Koncový sklad
1 ks
Fermentory
4 ks
Kanalizace dešťová
Kanalizace splašková
Vodovod
Trafostanice a trasa VN
Komunikace

které jsou v rozsahu potřebném pro proces
předkládaného oznámení.
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Výrobním programem posuzované akce je zpracování biologicky rozložitelných odpadů
ze zemědělské činnosti a vlastní zelené hmoty anaerobní fermentací. Fermentace bude
probíhat v uzavřených fermentorech a vzniklý bioplyn bude nejprve jímán v plynojemu a
dále spalován v kogenerační jednotce, přičemž bude vyráběna elektrická energie a
zároveň uvolňována tepelná energie.
Provoz fermentační stanice bude nepřetržitý, obsluha bude jen občasně kontrolovat
činnost.
Technologický postup začíná příjmem surovin. Jejich množství a složení se mění podle
možností a roční doby.
Dovezené suroviny projdou nejprve drtičkou, ve které budou rozdrceny na velikost částic
max. 8 mm. Poté projdou zařízením pro separaci balastu a budou dopraveny do tří
mísících zásobníků. Odtud jsou dopravovány do fermentorů.
Bazénové fermentory jsou betonové nádrže o průměru 22 m a výšce 6 m, tj. jejich obsah
je 2 280 m3. V nich probíhá hlavní reakce, tj. anaerobní rozklad organické hmoty za
vzniku bioplynu a tzv. digestátu, což je vodná suspenze dosud nerozloženého ( a již jen
velmi obtížně biologicky rozložitelného) materiálu. Anaerobní rozklad biologického
materiálu je proces, při kterém je materiál rozkládán činností anaerobních
mikroorganizmů, tj. takových, které ke svému životu nepotřebují kyslík nebo pro které je
kyslík nežádoucí. Rozklad probíhá ve více krocích, protože žádný z mikrobiálních druhů
není schopen rozložit např. přírodní polymery až na metan. Využívá se proto
mikrobiálních konsorcií. Obvykle se jednotlivé kroky označují jako hydrolýza –
acidogeneze – acetogeneze – metanogeneze. Logicky při každém z kroků jsou
optimální podmínky procesu mírně odlišné. Průmyslově prováděná fermentace proto
probíhá vícestupňově, v tomto konkrétním případě dvoustupňově a v každém stupni se
udržují odlišné pracovní podmínky. Je oddělena fáze kyselá od metalizace. Minimální
podíl sušiny v substrátu po první fázi fermentace činí 11 %. Pro každý stupeň jsou
instalovány dva fermentory, dohromady tedy čtyři. Pro snadnější udržování procesu jsou
fermentory propojeny v části plynové i kapalinové, aby bylo možno materiál podle
potřeby přečerpávat a optimalizovat. Proces probíhá kontinuálně a doba zdržení
materiálu ve fermentorech (v procesu fermentace) je plánována na 60 dní. Samozřejmě
je ovlivněna teplotou, v tomto konkrétním případě jsou užity mezofilní podmínky, tj.
teplota cca 37 – 40° C. Při výše uvedené skladbě surovin lze očekávat množství
produkovaného bioplynu cca 600 m3/hod a obsah metanu v něm 54%.
Fermentory jsou uzavřené a plynotěsné. Fermentory 1. stupně jsou plněny přes
stacionární míchací a dávkovací zařízení. Plnění probíhá plnicím šnekem bočním
plnicím systémem.Ve všech fermentorech je instalován ponorný míchací vrtulový
systém, výškově nastavitelný. Obsah fermentoru je vyhříván ocelovými nerezovými
trubkami namontovanými na vnitřní stěnu fermentoru. Topným mediem je voda ohřívaná
ve výměníku plynového motoru. Na kopuli nádrže je instalovaná plynová kopule
s přírubou na připojení plynovodu, vzduchová přípojka pro eliminaci H2S a kontrolní
okénko. Vznikající bioplyn je směsí především metanu a oxidu uhličitého s malými
příměsemi vodíku, sulfanu a příp. i amoniaku. Pro další zpracování vadí především
sulfan, protože by při jeho spalování vznikal oxid siřičitý se všemi nežádoucími důsledky
a proto je v potrubí za fermentory odstraněn přesně řízeným přídavkem vzduchu, čímž
je oxidován na elementární síru, která z plynu vypadá a již dalšímu procesu nevadí.
Za fermentory je instalován nízkotlaký plynojem jako vyrovnávací prvek mezi výrobou
bioplynu a jeho spotřebováváním. Je umístěn ve zvláštní budově a jeho velikost (800
m3) je volena tak, aby určitou dobu stačil zásobovat plynový motor. Z plynojemu je
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bioplyn dopravován dmychadlem zvyšujícím tlak do spalovacího motoru kogenerační
jednotky.
Kogenerační jednotka je tvořena plynovým spalovacím motorem, ve kterém je spalován
bioplyn vzniklý při fermentaci. Motor je spojen spojkou se synchronním
bezkartáčkovým generátorem ve kterém je produkován elektrický proud. Zařízení je dále
vybaveno přípravou plyno-vzduchové směsi optimálního složení (regulace plynu,
difuzérový směšovač, škrtící klapka) a dále tepelným výměníkem využívajícím teplo
vznikající při chodu motoru. Motor pracuje ve čtyřtaktním režimu podle Ottova principu.
Instalovaný elektrický výkon motoru je 1052 kW, provozovaný 980 kW. Spotřeba
bioplynu je vypočtena na 560 m3/hod s maximální spotřebou 600m3/hod, což pokrývá
celou produkci. Kogenerační jednotka je umístěna v budově propojené s budovou
plynojemu.
Pro případ, že by kogenerační jednotka z nějakého důvodu nebyla schopna bioplyn
spalovat (rozjezd generátoru, porucha, údržba aj.) je stanice vybavena bezpečnostním
spalovačem plynu. Ten je zapojen na plynovod a zapaluje se automaticky při překročení
nastaveného tlaku v plynojemu. Jeho kapacita je přizpůsobena množství vznikajícího
bioplynu ve stanici.
Kogenerační jednotka bude od firmy Jenbacher, typ JMS 320 GS-BL, s provozním
výkonem 980 kW elektrických a 1104 kW tepelných. Spalovací motor je zážehový.
Dodavatelem kogenerační jednotky je firma GE Jenbacher GmbH&Co. OHG, Jenbach,
Rakousko.
Koncový sklad je opět vybaven míchacím systémem. Vodná suspenze z fermentačního
procesu je skladována v koncovém skladu, což je otevřená betonová nádrž válcového
tvaru s průměrem 36 m a výškou 6 m. Jeho objemová kapacita činí 6 100 m3.
Skladovaný materiál je vyhnilý, obsah sušiny v něm se pohybuje v mezích 5 – 6%,
rozkladné procesy zde již neprobíhají a proto zde nebudou vznikat páchnoucí látky.
Materiál bude odtud rozvážen jako hnojivo na pole investora.
Další součástí fermentační stanice jsou čerpadla, potrubní rozvody a celá soustava
bezpečnostních prvků vzhledem k vlastnostem produkovaného plynu. Celé zařízení
fermentační stanice dodává společnost BIOPROFIT s.r.o. Lišov, která je českou
dceřinou společností firmy BIOGEST Umwelttechnik GmbH, Rakousko.
Rozsah stavebních a zemních není významný a nelze očekávat, že by etapa výstavby
mohla vzhledem k lokalizaci záměru představovat narušení faktorů pohody. Případnou
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Přesto lze pro minimalizaci negativních
vlivů jsou formulována doporučení specifikována v příslušné části předkládaného
oznámení.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluková zátěž
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Jak je patrné z výsledků výpočtu rozptylové a akustické studie, záměr nepředstavuje
významnější změnu v imisní a akustické situaci zájmového území.
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Byla provedena předběžná kvalitativní analýza rizik stavby „Bioplynová stanice Králíky“
firmy AGROENERGIE Králíky s.r.o., která má být umístěna ve stávajícím areálu RD
Králíky.
Vyhodnocení základních výrobních souborů bylo provedeno pro nejrizikovější provozní
soubory :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fermentory
Rozvody bioplynu DN300
Plynojem
Dmychadlo
Místnost kogenerace s Ottomotorem a generátorem

Přestože možnost fatální havárie stavby „Bioplynová stanice Králíky“ firmy
AGROENERGIE Králíky s.r.o. je hodnocena jako velmi nepravděpodobná ( P≤1.10-6
události/rok ), lze v rámci prevence doporučit opatření, která jsou formulována
v příslušné části předkládaného oznámení.
Záměr negeneruje žádné nové zpevněné plochy. Jak je patrné z popisné části
předkládaného oznámení, záměr bioplynové stanice bude realizován na stávajících
zastavěných a zpevněných plochách, tudíž v porovnání se stávajícím stavem nedochází
k nárůstu zpevněných a zastavěných ploch.
Záměr produkuje již bilancované objemy splaškových vod. Splaškové vody budou
vznikat ve stávajících objektech firmy Agroenergie Králíky a likvidovány budou shodným
způsobem jako ve stávajícím stavu.
Silážní žlaby, manipulační plochy, jímky a fermentor budou stavebně provedeny a
udržovány jako nepropustné objekty. Skladovací jímka na digestát bude pravidelně
vyvážena. Vyvážení se nebude řídit naplněním jímky a potřebou vyvážení, ale skutečně
vhodnými podmínkami pro rozvoz a následnou aplikaci.
Vlastní technologie bioplynové stanice tudíž neprodukuje odpadní vody. Srážkové vody
ze střech a komunikací jsou svedeny na terén a zasakovány. Srážkové vody
z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem pro fermentaci budou svedeny
do jímky a budou čerpány do fermentoru. Srážkové vody spadlé na plochu nezakryté
části silážního žlabu, na které se manipuluje se substrátem budou svedeny do jímky
a aplikovány společně s fugátem na obhospodařované pozemky.
Záměr negeneruje žádné nároky na ZPF respektive PUPFL.
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit.
Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od
charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
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K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr je navrhován do stávajícího areálu firmy ve vyčleněném prostoru pro obdobné
charakteristiky.
Záměr nevyžaduje žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Vliv nenastává.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé změně habitatu prostředí; vliv tudíž
nenastává.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného
rázu území.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze hodnotit jako malé a málo významné.
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