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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

I.1. NÁZEV ZÁMĚRU  

„Fermentační stanice Úpice – Optimalizace a navýšení příjmu surovin“ 

I.2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU  

Dle Dokumentace EIA:  

„Dosavadní kapacita zařízení fermentační stanice Úpice činí cca 7.600 tun bio-odpadů na 

vstupu za rok, z čehoţ 2.400 tun tvoří neodvodněný surový kal z městské čistírny odpadních 

vod Úpice. 

Úpravou příjmové části zařízení (zařazením nového dodatečného přijímacího zařízení), tzn. 

realizací záměru „Optimalizace a navýšení příjmu surovin pro Fermentační stanici Úpice“ 

dojde k navýšení kapacity zařízení na 10 000 t bio-odpadů za rok.“ 

Za klíčové lze označit: 

 „V rámci realizace dojde k osazení zakládacího zařízení pro předpravu vstupních surovin, 

drtiče a zařízení pro přepravu nadrcené suroviny do homogenizační nádrže.“ 

Definice záměru z pohledu zpracovatele posudku:  

Předmětem celého záměru je pouze instalace nového podavače s předúpravou materiálu – 

drcením do homogenizační jímky, protoţe stávající technologie si je jen obtíţně schopna 

poradit s delšími kusy fytomasy. Dále dochází oficiálně k nárůstu surovin objemu o 2 400 tun 

oproti stávajícímu stavu.  Navýšení oproti předchozímu zpracovanému oznámení EIA je o 

4000 tun.  

I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTÁLNÍ ÚZEMÍ)  

Kraj:   Královéhradecký kraj   

Okres:    Trutnov  

Obec:   Úpice   

Katastrální území: Úpice  

Parcela číslo:  757/1, 757/3, 758/1, 758/2, 769/3, 1889, 1890, 1891, 1480, 2091 

– celá BPS 

Nově navrhovaná technologie pro optimalizaci a navýšení příjmu bude umístěna na 

p.p.č. 757/3 na stávající zpevněné manipulační ploše. 

I.4. OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE 

Město Úpice 

Pod Městem 624, 542 32 Úpice 

I.5. IČ OZNAMOVATELE  

IČO:               00278386 

I.6. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE  

Ing. Tomáš Medřický, EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4, IČO: 

61681369 
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I.7. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE A SUBDODAVATELÉ   

Zpracovatel dokumentace 

EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4, IČO: 61681369 

Hlavním zpracovatelem byl: RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc., číslo osvědčení 

3747/597/OPV/93 

Spolupracovníci:  

 Ing. Tomáš Medřický  

 Ing. Lenka Pavlíková  

 RNDr. Jiří Novák  

I.8. ZPRACOVATEL POSUDKU  

Zpracovatel:   Ing. Vraný Miroslav  

                       Jindřišská 1748 

             530 02 Pardubice  

tel./fax:  +420 466 657 509 

mobil:   +420 602 434 897 

e-mail:  farmprojekt@volny.cz  

Drţitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona 

ČNR č. 244/1992 Sb. č.j. 15650/4136/OEP/92 (prodlouţeno rozhodnutím Ministerstva 

ţivotního prostředí č.j. 101303/ENV/10) 

I.9. PŘEHLED PODKLADŦ - CHRONOLOGICKÁ SOUSLEDNOST  

Vzhledem k délce procesu předkládání dokumentace EIA a počtu verzí upustil zpracovatel 

posudku od monitoringu celého procesu, ale věnuje se pouze poslední platné verzi.  

I. DOKUMENTACE  

1. Dokumentace byla zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje 

13.05.2011,  

2. Obdrţená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků, 

dalších osob: 

a. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 

8288/kh/2011 ze dne 20.05.2011, 

b. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové, č.j.: TU/39966/2009/8/HOK.HK/Hr, ze dne 25. května 2011 

c. Česká inspekce ţivotního prstředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. 

ČIŢP/45/IPP/0918628.003/11/KDR, ze dne 25.05.2011  

d. Městský úřad Trutnov, odbor ţivotního prostředí, č.j.: 2011/5321/ŢP/REK ze 

dne 27.5.2011, 

e. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 

7490/ZP/2011- Tm, cv.č. 60983/2011/KHK ze dne 02.06.2011, 

f. Obec Halvovice, 542 38 Havlovice nad Úpou, bez jednacího čísla, ze dne 

2.6.2011,  

mailto:farmprojekt@volny.cz
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g. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 

INSPEKTORÁT TRUTNOV, č.j.:2011/4329/KVSH, ze dne 03.06.2011 

II. ZPRACOVÁNÍ POSUDKU  

1. Předloţení zpracovaného Posudku Ing. Miroslavem Vraným v 5. 8. 2011,  

2. Vyvěšení a rozeslání zpracovaného Posudku (datum není známo, bude doplněno)  
 

III. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

1. Veřejné projednání  

Místo:  bude doplněno  

Datum konání:  bude doplněno 
 

IV. STANOVISKO 

1. Vyvěšení stanoviska na úřední desce Libereckého kraje (zatím není známo, bude 

doplněno)  
 

 

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

II.1. ÚPLNOST DOKUMENTACE  

Dokumentace byla zpracována podle § 8 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí).  

Rozsah i obsah předloţeného oznámení zpracovaného s náleţitostmi dle přílohy č. 4. zákona o 

hodnocení vlivu stavby na ţivotní prostředí byl zpracovatelem posudku podrobně 

prostudován a konfrontován s přílohou č.4 zákona č. 100/2001 Sb., kde jsou stanoveny 

náleţitosti dokumentace o hodnocení vlivu stavby na ţivotní prostředí. I přes případné 

připomínky, které budou uvedeny v dalších částech posudku lze konstatovat: 

 Vlastní dokumentace je zpracovaná s náleţitostmi dle přílohy č. 4 je v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb. Dokumentace je zpracována přehledně a je dodrţeno 

pořadí jednotlivých kapitol v souladu s přílohou č. 4 výše citovaného zákona. 

Formální náplň odpovídá poţadavkům zákona. 

 Rozsah posuzované dokumentace plně odpovídá všeobecným poţadavkům na tyto 

dokumentace,  

 Věcný obsah je konfrontován dále v textu.  
 

II.2. SPRÁVNOST ÚDAJŦ UVEDENÝCH V  DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ) 

VČETNĚ POUŢITÝCH METOD HODNOCENÍ  

Komentáře k jednotlivým částem zpracované dokumentace: 

(Poznámka: v případě, ţe nejsou k dané kapitole věcné připomínky, není tato uvedena) 

Část B – údaje o záměru  

B. I. Základní údaje  

B.I.2. Kapacita záměru  
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Zpracovatel uvádí na straně 10:  

 

Prostým součtem lze získat hodnotu 9800 namísto 10 000 v prvním sloupci, ostatní hodnoty 

jiţ vykazují správné součty. Předpokládám, ţe portfolio surovin bude zachováno, jedná se 

tedy o zcela zanedbatelný nedostatek.  

Důleţitá poznámka: v praxi není moţné dodrţet takto striktně dané portfolio surovin. Ani 

nelze počítat, ţe kaţdý den bude dispozici poměrná část a dávkována do zařízení. V tomto 

případě je závislý oznamovatel na mnoha faktorech. Výše uvedené mnoţství lze chápat jako 

orientační nezahrnující proměnlivost nabídky v rámci sezónních výkyvů i dodavatelských 

výkyvů. Je však nezbytné usilovat o co nejvyváţenější poměr surovin, aby byly zachovány 

pokud moţno stálé podmínky uvnitř fermentoru. Nejen objem substrátu, ale i jeho energetický 

obsah je podstatný. Je překvapivé, ţe u jednotky s tak malým výkonem jako je TEDOM 

Cento T150 (Elektrický výkon 150 kW) nebylo kalkulováno od prvního okamţiku 

s maximálním výkonem, protoţe i na maximální výkon bude ekonomika provozu vzhledem 
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k okolnostem velmi problematická. Polehčující okolností je, ţe primárním cílem je nakládání 

s bio-odpady.   

B.I.7. Popis technického a technologického řešení záměru 

Zpracovatel uvádí:  

„Zařízení bude tvořeno zakládacím zařízením pro předúpravou vstupních surovin (PS 01), 

sestávajícím se z násypky o kapacitě 6-8 m3 a míchače, dále z vkládacího zařízení, míchacího 

a směšovacího zařízení (PS 02) pro směšování suchých kofermentů s kapalnými surovinami 

(kejda, tekuté kaly apod.). Dalším prvkem instalované technologie bude drtič – macerátor (PS 

03) včetně podávacího čerpadla, dále zařízení pro přepravu nadrceného odpadu do 

homogenizační nádrţe (PS 04), sestávající z potrubí a dopravního čerpadla. Součástí zařízení 

jsou dále elektrorozvody (PS 05) a řídicí systém (PS 06) napojený na stávající systém měření 

a regulace (MaR) celé BPS. Poţadovaný celkový výkon sestavy zařízení bude činit 2-3 t/hod. 

Toto je stěţejní text kapitoly popisující vše potřebné z hlediska technologického, škoda ţe 

není dodáno technologické schéma s vizualizací i samostatného zařízení, které by předmět 

obsáhlého dokumentu osvětlilo na první pohled. 

Zpracovatel uvádí:  

Po zprovoznění záměru „Optimalizace a navýšení příjmu surovin“ bude činit doba zdrţení 

vstupních surovin v procesu anaerobní digesce cca 58 dní (ročně bude přijato cca 10.000 t 

materiálu, tj. průměrně cca 27,4 t/den, objem fermentoru 1600 m3), coţ je vyhovující hodnota 

pro uvaţovanou skladbu vstupních surovin. Fermentovaný substrát je z fermentoru navíc 

odváděn do uskladňovací nádrţe, která je rovněţ zastřešená a odvětrávaná přes biofiltr, takţe 

bioplyn vznikající během „dofermentace“ nebude negativně ovlivňovat ovzduší. 

Zpracovatel vypočetl dobu zdrţení na základě vzorce: 1600 m
3
 / 27,4 t/den = 58,39 dní. 

Upozorňuji, ţe je neobvyklé předpokládat, ţe 1 tuna materiálu je 1m
3
, běţně je dosahováno 

měrných hmotností niţších neţ 1000 kg/m
3
. Dle odhadu bude doba zdrţení o cca 5 dní niţší 

neţ uvedená.  

Dle Metodického pokynu Ministerstva ţivotního prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší 

a sekce technické ochrany ŢP K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením 

do provozu: 

„Pro anaerobní digesci odpadů ve všech typech zařízení s očekávaným hygienizovaným 

výstupem musí být dodrţena minimální teplota 55 °C zpracovávaného bioodpadu udrţovaná 

nejméně po dobu 24 hodin bez přerušení a celková doba procesu anaerobní digesce nesmí být 

kratší neţ 30 dnů. Kratší doba zdrţení (nejméně 20 dnů) je povolena pouze u zařízení, u 

kterých došlo k ověření stability rekultivačního digestátu dle ČSN EN ISO 11734 „Jakost vod 

– Hodnocení úplné anaerobní biologické rozloţitelnosti organických látek kalem z anaerobní 

stabilizace – Metoda stanovení produkce bioplynu“. 

Lze předpokládat, ţe fermentace bude v souladu s metodickým pokynem.  

Zpracovatel uvádí:  

„Provozovatel má k dispozici pronajatou novou skladovou kapacitu – siláţní ţlab v 

zemědělském areálu Starý Rokytník (cca 5,5 km od záměru). Tato skladovací kapacita (ţlab 

55,5 m x 14,8 m x 4 m) dosahuje 3285 m3, tj. cca 2000 t.“ 

Z hlediska zápachu v místě dobrý krok směrem k omezení zápachu, z hlediska ekonomického 

a globálně ekologického je navýšení dopravní cesty negativním dopadem. O nějaké 

ekonomičnosti však nelze u posuzovaného záměru mluvit, jedná se o pilotní projekt pro 

nakládání s odpady, coţ je původním smyslem BPS. Je škoda, ţe se alespoň pro 
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bezproblémovou fytomasu nepokusil Oznamovatel o zvládnutí skladování v rámci stávajících 

kapacit. Zemědělci toto bez problémů zvládají.  

B.I.8. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Zpracovatel uvádí:  

Termín zahájení realizace záměru: jaro 2011 

Termín ukončení realizace záměru: podzim 2011 

Vzhledem k stále běţícímu procesu EIA nelze předpokládat splnění limitů, kde je termín 

zahájení identický s předloţením Dokumentace.  

II. Údaje o vstupech  

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  

Zpracovatel uvádí:  

Elektrická energie pro provoz technologie optimalizace příjmu bude k zařízení přivedena z 

rozvaděče umístěného v provozní budově BPS, její potřeba bude pokryta vlastní výrobou. 

Celkový instalovaný příkon zařízení na optimalizaci a navýšení příjmu vstupní suroviny se 

předpokládá cca 80 kW (pohon zakládacího zařízení, transport suroviny, drtič). Realizace 

záměru nebude vyţadovat ţádné další energetické či surovinové zdroje. 

Výroba z BPS můţe být maximálně 150 kW, jen samotné zařízení spotřebuje během 

pracovních dní 80 kW po dobu 6 hodin. Lze předpokládat, ţe zařízení bude v některých fázích 

stěţí saturovat svůj vlastní provoz.  

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Zpracovatel uvádí:  

Technologie bioplynové stanice si nevyţaduje kaţdodenní naváţení materiálu. O víkendech a 

svátcích naváţení ani nelze z provozních důvodů realizovat. V těchto dnech do technologie 

vstupuje cca 42 m3 materiálu z homogenizační nádrţe (její celkový objem je 208 m3). V této 

nádrţi je tak průběţně udrţována zásoba materiálu na 5 dnů provozu. 

Vzhledem k předchozím reakcím obyvatel, je pravděpodobné, ţe návoz byl realizován i ve 

dnech klidu. Pokud je moţné dosáhnout omezení pro zvýšení komfortu obyvatel, je to 

pozitivní faktor.  

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

B.III.1.1. Liniové zdroje 

Zpracovatel uvádí:  

V důsledku zprovoznění nové příjmové linky dojde k určitému nárůstu dopravy oproti stavu 

dosavadnímu (viz výše). To vyvolá mírný nárůst emisí; celkové dopravní emise podél 

příjezdové komunikace budou během ročního období následující: 
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Vzhledem ke zcela minoritnímu objemu emisí z dopravních prostředků na příjezdové 

komunikaci nebyl výpočet ověřován v této fázi. Za daleko podstatnější lze povaţovat fakt, ţe 

z důvodu přenesení skladu dojde k navýšení dopravní cesty o cca 2x 5 km při dopravě ze 

ţlabu. Další doprava bude spojena s dopravou z místa slizně do ţlabu a zpět. Jak bylo a bude 

jiţ opakovaně uvedeno, jedná se o pilotní projekt, který má řadu drobných chyb.  

K vyhodnocení emisních toků z provozu spalovacích zdrojů KGJ a Kotle lze pouze 

konstatovat, ţe za předpokladu dodrţení emisních limitů pro zařízení, bude znečištění 

vzhledem k instalovanému výkonu zcela zanedbatelné. Běţně jsou instalované BPS o výkonu 

3 a vícenásobně vyšším. Dále viz analýza rozptylové studie.  

Zpracovatel uvádí:  

Plynné látky obsaţené v bioplynu ve stopových koncentracích, jako jsou sirovodík a další 

sirné a dusíkaté sloučeniny (merkaptany, čpavek, aminy) jsou příčinou moţného zápachu z 

rozkládajících se substrátů a samotného bioplynu. Výstupy z veškerých technologií v provozní 

budově jsou odvětrávány přes biofiltr, bylo téţ provedeno zastřešení uskladňovací nádrţe na 

zfermentovaný produkt (digestát) a odvětrání prostoru nad hladinou uskladňovací nádrţe 

přes biofiltry. 

Během místního šetření nebyl ani jeden z biofiltrů v provozu. Zpracovatel Dokumentace 

nemůţe však předpokládat porušení předpisů, opatření k předejití budou součástí opatření 

v rámci Posudku.  

C.I. VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Zpracovatel uvádí:  

Zájmové území se nachází v oblasti s celkově nadprůměrnou kvalitou ţivotního prostředí. Od 

konce 80. let se kvalita ţivotního prostředí významně zvýšila především díky ukončení části 

průmyslové činnosti, zavedením dálkového vytápění z elektrárny Trutnov - Poříčí, 

odkanalizováním a čištěním odpadních vod a plynofikací. 

S tím nelze neţ souhlasit, vzhledem k povaze záměru a jeho umístění je nezbytné, aby 

samotný provoz BPS tuto vysokou kvalitu ţivotního prostředí sniţoval co nejméně. Ne 

nepodstatnou nevýhodou obyvatelstva je v oblasti menší průměrný příjem v relaci 

k lukrativnějším lokalitám i omezené pracovní příleţitosti. Dle reakcí obyvatelstva není 

stávající provoz zcela bez komplikací.  

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŢENÍ 

Zpracovatel uvádí:  

Území patří v rámci ČR k méně zatíţeným lokalitám a v tomto směru je situace relativně 

příznivá. Nejbliţším zvláště velkým zdrojem je elektrárna v Poříčí. Lze konstatovat, ţe největší 

zatíţení v údolí řeky Úpy představuje doprava a místní spalovací zdroje na pevná paliva 

(domácí spotřebiče). 

Největší zátěţ v posuzované lokalitě a její blízkosti představuje stávající provoz BPS 

z hlediska hluku a zápachu a přilehlá komunikace II třídy z hlediska hluku a emisí.  
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŦ ZÁMĚRU 

NA LIDI A NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Zpracovatel uvádí:  

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, ţe v 

souvislosti s realizací předkládaného záměru „Fermentační stanice Úpice – Optimalizace a 

navýšení příjmu surovin“ nebude tato aktivita představovat významně zvýšené riziko pro 

lidské zdraví pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru. 

Instalace příjmového zařízení a úprava portfolia dováţených surovin rozhodně nebude 

znamenat významné navýšení. Předmětem kritiky obyvatel je jiţ stávající provoz k němu se 

zohledněním plánovaného projektu se měl zpracovatel vyjádřit. Doposud chybí jasné 

zdůvodnění, ţe instalace nového příjmového zařízení je vlastně řešení špatně navrţeného 

původního systému a usnadněním příjmu surovin dojde mimo jiné spíše k omezení zápachu. 

Stávající zařízení je uvnitř příjmového objektu, který je napojen dopravníky na hygienizační a 

třídící linku. Během místního šetření byl objekt otevřený a rostlinná biomasa naskladňována 

bez filtrace. Dle sdělení operátora se objekt zavírá jen výjimečně, protoţe jinak by se tam 

udusili. Ano, zřejmě se jedná o porušení předepsaných provozních reţimů. Po realizaci 

nového podavače bude moţné objemnou rostlinnou biomasu s významně menší produkcí 

pachových látek neţ u materiálů klasifikovaných jako vedlejší produkty ţivočišné výroby a 

podobně podávat odděleně.  Tím dojde ke sníţení doby, kdy bude podávána biomasa 

s významnější pachovou sloţkou a bude moţné přinutit provozovatele, aby dodrţoval reţimy 

dané opatřeními k minimalizaci zápachu včetně pouţívání ochranných pomůcek. Tvrzení výše 

nepopírá, ţe navrţená BPS je provedená nevhodně s ohledem na portfolio biomasy. Teď jde 

jen o záchranu investice a ověření, zda je pilotní projekt aplikovatelný pro jiné lokality. 

Samozřejmě tentokráte zpracovaný odborníky ve svém oboru.  

Zpracovatel uvádí:  

Negativním faktorem by mohlo být zvýšené riziko šíření hlodavců v areálu BPS. Pro jeho 

zabránění aplikuje provozovatel příslušná preventivní opatření (pravidelná deratizace), 

omezení tohoto rizika je dosaţeno také změnou vyuţití jednotlivých kapacit v areálu (stávající 

manipulační plocha bude vyuţita pro umístění nové příjmové linky a pouze pro jednodenní 

zásobu suroviny, zastřešená skladovací plocha bude určena pro deponování pouze vyhnilého 

zfermentovaného zbytku, nikoliv pro vstupní surovinu). 

Snad dojde ke sníţení. Dojde k poklesu skladované biomasy, bude snazší uklízet plochy. Ţe 

by se uhnízdili hlodavci uvnitř nově instalovaného zařízení nelze předpokládat.  

D.I.3. Vlivy další fyzikální a biologické faktory 

D.I.3.1. Vliv na hlukovou situaci 

Zpracovatel uvádí:  

Pro omezení hluku z dopravy musí být dodrţen poţadavek na návoz surovin pouze v denní 

době (tj. po 6. hodině ranní), dopravci musí rovněţ zohlednit stav příjezdové komunikace k 

areálu ČOV (panelová cesta) a dodrţovat maximální rychlost 20 km/hod. Maximální rychlost 

po příjezdové panelové komunikaci bude omezena. 

Vhodným opatřením by byla instalace účinných zpomalovacích prvků na příjezdové cestě (viz 

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí). Rychlost můţe být rovněţ častěji kontrolována 
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radarem, výhledově lze upravit povrch této komunikace (vyrovnání mezer mezi panely),  

nicméně omezení rychlosti je nutnou podmínkou provozu (viz kap. D.IV). 

Jedná se o jeden z kritických bodů z hlediska vnímání občanů, je převzato do opatření 

nezbytných pro realizaci projektu v rámci Posudku. Je otázkou nakolik by nezávazné měření 

rychlosti mohlo přinutit obsluhu dodrţovat navrţenu rychlost. Je otázkou nakolik by instalace 

účinných zpomalovacích prvků nezvýšila hlučnost dopravy při rozjezdech, brzdění a při 

přejezdu přes ně nárazem korby o konstrukci automobilu – kritizováno veřejnosti 

v současnosti. Dále viz návrh opatření.  

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŦ ZÁMĚRU NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŢNOSTI  

PŘESHRANIČNÍCH VLIVŦ 

D.II.1. Rozsah vlivŧ na ovzduší 

Komentář je uveden u rozptylové studie, zde jsou jen prezentované závěry. Jednalo by se o 

duplicitní hodnocení.  

Zpracovatel uvádí:  

Na rozdíl od minulého období (stav popsaný v posudku k původní dokumentaci) jiţ nebude 

docházet k uskladňování vstupní suroviny na zastřešené skladovací a manipulační ploše 

západně od příjmového objektu, tento objekt bude na základě rozhodnutí provozovatele 

slouţit výlučně pro skladování odvodněného a vyhnilého fermentačního zbytku (separátu), 

který jiţ neemituje odoranty, popř. bude zčásti  vyuţíván k parkování manipulační techniky. 

Tvrzení, ţe digestát, jeho kapalná sloţka fugát jeho tuhá sloţka separát nejsou zdroji 

pachových látek, není pravdivé. Fugát, separát  digestát jsou pochopitelně zdrojem zápachu. 

Zpracovatel Posudku si měl toto moţnost ověřit na několika BPS včetně posuzované. Je 

nezbytné i s tímto materiálem nakládat s co nejvyšší obezřetností k minimalizaci zápachu. 

Zápach z výstupů z fermentace je však výrazně niţší neţ u aktivního fermentátu vlivem 

utlumení biologických procesů z důvodu ochuzení směsi.  

Zpracovatel uvádí:  

Dalším zdrojem zápachu, který byl uváděn v předběţném stanovisku, je separátor digestátu 

(jde o operaci odvodnění zfermentovaného produktu). Tento separátor je umístěn v provozní 

budově ČOV a odvodňuje jiţ zfermentovaný (vyhnilý) zbytek. Ten jiţ prakticky neuvolňuje 

pachy a bude pouţíván jako organické hnojivo (kompost), popř. jako rekultivační materiál; 

emise pachových látek z tohoto zdroje jsou zanedbatelné. Pokud by byl nedostatečně vyhnilý a 

generoval zápach, musí být shromaţďován v uzavřeném kontejneru. 

Běţné doby hydraulického zdrţení u zemědělských BPS se pohybují nad 80 dní a to jsou 

zpracovávány zemědělské plodiny a vedlejší produkty ţivočišné výroby – hnůj, kejda a 

podobně v ţádném případě nejsou zpracovávány ţivočišné tkáně a podobně. U těchto 

substrátů platí tvrzení, ţe po fermentaci jsou výsledné sloţky pachově zaznamenatelné, ale 

méně obtěţující neţ vstupní substráty. Doba hydraulického zdrţení daleko konfliktnějšího 

substrátu v tomto případě bude cca 53 dní. Pravidla pro provoz BPS dle MŢP implicitně 

neumoţňují produkovat „nedostatečně vyhnilý“ substrát. Doba zdrţení musí být dostatečná 

k minimalizaci zápachu. Do opatření v rámci Posudku budou doplněny úkony k minimalizaci 

tohoto reálného zdroje zápachu. 

Zpracovatel uvádí:  

Z hlediska vlivů na klima a na ovzduší lze podotknout, ţe zpracováním biomasy je vyráběna 

energie aniţ by důsledkem její výroby bylo uvolňování CO2 z fosilních paliv. Vzhledem k 
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úbytku případných emisí metanu z ukládání biologicky rozloţitelného odpadu na skládkách 

celkové potenciální emise skleníkových plynů se sníţí. Sniţování emisí skleníkových plynů je 

pak předmětem závazku ČR jako jednoho z členů EU. 

Oxid uhličitý se uvolňuje při spalování fosilních paliv během dopravy materiálů, vzhledem 

k délkám dopravních cest v nemalém objemu. Oxid uhličitý je rovněţ produkován při 

spalování bioplynu. Velkou část biologicky rozloţitelného odpadu by bylo moţné vyuţít 

jiným způsobem – kompostování a podobně. Elektrický výkon 150 kW při vlastní spotřebě 

BPS je zanedbatelným plusem na provozu této BPS, tím významným plusem je pouze 

nakládání s hůře odstranitelnými odpady.   

D.II.2. Rozsah vlivů hluku 

Zpracovatel uvádí:  

Po zadání vstupních údajů o provozu a parametrů komunikace, jakoţ i stacionárních zdrojů 

do programu se potvrdilo to, ţe dominantním zdrojem hluku je doprava, přičemţ větší vliv na 

hlukovou situaci má rychlost jízdy; úprava povrchu komunikace se projeví aţ při rychlostech 

nad 35 km/h. 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu hlukových hladin ve výpočtových bodech 

2 m před vnější stěnou budov podél panelové komunikace (pro níţ byl při výpočtu pouţit 

výpočtový parametr odpovídající typu povrchu komunikace). 

Zpracovatel Posudku otestoval tvrzení zde uvedené a otestoval následující stavy faktoru F3 

při 30 km/h, jeden nákladní automobil/h, bod měřený ve vzdálenosti 10m od komunikace:  

 Faktor = 1, dosaţeno v bodě 48,4 dB  

 Faktor = 2, dosaţeno v bodě 51,4 dB  

 Faktor = 3, dosaţeno v bodě 53,2 dB  

 Faktor = 4, dosaţeno v bodě 54,5 dB  

Na základě provedeného textu nemůţe zpracovatel Posudku potvrdit závěr zde prezentovaný 

zpracovatelem Oznámení, k ověření bylo vyuţito programu Hluk+ verze 7.16.   

Program Hluk+, ani metodika pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŢP nezná povrch, 

který je aplikován na přístupové cestě – poškozený panelový povrch s mezerami a 

nerovnostmi.  Metodika MŢP dokonce vykazuje malý pokles hlukové zátěţe při zvýšení 

rychlosti v intervalu 30-50 km/h.  To je dáno mnoha faktory včetně kratší expozice 

projíţdějícího vozidla v bodě a faktu, ţe se projevuje nejvíce hluk motoru, u vyšších rychlostí 

nastupují další zdroje hluku z pneumatik a podobně. Tato metodika zvládá velké mnoţství 

stavů, avšak nezná vůbec rázové zdroje hluku při nárazu korby o konstrukci automobilu při 

„hupu“ na vozovce, tak jako je tomu v posuzovaném případě. Rovněţ se neumí vypořádat 

s povrchem uvedené vozovky.  

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Je dopracováno v rámci Posudku.  
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Rozptylová studie pro záměr fermentační stanice Úpice z února 2011, zpracoval RNDr. 

J. Novák  

1.1. ÚČEL STUDIE 

Zpracovatel RS uvádí:  

Tato rozptylová studie byla vyhotovena jako jeden z podkladů pro oznámení záměru dle 

zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí č. 100/2001 Sb. 

Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí záměru 

s cílem zjistit imisní situaci po realizaci záměru a poskytnout tak podklad pro prvotní odhad 

přijatelnosti umístění zdroje v navrhované lokalitě. V rámci rozptylové  studie se vypočítává 

příspěvek navrhované aktivity ke znečištění ovzduší v okolí. Tato rozptylová studie počítá s 

emisemi ze zdrojů na maximální úrovni, kterou stanovuje legislativa, tzn. s emisemi 

omezenými na hodnotu stanoveného emisního limitu. Z hlediska metodologického přístupu je 

tedy počítáno s nejhorší moţnou variantou provozování záměru, ve skutečnosti musí být emise 

pod stanoveným limitem, takţe skutečná imisní situace musí být příznivější.  

Dále se na straně 7 uvádí:  

 

Vypořádání se s emisními limity  

Provoz kogenerační jednotky  

Emisní limity pro pístové spalovací motory  

Právní rámec pro provoz záţehového motoru upravuje nařízení vlády 146/2007 Sb. o 

emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší.  

Emisní limit se stanovuje podle jmenovitého tepelného příkonu a upravuje jej příloha č.4, 

tabulka 2 B Emisní limity pro spalovací zdroje – pístové spalovací motory, jejichţ stavba byla 

zahájena po 17. květnu 2006. 

Druh pístového 

spalovacího 

motoru – 

záţehové 

(Ottovy 

motory)  

Druh paliva Emisní limit podle jmenovitého tepelného 

příkonu na normální stavové podmínky a 

suchý plyn (pro TZL a suma C vztaţeno na 

vlhký plyn) [mg.m
-3

] referenční obsah 

kyslíku 5%   

Jmenovitý tepelný příkon – 0,2 – 1 MW 

SO2 NOx
 

TZL  C
1) CO  

Plynné palivo obecně  
2) 

1000 130 - 1300 

Poznámky: 

1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku 

vyšším neţ 3 kg/h. 

2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsaţené v jiném právním předpisu 

stanovujícím poţadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě 
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nesmí obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a 

pyrolýzním plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m
-3

 v přepočtu na obsah methanu, 

nebo 60 mg.MJ
-1

 tepla přivedeného v palivu. 

Provoz kotle 

Právní rámec pro provoz upravuje nařízení vlády 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších 

podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší., příloha 4:  

EMISNÍ LIMITY PRO VELKÉ A STŘEDNÍ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID 

SIŘIČITÝ (SO2), OXIDY DUSÍKU (NOx, VYJÁDŘENÉ JAKO NO2) TUHÉ 

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (TZL) A OXID UHELNATÝ (CO), PŘÍPADNĚ 

ORGANICKÉ LÁTKY VYJÁDŘENÉ JAKO SUMA ORGANICKÉHO UHLÍKU 

(SUMA C) 

1. Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje podle druhu spalovaného paliva a druhu 

topeniště 

1.1. Emisní limity při spalování tuhých paliv a tuhých paliv s obsahem syntetických pojiv jsou 

vztaţeny k referenčnímu obsahu kyslíku 6 %, při spalování biomasy 11 %, při spalování 

kapalných a plynných paliv při referenčním obsahu kyslíku 3 %. 

1.2. Hodnoty emisních limitů pro kaţdý jednotlivý zdroj se vztahují k tepelnému výkonu 

velkého nebo středního spalovacího zdroje. 

Druh paliva a topeniště Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu 

spalovacího zdroje vztaţené na normální stavové 

podmínky a suchý plyn [mg.m
-3

] referenční obsah 

kyslíku 3%   

0,1 – 1MW, také zdroje > 1 – 5 MW 

SO2 NOx
 

TZL CO 

Plynné palivo obecně  35 200 - 100 

 

Na základě uvedených podkladŧ lze provést jednoduché srovnání emisí dle vyhlášky 

s emisemi kalkulovanými v RS.  

Poznámka: rozptylová studie obsahuje jen velmi málo dat pro její skutečnou 

reprodukovatelnost, je tedy obtíţné ověřit její správnost.  

 Poměr dle rozptylové studie NO2 ku CO = 0,12 : 0,13 = 0,9231 

 Poměr pro kogenerační jednotku NO2 ku CO = 1000 : 1300 = 0,76923 

 Poměr pro kotel NO2 ku CO = 200 : 100 = 2 

Přepočet přes váţený průměr poměrů přes provozní hodiny: (0,76923 * 8300 + 2 * 460) / 

(8300+460) = 0,83386  

Při srovnání produkce CO a TZL je rozdíl podstatně markantnější. – 0,2 ku 0,1.  

Zpracovatel posudku se pokusil dohledat výpočet emisí v rámci RS na základě relativního 

zastoupení dvou prvků. Ţádný z poměrů nevykazuje vyuţití emisních limitů pro rozptylovou 

studii tak, jak je v ní uvedeno.  

Produkce SO2 

Vzhledem k relativně vysoké indikované produkci SO2
 
v rámci rozptylové studie přistoupil 

zpracovatel k verifikaci tohoto údaje.  

Výpočet přes teplo přivedené k palivu (aplikováno na BPS)  dle vyhlášky  

Spotřeba bioplynu dle RS 61,8 m
3
/h, příkon v palivu je dle výpočtu přes účinnost cca 397 kW, 

příkon na 1 m
3 

bioplynu je 6,42 kW/m
3
  

 Mnoţství S na m
3
 bioplynu = 60 mg.MJ

-1
 * 6,42 kW/m

3
 * 3,6 MJ/m

3
 bioplynu = 

1387 mg/m
3 

bioplynu  
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Výpočet přes methan (aplikováno na BPS) dle vyhlášky  

 Předpoklad obsahu methanu = 65% (zdroj RS)  

 Obsah síry na m
3
 methanu = 2200 mg S/m

3
 methanu  

 Povolený obsah S na m
3
 bioplynu = 2200 mg S/m

3
 methanu * 65% / 100% = 1430 

mg S/m
3
 bioplynu  

Výpočet přes methan je vzhledem k neznalosti skutečného obsahu methanu v bioplynu jen 

demonstrativní, to samé platí pro první výpočet.  Oba postupy však vykazují relativní shodu. 

  

Na 1m
3
 bioplynu připadá u běţných BPS do 9 m

3
 spalin. 1430mg/m

3
/9 m

3
= 159 mg/m

3
 spalin 

dle podkladů.  

Počítáme-li vzdušinu proudící z BPS na základě jednoduchého odhadu = 9 x 61,8 m
3
 = 556 

m
3
 spalin za hodnu. To by odpovídalo hmotnostnímu toku = 556 m

3
/h * 159 mg/m

3 
= 88,5 

g/h. Hmotnostní tok za sekundu pak bude 88,5 m
3
/h / 3600 s= 0,024557 g/s  

Souběh s kotlem je dle RS prakticky vyloučen. V rozptylové studii je uvedena hodnota toku 

SO2 = 0,44 g/s  

Poměr maximální odhadované limitní hodnoty ku toku v rozptylové studii je cca 18. Zařízení 

v modelové rozptylové studii 18 x převyšuje maximální zákonný emisní tok SO2. K určité 

korekci směrem dolů by přispěla produkce z instalovaného kotle – zpracovatel Posudku se 

snaţil o vysledování vzniku emisních toků.  

Výkon kolte dle RS je 360 kW, to znamená cca 61 m
3
 bioplynu za hodinu při běţné účinnosti 

92%. Produkce spalin bude rovněţ někde kolem 9m
3
 na 1m

3
 bioplynu, produkce spalin dle 

hrubého odhadu je cca 550 m
3
 / hod. Emisní limit je 35 mg/m

3. 
(Zanedbány poněkud jiné 

referenční podmínky). Emisní tok je dle limitů moţný odhadem na úrovni 19,3 g/h. To je cca 

0,005347 g/s.  

Součtem KGJ a kotle dostáváme cca 0,03 g/s. Poměr zadané hodnoty ku emisním limitům 

klesl na cca 15.   

Kdyby byla rozptylová studie platná, nebylo by moţné zařízení vůbec provozovat.  

Poznámka: Jak mohl postupovat zpracovatel podle emisních limitů, kdyţ pro TZL ani limit 

stanoven není pro daný výkon kotle.  

Vzhledem k neprůkazné formulaci dat, kdy není RS moţné ani z části reprodukovat, 

zjevnému rozporu v emisních tocích jednotlivých substancí, kdy alespoň v jednom případě 

bylo prokázáno mnohonásobné překročení emisních limitů, lze povaţovat vstupní data za 

nesprávná. Při správném technologickém provozu  KGJ bude bez problému splňovat 

s rezervou emisí limity jako ostatní BPS.   

3.1. KLIMATICKÁ A IMISNÍ SITUACE 

Zpracovatel RS uvádí:  

Klimatické podmínky jsou vedle mnoţství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl 

znečišťujících látek v ovzduší. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu 

rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy ovzduší (viz 

kapitola 3.2.). Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno v 

Trutnově ve stanici ČHMÚ č. 1504. 

Reprezentativnost stanice je - okrskové měřítko (0.5 aţ 4 km) dle ČHMI, vzdálenost je cca 13 

km. Zvolená stanice není pro stanovení vhodnou. Pro lokalitu se nabízí další měřící stanice 

s reprezentativností dostatečnou na vytvoření sítě pro odhad pozadí.  
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Příklad stanic v okolí:  

1. Lokalita Velichovky (HVEL) 

Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 50° 21' 15,17 " sš ; 15° 50' 18,73 " vd 

Nadmořská výška: 320 m 

Lokalita se nachází cca 21 km jihozápadně od záměru.  

Klasifikace EOI 

Zkratka: B/R/N-NCI 

EOI - typ stanice – pozaďová  

EOI - typ zóny – venkovská 

EOI - charakteristika zóny - přírodní 

Doplňující údaje 

Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10% 

Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky aţ stovky km) 

Umístění: Samostatná budka v klimat. zahrádce u sportovního hřiště ( Velichovky - 

Hradčany). V okolí se dokončuje výstavba rod. domků. Od 4.4.1995 umístěno do nové 

budky. 

2. Lokalita Šerlich (HSER) 

Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 50° 19' 40,84 " sš ; 16° 23' 0,46 " vd 

Nadmořská výška: 1011 m 

Lokalita se nachází cca 33 km jihovýchodně od záměru.  

Klasifikace EOI 

Zkratka: B/S/N-REG 

EOI - typ stanice – pozaďová  

EOI - typ zóny – venkovská 

EOI - charakteristika zóny - přírodní 

Doplňující údaje 

Terén: vrchol. poloha ve značně svaţitém terénu (nad 10%) 

Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky aţ stovky km) 

Umístění: Stanice je umístěna 150 m od Masarykovy boudy. 

3. Lokalita Krkonoše-Rýchory (HKRY) 

Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 50° 39' 37,58 " sš ; 15° 51' 0,32 " vd 

Nadmořská výška: 1001 m 

Lokalita se nachází cca 19 km severozápadně od záměru.  

Klasifikace EOI 

Zkratka: B/R/N-REG 

EOI - typ stanice – pozaďová  

EOI - typ zóny – venkovská 

EOI - charakteristika zóny - přírodní 

Doplňující údaje 

Terén: vrchol. poloha ve značně svaţitém terénu (nad 10%) 

Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky aţ stovky km) 

Umístění: Stanice je umístěna 20 m od Rýchorské boudy. 
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Přehled dostupných dat za rok 2010 z hlediska imisního pozadí  

Oxid Dusičitý NO2 

 

Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Maximální denní 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Roční 

prŧměrná 

koncentra

ce [µg/m
3
] 

Max.  98% 

Kv 

Max.  98% 

Kv 

Aritmet.pr

ům.  

1. Lokalita Velichovky (HVEL) - - 51,7 30,3 12,8 

2. Lokalita Šerlich (HSER) 49,2 20,3 25,3 18,0 6,2 

Lokalita Krkonoše-Rýchory (HKRY) 57,8 30,2 33,0 28,7 13,7 

Oxidy dusíku NOx 

 

Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Maximální denní 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Roční 

prŧměrná 

koncentra

ce [µg/m
3
] 

Max.  98% 

Kv 

Max.  98% 

Kv 

Aritmet.pr

ům.  

1. Lokalita Velichovky (HVEL) - - - - - 

2. Lokalita Šerlich (HSER) 64,3 23,3 27,2 22,8 8,2 
3. Lokalita Krkonoše-Rýchory (HKRY) 75,6 42,3 52,5 35,8 18,2 

Oxid siřičitý SO2 

 

Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Maximální denní 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Roční 

prŧměrná 

koncentra

ce [µg/m
3
] 

Max.  98% 

Kv 

Max.  98% 

Kv 

Aritmet.pr

ům.  

1. Lokalita Velichovky (HVEL) - - - - 2,5 

2. Lokalita Šerlich (HSER) 72,4 20,0 26,4 19,3 3,6 
3. Lokalita Krkonoše-Rýchory (HKRY) 39,4 13,8 17,6 12,0 3,2 

Částice PM10 

 

Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Maximální denní 

koncentrace 

[µg/m
3
] 

Roční 

prŧměrná 

koncentra

ce [µg/m
3
] 

Max.  98% 

Kv 

Max.  98% 

Kv 

Aritmet.pr

ům.  

1. Lokalita Velichovky (HVEL)* - - 132,0 71,0 23,9 

2. Lokalita Šerlich (HSER)** 115,8 42,7 45,5 34,1 13,5 

3. Lokalita Krkonoše-Rýchory (HKRY) - - - - 14,0 

* V případě maximálních denních koncentrací je třeba dalšího komentáře vzhledem k oscilaci hodnot 

kolem imisního limitu: Počet překročení limitu 26 a 50% kvantil 18 µg/m
3
.  

** V případě maximálních denních koncentrací je třeba dalšího komentáře vzhledem k oscilaci hodnot 

kolem imisního limitu: Počet překročení limitu 0 a 50% kvantil 12 µg/m
3
. 
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 4.1. VÝPOČETNÍ METODA 

Zpracovatel RS uvádí:  

Pro výpočet imisí z dopravy byla uvaţována příjezdová komunikace jako liniový zdroj, v němţ 

byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle skladby a intenzity dopravního 

proudu a podle sklonu vozovky. Předpokládaná rychlost na komunikacích byla pro potřebu 

výpočtu uvaţována 50 km/h. 

Výpočet dopravních emisí lze povaţovat za minoritní záleţitost, avšak pokud k ní bylo 

přistoupeno, je vhodné ji provést v zájmu co nejvyšší reprezentativnosti. Zvolení kousku 

mapového výřezu je diskutabilní. Zpracovatel zanedbává sloţky emisí: 

 při pojezdech v rámci areálu – nakládání, couvání …. 

 emise, respektive příspěvky k emisím na dalších přilehlých komunikacích 

V běţné praxi bývá popsána doprava alespoň v rámci mapové výseče. Takto lze povaţovat i 

modelování emisí z dopravy za nevypovídající.  

V Dokumentaci EIA je napsáno, ţe doporučená rychlost bude 20 km/h nikoliv 50 km/h.  

4.3. VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ 

Vzhledem k výše uvedenému nelze výsledky a vyhodnocení komentovat. Hodnocení vychází 

z neprůkazných/ nevalidních dat.  

Za postup v rozporu se zásadami zpracování rozptylových studií lze povaţovat, ţe zpracovatel 

posuzuje pouze příspěvky záměru k celkové situaci, ale nezahrnuje do něj odhadnuté imisní 

pozadí. Hodnoty pro hodnocení překročení limitů se nestanovují jen na příspěvky 

jednotlivých zdrojů, ale i na celkový stav.  

Grafická příloha – hodnocení Benzenu  

Zpracovatel píše, ţe je hodnocena přístupová komunikace, ale centrum nejvyšších emisí leţí 

nad areálem, vzhledem k ostatním grafickým přílohám, lze předpokládat, ţe úsek nebyl zadán 

správně. U Liniových zdrojů nedochází k takto významným posunům vlivem převýšení nad 

terénem.  

Závěr pro rozptylovou studii  

Rozptylová studie obsahuje několik chyb, které ji činí nepouţitelnou pro další východiska 

k hodnocení.  

Hluková studie 

Zpracovatel HS uvádí:  

Příjezd do areálu čistírny je na odbočce ze silnice II/304 podél stadionu, přičemţ příjezdy 

vozidel do areálu čistírny ovlivňují hustotu provozu po silnici II/304 v malé míře, která je 

ovšem do výpočtů zahrnuta. Co se týče příjezdové komunikace, jde o typickou panelovou 

cestu, s mezerami mezi panely a charakteristika tohoto povrchu je zahrnuta do vstupních 

parametrů programu. Komunikace a pojízdné plochy v bioplynové stanici jsou vyasfaltovány. 

V rámci celé hlukové studie není zvolený faktor uveden, nelze tedy povést ověření. Rovněţ 

připomínám jiţ konstatované, předmětem stíţností jsou zejména rázy koreb o konstrukce 

automobilů při jízdě po panelech.  

 

 



 Farm Projekt 

Stránka 19 z 53 

 

 

 

Pro přehlednost uvádím faktory dle metodiky MŢP:  

 

2.1.3. Zdroje hluku při provozu 

2.1.3.1. Stacionární zdroje 

Ztotoţňuji se s názorem zpracovatele HS, ţe provoz BPS v rámci areálu nebude porušovat 

hygienické limity a to přesto, ţe je hodnoceno jen několik zdrojů z celkového mnoţství 

v rámci areálu – není komentována doprava v rámci areálu, provoz separační jednotky a 

dalších zdrojů.  

2.1.3.2. Mobilní zdroje 

Četnost dopravy spojená s takto malou BPS není při dodrţení všech opatření problematickou. 

Navrţený provozní reţim lze za dobré organizace práce dodrţet. Je překvapivé, ţe provoz 

blízké ČOV nevyvolává ţádnou nákladní dopravu byť občasnou.  

Hluková studie uvádí:  

Investor ve svých úvahách počítá s následujícími parametry dopravy: Návoz surovin do BPS 

bude prováděn pouze v provozních hodinách v denní době po dobu 8 hodin. Celkově do 

areálu bude naváţeno 6.600 t materiálu za rok, tj. při 250 pracovních dnech 26,4 t/den, tzn., 

ţe v pracovní dny přijede a odjede 16 vozidel do 3,5 t (průměrně 8 příjezdů a 8 odjezdů). 

Při uvaţovaném jednosměnném provozu (8 hod.) to představuje zhruba celkově průměrně 2 

příjezdy a odjezdy za hodinu. Někdy můţe být doprava realizována i velkými nákladními 

vozidly (nosnost 10 t). S ohledem na dobu zdrţení jednoho vozidla přiváţejícího vstupní 

surovinu (váţení, evidence, vyskladnění), která činí cca 15 min., lze jako hodinové maximum 

uvaţovat návoz cca 4 vozidel. Vozidla naváţející vstupní surovinu budou dle potřeby 

vytěţována i pro odvoz odvodněného fermentačního zbytku, odvoz tohoto materiálu se tak v 

dopravní bilanci negativně neprojeví. 



 Farm Projekt 

Stránka 20 z 53 

 

 

 

 

Dokumentace EIA strana 19 uvádí:  

Současná plná kapacita zařízení vyţaduje denní návoz 30,4 t vstupů –za uvedených podmínek 

to odpovídá 7,6 jízdám/den. Zvýšení kapacity příjmu o 1400 t vyţaduje za stejných podmínek 

36 t/den (9 jízd/den). 

Jak je patrné z údajů, je zde určitá nekonzistence mezi údaji v rámci Hlukové studie a 

Dokumentace. Doprava je indikována na úrovni 18 jízd, ale kalkulováno je zřejmě 15,34 

jízdy. Lze se domnívat, ţe v četnosti jízd je disproporce daná odlišným předpokladem, kdy 

Dokumentace kalkuluje s dovozem 36 tun a hluková studie s 26,4 tunami. Rovněţ do hry 

vstupuje uvedení jednoho velkého automobilu. Za daných okolností je teoreticky moţné tuto 

dopravu splnit – k odvozu separátu musí být vyuţity automobily při jedné jízdě.  

Rovněţ je předpokládáno relativně vysoké vyuţití kapacit dopravních prostředků, při dobré 

organizaci práce je moţné u většiny substrátů takového vyuţití dosáhnout. U některých 

surovin je takové vytíţení vozů velmi diskutabilní – směs tuků z lapolů, zbytky z jídel, 

odpady z jatek, atd…. Domnívám se, ţe skutečné doprava bude o něco vyšší neţ uvedená, ale 

tak tomu bezesporu je i v současnosti.  

3.1. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU 

Pro uvedení limitů uvádím přehledný soubor omezení pro areál:  

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají 

následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny hluku u chráněných objektů 

způsobených provozem zdrojů hluku uvnitř areálu: 

Provoz areálu:  

06.00 – 22.00 hod.:  50 dB 

22.00 – 6.00 hod.:    40 dB  

Pro zdroje hluku z pozemních komunikací v  okolí 

06.00 – 22.00 hod.:  60 dB pro hlavní komunikace v území (II/304),  

55 dB pro ostatní komunikace s výjimkou účelových komunikaci  

22.00 – 6.00 hod.:    50 dB pro hlavní komunikace v území (II/304),  

45 dB pro ostatní komunikace s výjimkou účelových komunikaci 

Poznámka: Areál v noci nevyvolává ţádnou dopravu. Staré zátěţe mohou limity zvýšit.  



 Farm Projekt 

Stránka 21 z 53 

 

 

 

Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je vţdy v pravomoci místně 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Definice účelové komunikace 

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

§ 7   Účelová komunikace 

(1)  Účelová  komunikace je pozemní komunikace, která slouţí ke spojení    jednotlivých  

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s 

ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování  zemědělských  a  lesních  

pozemků.  Příslušný silniční správní úřad můţe na návrh vlastníka účelové komunikace a po 

projednání s  příslušným  orgánem  Policie  České  republiky  upravit  nebo omezit veřejný  

přístup  na  účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně   oprávněných  zájmů  

tohoto  vlastníka.  Úprava  nebo  omezení veřejného  přístupu na účelové komunikace 

stanovené zvláštními právními  předpisy tím není dotčena. 

(2)  Účelovou  komunikací  je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru   nebo   objektu,  

která  slouţí  potřebě  vlastníka  nebo  provozovatele  uzavřeného   prostoru   nebo  objektu.  

Tato  účelová  komunikace  není  přístupná  veřejně,  ale  v  rozsahu a způsobem, který 

stanoví vlastník  nebo  provozovatel  uzavřeného  prostoru nebo objektu. V pochybnostech,   

zda  z  hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný 

silniční správní úřad. 

Analýza dat za katastru nemovitostí je rozporuplná dle KN vede příjezdová komunikace po 

orné půdě, sportovišti a rekreační ploše. Zde vodítko pro stanovení, zda se jedná o účelovou 

komunikaci, není moţné najít. Dle KN se o komunikaci vůbec nejedná.  

Definice chráněného prostoru: 

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění:  

„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou uţívány k 

rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 

pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2m okolo bytových 

domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 

účely, jakoţ i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí 

obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve 

stavbách pro výrobu a skladování.  Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i uţívání 

pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s 

vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.“ 

Na základě uvedených dat lze konstatovat, ţe za stávajícího stavu, kdy komunikace vede po 

sportovišti a rekreační ploše, lze konstatovat, ţe provoz musí splňovat limit 50 dB pro denní 

dobu jiţ na komunikaci.  

Vzhledem ke komplikovanosti situace je návrh řešení prezentován v rámci opatření. Pokud 

bude vše vyřešeno v rámci KN, jsou nejbliţšími chráněnými prostory zpracovatelem uvedené, 

pro korektní hodnocení by bylo třeba zahrnout mezí chráněné venkovní prostory i sportoviště, 

coţ nebylo provedeno.  Vzhledem k tomu, ţe by pak legalizovanou komunikaci vyuţívali i 

chataři v blízkém dosahu, bylo by dle mého názoru moţné aplikovat limit 55 dB pro hluk 

z dopravy pro denní dobu a při splnění všech opatření bude záměr z hlediska akustického 
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přijatelný. Závěr nevychází z hlukové studie, ale ze zkušeností zpracovatele posudku 

s obdobnými četnostmi provozu.   

5. ZÁVĚR 

V hlukové studii nebylo provedeno srovnání s platnými hygienickými limity pro hluk 

z dopravy mimo areál, jedná se o diskutovanou panelovou komunikaci.  

6. PŘÍLOHA 

Z grafických příloh vyplývá:  

 zpracovatel zadal četnosti na přilehlé komunikaci II. třídy jako celkové, ale v rámci 

HS o tom není zmínka, ani nejsou uvedeny četnosti, distribuce dopravy jednotlivými 

směry.  

 Oplocení sportoviště není zahrnuto,  

Závěr pro hlukovou studii  

Hluková studie je zpracována s určitými rezervami, které ji umoţňují rámcově akceptovat 

s jistou mírou tolerance jako dokument popisující skutečný stav s niţší mírou přesnosti za 

předpokladu, ţe popisuje opravenou, vyrovnanou, vyspárovanou komunikaci, neboť model 

Hluk+ by nedokázal popsat stávající stav.  Dále je nahlíţeno na HS, Dokumentaci, ţe 

zpracovatel Dokumentace předpokládá opravu cesty. Rovněţ chybí komplexní srovnání 

s platnými hygienickými limity.  

 

H.X. ODHAD MAXIMÁLNÍ TOLEROVATELNÉ PRODUKCE ODORANTŦ 

1.1. ÚČEL STUDIE 

Zpracovatel RS uvádí:  

Tato studie byla vyhotovena jako podklad pro zjištění přípustné koncentrace pachových látek 

emitovaných z deponie biomasy v areálu stanice. Pro její zpracování bylo vyuţito 

modelovacího software Symos 97 uplatňovaného obvykle při zpracování rozptylových studií. 

Studie po podrobné analýze poskytuje analýzu toku pachových látek při 5 teoreticky 

zvolených koncentracích. Nezahrnuje stávající zdroje, které budou zachovány po aplikaci 

všech opatření.  

Poskytuje tak kusý pohled na nekonfliktní část technologie většího celku. Je běţným zvykem 

hodnotit provozní celek, nikoliv jeho část.  

Pro úplnost dodávám postup dle metodiky VaV/740/2/02 na kterou se zpracovatelé odvolávají.  

DP 2: 6.4.2. VÝPOČET PRO VÍCE ZDROJŮ 

Výpočet v případ kombinovaného vlivu více zdrojů pachových představuje ještě sloţitější 

problém neţ u znečišťujících látek. Působení pachových látek není aditivní, můţe dominovat 

pouze jeden zdroj. Chování vleček zdrojů není korelováno špičkové koncentrace, vyvolané 

jednotlivými zdroji, nemusí nastat ve stejný okamţik. Za této situace se jeví praktičtější 

uvaţovat špičkové koncentrace pocházející od různých zdrojů individuálně a přepočet z 

průměrných hodnot na špičkové provádět odděleně pro kaţdý zdroj. Navrhuje se následující 

postup. 

1. Příspěvky jednotlivých zdrojů v referenčních bodech se nesčítají. 
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2. Pro kaţdý referenční bod se pro kaţdý jednotlivý zdroj získá postupem podle bodu 3.3.1 

sada hodnot maximální hodinové koncentrace pachové látky (v OU/m3) pro 11 různých 

reţimů rozptylových podmínek. Tyto hodnoty se přepočítají pomocí faktoru P/M na špičkové 

koncentrace. 

3. Hodnota poměru P/M se vybere v závislosti na typu zdroje, třídě stability a vzdálenosti 

referenčního bodu od zdroje (určuje, zda bod padne do blízké nebo vzdálené oblasti). 

4. Pro kaţdou z 11 kombinací rozptylových podmínek tak k dispozici P hodnot špičkových 

koncentrací. Pra kaţdou kombinaci rozptylových podmínek se vybere maximum z těchto P 
hodnot a stanoví se absolutní maximum. 

5. Při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací se pouţije modifikovaný postup podle 

[35], odstavec 3.3.3. 

6. Zdroje se seřadí podle klesající hodnoty α (relativní trvání takového provozního reţimu zdroje v 

průběhu roku, během níţ je jeho emise maximální). V kaţdém referenčním bodě se pro kaţdý směr 

větru a kaţdou kombinaci rozptylových podmínek počítají příspěvky jednotlivých zdrojů, počínaje 

zdrojem s největším α.  

7. Kaţdý takto vypočtený příspěvek r-tého zdroje se přepočítá na špičkovou koncentraci pomocí 

P/M koeficientu, vybranému v závislosti na typu zdroje, třídě stability a vzdálenosti referenčního 

bodu od zdroje.  

8. Špičková koncentrace se porovná se zadanou hodnotou zvolené koncentrace cR dojde u r-tého 

zdroje v řadě k překročení této hodnoty, dosadí se hodnota αr trvání takového provozního reţimu 

r-tého zdroje v průběhu roku, během níţ je jeho emise maximální), do vztahu 3.61 ([36]). 

Stanovení celkové doby překročení zadané koncentrace v referenčním bodě se pak dokončí 

postupem popsaným v odstavci 3.3.3, [36]. . Jestliţe (relativní  

Při vhodně zvolené hustotě sítě referenčních bodů umoţňují popsané postupy stanovit, na jaké 

ploše zájmového území a po jakou dobu můţe být zápach vnímán jako obtěţující. 

Zde je více zdrojů i dle metodiky měly být hodnoceny všechny nebo vůbec.  

Závěr pro studii  

Studie se zabývá teoretickými příspěvky v 5 koncentracích. Pro potřeby hodnocení vlivu na 

ţivotní prostředí je však třeba zejména predikovat skutečný stav věci po realizaci, nikoliv stav 

teoretický. To je moţné na poli vědeckém. Zároveň je třeba konstatovat, ţe hodnocení části 

technologie nemůţe být pouţito jako východisko pro hodnocení technologie celé.  

Zpracovatel Posudku si je vědom komplikací při stanovení obtěţování zápachu a 

v předběţných formulacích připomínek pouze poţadoval komplexní analýzu provozu jako 

celku s návrhy opatření k minimalizaci zápachu, rozhodně nikde neuvedl, ţe poţaduje 

takovýto dokument, který lze povaţovat za zcela nevypovídající o skutečném stavu a 

nadbytečný.  
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PROTOKOL POSOUZENÍ VLIVŦ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, HODNOCENÍ 

ZDRAVOTNÍCH RIZIK zpracovala ing. Jitka Rŧţičková  

Zpracovatelka uvádí:  

Nejbliţší měřicí stanice v území jsou stanice v Trutnově, Rychnově nad Kněţnou, Vrchlabí. 

Odhad stávajícího imisního pozadí v zájmové lokalitě byl v rozptylové studii proveden 

z kombinace údajů z měření na monitorovacích stanicích a údajů z grafické ročenky ČHMÚ: 

 průměrnou roční koncentraci NO2 < 13 μg.m-3 

 maximální denní koncentraci SO2 < 11 μg.m-3 

 průměrnou roční koncentraci PM10 < 20 μg.m-3 

 průměrnou roční koncentraci benzenu < 1,7 μg.m-3 

V dostupné Rozptylové studii byl odhad proveden: 

 

Zpracovatelka měla zřejmě jiný podklad neţ předloţený. Z důvodu právě neuvedeného 

odhadu byly výše zmíněny některé dostupné hodnoty pro vybrané měřící stanice. Domnívám 

se, ţe Maximální denní koncentrace SO2
 

je silně podceněna, ostatní koncentrace jsou 

akceptovatelné. Je škoda, ţe nebyly provedeny odhady pro denní a maximální hodinové 

koncentrace pozadí, které jsou sledovány v rámci zákonných limitů.  

Závěry znečišťování ovzduší  

HRA stojí na rozptylových studiích, jejichţ analýza byla provedena dříve. Za předpokladu 

přijetí všech opatření k minimalizaci zápachu a dodrţení emisních limitů spalovacích zdrojů 

lze s touto částí dokumentu souhlasit, byť samotné hodnocení vychází z ne zcela korektních 

podkladů - RS. Oporu tvoří zejména analogické srovnání s jinými bioplynovými stanicemi.  

8. Hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí  

HRA stojí na hlukové studii, jejíţ analýza byla provedena dříve. Za předpokladu přijetí všech 

opatření k minimalizaci hluku na příjezdové komunikaci lze s touto částí dokumentu 

souhlasit, byť samotné hodnocení vychází z ne zcela korektních podkladů. Oporu tvoří 

zejména analogické srovnání s jinými bioplynovými stanicemi.  

II.3. POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŢENY) Z HLEDISKA VLIVŦ 

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

V „Dokumentaci“ je řešena jediná varianta.  

Odůvodnění posuzovaného, předloţeného řešení je logické a i z ostatních pohledů přijatelné.  
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II.4. HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH  VLIVŦ ZÁMĚRU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ  HRANICE 

Předkládaný záměr nemůţe v ţádném případě ohrozit lokality za státními hranicemi našeho 

státu. Přímé vlivy posuzovaného provozu lze zaznamenat řádově ve stovkách metrů okolo 

posuzovaného areálu. Nepřímým vlivem provozu můţe být aplikace separátu na polní plochy. 

Vlivy této aplikace mohou působit na větší ploše – v závislosti na nově aktualizovaném a 

schváleném plánu organického hnojení, který přesně stanoví vhodné pozemky pro moţnou 

aplikaci. Vzhledem k tomu, ţe spravované katastry investora nesousedí se státními hranicemi 

našeho státu, nelze předpokládat jakékoliv ovlivnění mimo území našeho státu. 

Navrhovaný provoz nevykazuje produkci ţádného odpadu či jiných látek, které by bylo 

zapotřebí odstraňovat vývozem mimo naší republiku. 

 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

S OHLEDEM NA DOSAŢENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD  

JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Předmětem záměru je zejména nového zařízení pro příjem objemné fytomasy. Stávající 

bioplynová stanice vykazuje určité nedostatky spojené s emisemi zápachu a obtěţováním 

hlukem.  

Navrţené řešení je pouze cestou ke konsolidaci stávající nevyhovující situace.  

V rámci hodnocení a posouzení technického řešení je jen velmi omezený počet stupňů 

volnosti. Moţné návrhy jsou součástí opatření v rámci tohoto dokumentu.  

 

IV. POSOUZENÍ NAVRŢENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI  

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Popis opatření, navrţených k prevenci, vyloučení, sníţení popřípadě kompenzaci účinků 

posuzované stavby na ţivotní prostředí je zpracován v dokumentaci. 

Z těchto opatření byl proveden výběr, doplněný o další opatření, která vyplynula jednak ze 

zpracování posudku, tak i připomínek a poţadavků ze stanovisek dotčených orgánů státní 

správy. Tyto doporučuji převzít jako hlavní podmínky do podmínečného kladného stanoviska 

krajského úřadu. 

Z hlediska technických i přípravných opatření, která by měla být uplatněna v průběhu 

přípravy výstavby, výstavby či vlastního provozu, by měla spočívat především v návrhu 

opatření k omezení vzniku a šíření emisí  zápachu, hluku, ochrany povrchových a podzemních 

vod, jakoţ i nakládání s odpady. 
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a) předprojektová opatření a fáze výstavby 

 Při instalaci zařízení i při provozu záměru musí být postupováno dle platných 

legislativních předpisů. 

 Provozovatel se zavazuje vyuţívat externí mezisklad fytomasy o kapacitě 2000 t, čímţ 

je zabezpečeno uskladnění zejména trávy a siláţe na zimní období. Zajistí, aby návoz 

suroviny do areálu BPS byl rovnoměrný a zabránil sezónním výkyvům. 

 Provozovatel zajistí know how od zemědělské firmy na řádné skladování fytomasy ve 

ţlabu a bude ţlab v souladu s tímto know how provozovat.  

 Maximální rychlost po příjezdové panelové komunikaci bude omezena na 20 km/h pro 

vozidla zásobující BPS.   

 Povrch příjezdové komunikace bude vyrovnán a vyspraven vhodnými prostředky tak 

aby umoţňoval transport bez „skoků“ mezi panely.   

 Aktualizovat Plán havarijních opatření a do kolaudace tyto projednat s příslušnými 

orgány.  

 Aktualizovat Provozní řád zdroje a zahrnout do něj všechna opatření k minimalizaci 

zápachu jako závazná.  

 Analyzovat, zda je veškerá provozní dokumentace v souladu s platnou legislativou a 

fakultativně zahrnout veškeré podstatné informace a opatření dle Metodického pokynu 

MŢP k podmínkám schvalování BPS a zejména vzniklá opatření důsledně dodrţovat. 

 Legalizovat přístupovou cestu k areálu, tak, aby byla vymezena v rámci KN. 

V současnosti leţí na orné půdě, sportovišti a rekreační ploše.  

c) fáze provozu stavby 

 Návozy surovin budou omezeny na denní dobu (omezením doby příjmu a uzavřením 

brány areálu BPS). 

 Při návozu fytomasy z externího meziskladu bude vyuţívána plná kapacita přepravních 

prostředků. Provozovatel zváţí vyuţití komprimace přepravovaného materiálu do ČOV 

pro minimalizaci obsluţné dopravy.  

 Provozovatel bude usilovat o co nejlepší vytíţení dopravních prostředků jak při dopravě 

všech materiálů do střediska tak při odvozu separátu, kdy bude vyuţívat nevytíţené 

vozy na odjezdu.  

 Kontrola naváţených materiálů bude prováděna v souladu s aktuální legislativou o 

odpadech a legislativou upravující nakládání s vedlejšími produkty ţivočišné výroby.  

 Skladování suroviny v areálu BPS bude redukováno pouze na jednodenní sklad 

fytomasy na zpevněné ploše u nově navrhované příjmové linky optimalizace a navýšení 

příjmu (cca 10 t), surovina bude naváţena ve vegetačním období přímo ze sečí, v 

mimovegetačním období pak z meziskladu ve Starém Rokytníku; další naváţená 

surovina přijímaná přes stávající objekt příjmu bude zpracovávána bez zbytečného 

prodlení. Pokud budou přiváţeny zapáchající suroviny, budou dováţeny v uzavřených 

kontejnerech. 

 Zastřešená manipulační plocha bude ideálně vyuţívána pro parkování vozidel. 

V případě uskladnění odvodněného fermentačního zbytku (separátu) bude tento řádně 

přikryt plachtou pro minimalizaci zápachu. Pokud by zde byly krátkodobě umístěny 

zapáchající substráty, musí být převáţeny a shromaţďovány v uzavřených těsných 

kontejnerech. V případě opláštění skladu a moţnosti instalace odtahu do biofiltru, je 

moţné od zakrývání biomasy opustit, je však třeba budovu pravidelně uzavírat a 
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otevírat jen na dobu nezbytně nutnou. Opatření ke skladování větších nositelů zápachu 

v uzavřených nádobách trvá.  

 V případě povodňových situací bude návoz surovin omezen a digestát odvezen, aby 

nedošlo k odplavení materiálu mimo určené prostory. 

 Udrţovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro podnikových komunikací a 

přilehlé části příjezdové komunikace.  

 Aplikaci separátu provádět dle schváleného rozvozního plánu.   

 Pravidelně provádět periodické kontroly těsnosti jímek dle platných zákonných norem.   

 Kontrolovat dle norem těsnosti plynojemů.  

 Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími 

vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, 

oprávněnou firmou. 

 Vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků vytvořit 

předpoklady pro dodrţení všech patření k omezení hluku a zápachu,  

 Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu.  

 K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit 

zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav pouţívaných 

vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol. 

 V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasaţené 

zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.  

 Zajistit pravidelné měření emisí z provozu spalovacích zdrojů dle platné legislativy.  

 Pečlivě dbát na všechna opatření k vedoucí k minimalizaci zápachu z provozu, kromě 

samozřejmého dodrţování výrobních postupů, také: 

o dodrţet portfolio dodávané biomasy a provádět řádnou analýzu odchozího 

substrátu koncové jímky,   

o dodrţet optimální dobu zdrţení substrátu ve fermentoru, aby bylo dosaţeno 

rovnováhy mezi výkonem a mnoţstvím nositelů zápachu v digestátu,   

o při rozvozu separátu na polní plochy brát ohledy na aktuální meteorologické 

podmínky, aby bylo zápachem zasaţeno co nejméně populace.   

o zapáchající suroviny převáţet v uzavíratelných zvenčí čistých kontejnerech, 

nádobách.  

o vést pravidelnou evidenci o provozu biofiltrů, provádět pravidelné výměny náplní 

dle pokynů dodavatele.  

o separát po naplnění kontejneru co nejdříve zakrýt a odvézt, nebo alespoň 

oplachtovat. Skladování viz výš. Plněný kontejner částečně průběţně zakrývat pro 

minimalizaci zápachu.  

o uzavírat halu s příjmem při příjmu zapáchající biomasy a pouţívat osobních 

ochranných pomůcek.  

 Automatické je dodrţování provozních předpisů, předepsaných operačních analýz a 

vedení řádné evidence o procesu.  

 

Poznámka: zpracovatel posudku upustil od návrhu měření hluku z dopravy navrhovaného 

zpracovatelem dokumentace. Vhodnější je vyuţít tyto nemalé finanční prostředky k opravě 

komunikace.  
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŢENÝCH VYJÁDŘENÍ K 

DOPRACOVANÉ DOKUMENTACI  

 

Plná znění stanovisek příslušné obce a dotčených orgánů státní správy, dalších organizací a 

fyzických osob jsou doloţena v přílohové části tohoto posudku, a proto je v této části uveden 

pouze stručný smysl příslušných připomínek tak, aby bylo moţno zaujmout stanovisko 

zpracovatele posudku. 

Řazení je chronologické. V případě, ţe se připomínky opakují, je uvedena reference, ţe tato 

otázka jiţ byla řešena dříve v textu.  

a. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 8288/kh/2011 ze dne 

20.05.2011 

Záměr není v rozporu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje 

Královéhradeckého kraje, Integrovaném krajském programu sniţování emisí a Krajském 

programu k zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje. Plánu odpadového 

hospodářství Královéhradeckého kraje. Koncepci ochrany přírody a krajiny 

Královéhradeckého kraje. Regionální surovinové politice Královéhradeckého kraje a 

Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. 

Bez připomínek.  

b. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č.j.: 

TU/39966/2009/8/HOK.HK/Hr, ze dne 25. května 2011 

S doplněnou dokumentací vlivů záměru „Fermentační stanice Úpice – optimalizace a 

navýšení příjmu surovin“ na ţivotní prostředí l z e z hlediska zájmů chráněných orgány 

ochrany veřejného zdraví                 s o u h l a s i t . 

Odůvodnění: 

Dne 13.5.2011 byla na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje předloţena 

výše uvedená doplněná dokumentace vlivů záměru na ţivotní prostředí, kterou zpracovala 

v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v 

platném znění firma EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4. Oznamovatelem 

záměru je Město Úpice, Pod Městem 624, 542 32 Úpice, IČ 002 78 386. 

Dokumentace byla doplněna na základě poţadavků Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství uvedených v dopise ze dne 15.3.2011, č.j. 

3906/ZP/2011-Tm. Dokumentace byla posouzena z hlediska moţných zdravotních rizik pro 

obyvatelstvo dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

Bez připomínek.  

c. Česká inspekce ţivotního prstředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. 

ČIŢP/45/IPP/0918628.003/11/KDR, ze dne 25.05.2011  

Od oddělení integrace: 

ČIŢP poţadovala ve stanovisku č.j. ČIŢP/45/IPP/0918628.002/10/KDR ze dne 7.6.2010 

upřesnit údaj o kapacitě zpracování vedlejších produktů ţivočišného původu ( dále jen 

„VŢP“).  

Dle údajů v tabulce na straně 11 předloţené dokumentace je mnoţství zpracovávaných 

VŢP 400 t/rok, tedy 1,1 t/den při provozu 365 dní v roce ( uvaţován hnůj, obsahy trávících 
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traktů, odpady z jatek a kuchyňské odpady). Denní kapacita zpracovávaných VŢP dle 

názoru ČIŢP bude s ohledem na výše uvedenou skutečnost a dále s ohledem na skutečnost, 

ţe provoz BPS bude probíhat méně neţ 365 dní v roce, o něco vyšší, neţ údaj uvedený na 

straně 11 předloţené dokumentace (0,83 t/den), nedosáhne však hodnoty 10 t/den 

zpracovaných VŢP.  

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nemusí mít oznamovatel pro provoz svého zařízení 

integrované povolení dle zákona č. 76/2002Sb., v platném znění. 

Bez připomínek  

Oddělení ochrany ovzduší: 

Předloţená dokumentace „Fermentační stanice Úpice - Optimalizace a navýšení příjmu 

surovin” určená ke zveřejnění se nedotýká stávající technologie zpracování biomasy, 

velikosti fermentoru a skladu fugátu. 

Beze změny zůstává i kogenerační jednotka TEDOM Cento 150, elektrický výkon 150 kW, 

tepelný výkon 192 kW. 

Provozovatel si bude zajišťovat uskladnění sezonní biomasy mimo areál BPS, tím se sníţí 

celkové zatíţení lokality moţnými pachovými látkami. 

Předloţená dokumentace obsahuje všechny potřebné údaje z pohledu ochrany ovzduší, 

včetně rozptylové studie záměru, která řeší zvýšení dopravy a moţné vlivy pachového 

zatíţení lokality. 

Proti zpracování dokumentace a jejím závěrům nemáme námitky. 

Bez připomínek  

Oddělení ochrany vod: 

Podmínky, jeţ jsou součástí opatření, navrţených z hlediska ochrany vod k prevenci, 

eliminaci a minimalizaci účinků na ţivotní prostředí uvedených v předloţené dokumentaci, 

musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných 

správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy. 

Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru dokumentace dalších připomínek. 

Bez připomínek  

Oddělení odpadového hospodářství: 

ČIŢP, oddělení odpadového hospodářství, se jiţ vyjádřila k zjišťovacímu řízení záměru ve 

stanovisku č.j. ČIŢP/45/IPP/0918628.001/09/KDR ze dne 4.11.2009 a ve stanovisku č.j. 

ČIŢP/45/IPP/0918628.002/10/KDR ze dne 7.6.2010. Oznámení záměru se týká jiţ stávající 

činnosti a spočívá pouze v navýšení jeho kapacity instalací nového příjmového zařízení pro 

lepší rozmělnění a zefektivnění transportu odpadů rostlinného původu do homogenizační 

nádrţe.  

Při dodrţení obecných povinností stanovených platnými právními předpisy na úseku 

odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloţené dokumentaci zejména 

v kapitole D.IV. “Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní prostředí“, nemá ČIŢP, oddělení odpadového 

hospodářství, k předloţenému záměru ţádných připomínek. 

Bez připomínek  

Oddělení ochrany přírody: 
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OOP upozorňuje na nutnost dodrţení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 

Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru a vzhledem ke skutečnosti, ţe zpracovatel v 

kap. C.II.4.1. předmětné dokumentace uvedl, ţe záměr „bude instalován na stávající 

zpevněné manipulační ploše, nevyţádá si tak ţádný zásah do zeleně“, nemá OOP další 

připomínky. 

Bez připomínek  

Oddělení ochrany lesa: 

S ohledem na zásah záměru do ochranného pásma lesa v k.ú. Havlovice ČIŢP poţadovala 

souhlas orgánu státní správy lesů dle § 14 odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích, v tomto 

případě Městský úřad Trutnov), který můţe svůj souhlas vázat na splnění stanovených 

podmínek. 

Předkladatel dokumentace splnil povinnost ţádosti o souhlas stavby v ochranném pásmu 

lesa. Souhlas státní správy lesů byl vydán Městským úřadem v Trutnově dne 26.7.2010pod 

č.j. 2010/7685/ŢP/REK se stanovením podmínek, které jsou pro investora akce závazné. 

Tím byly splněny poţadavky ČIŢP, oddělení ochrany lesa. 

Bez připomínek  

d. Městský úřad Trutnov, odbor ţivotního prostředí, č.j.: 2011/5321/ŢP/REK ze dne 

27.5.2011, 

Bez připmínek  

e. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 7490/ZP/2011- Tm, 

cv.č. 60983/2011/KHK ze dne 02.06.2011, 

K výše uvedenému záměru krajský úřad uvádí následující: 

- z hlediska orgánu ochrany ovzduší: na základě předloţené dokumentace, součástí které je 

rozptylová studie, nemáme k danému záměru připomínky. 

Vyřizuje: Ing. Jarošová/292 

- z hlediska omanu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: není k předloţené 

dokumentaci záměru zásadních připomínek. Poţadujeme pouze pri umístění, realizaci a 

provozu nové příjmové technologie, slouţící k optimalizaci a navýšení příjmu surovin, 

eliminovat moţné pachové ovlivnění venkovního prostoru a omezit jej na minimum. 

Vyřizuje: Ing. Uhlíř/ 187 

- z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny: ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a 

odst. 3 a násl. zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisu nemá krajský úřad námitky k předloţené dokumentaci záměru. Záměr svým 

charakterem negativně neovlivní stávající zvláště chráněná území, územní systém 

ekologické stability regionální úrovně, významné biotopy zvláště chráněných druhu 

ţivočichu či rostlin n území soustavy NÁTURA 2000 ve smyslu cit. zákona (evropsky 

významné lokality a placi oblasti). 

Vyřizuje: Ing. Čejka/209 

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: realizací záměru nebude dotčen 

zemědělský pudní fond (dotčený pozemek c. 757/3 = ostatní plocha), a proto orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu není kompetentní se vyjadřovat 
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Vyřizuje: Ing Tomanová / 423 

- z hlediska ochrany vod: v rozsahu působnosti dané ustanovením § 107 zákona č. 

254/2001 Sb.. o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, není k předloţené dokumentaci připomínek. 

Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý/184 

- 7 hlediska integrované prevence: nemá krajsky úřad ke /pracované dokumentaci zásadní 

připomínky. Dle uvedených informací v dokumentaci nemá provozovatel z hlediska 

působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisu, 

povinnost poţádat o vydání integrovaného povolení. 

Vyřizuje: Mgr. Ing. Hůla/ 424 

Bez připomínek 

f. Obec Halvovice, 542 38 Havlovice nad Úpou, bez jednacího čísla, ze dne 2.6.2011,  

Naše obec obdrţela dokumentaci, kterou zpracovala firma EKORA s.r.o . Jedná se o 

doplnění původní dokumentace k záměru „Fermentačni stanice Lpíce -Optimalizace a 

navýšení příjmu surovin" z dubna 2010. K původní dokumentaci se naše obec vyjadřovala 

dne 11.5.2010. Ve svém zamítavém stanovisku jsme důsledně respektovali názory našich 

obyvatel, kteří v léto lokalitě mají své domy a chaty. Současný provoz fermentační stanice, 

zejména pak hluk a zápach, je obtěţuje nad únosnou míru. Doplněná dokumentace sice 

matematicky z rozptylových studií dokládá, ţe navýšení příjmu surovin nebude mít vliv na 

šíření zápachu i hluku, ale uţ současný stav je alarmující. Myslíme si, ţe kdyby se do pěti 

referenčních bodů, které byly pro výpočty stanoveny, umístily měřící stanice, které by 

24hodin denně po dobu nejméně 6 měsíců měřily hluk a zápach, pak by se teprve 

objektivně potvrdil současný stav. Ţádné výpočty nezohlední lidský faktor. Kdo zaručí, ţe 

po nevyhovující panelové komunikaci nebudou dopravci překračovat max. doporučenou 

rychlost jízdy 20km/hod? Kdo zaručí, ţe vozidla přiváţející a odváţející surovinu budou 

neprodyšně uzavřena? Kdo zaručí, ţe při manipulaci s materiálem v prostoru BPS bude 

vše zakryto a uzavřeno lak, aby se nešířil zápach? Je to sice věcí provozního řádu, ale ten 

by měl v nějaké podobě platil uţ v současné době. S ohledem na výše uvedené, obec  

Havlovice nesouhlasí s navýšením příjmu surovin na 10 000 t/rok.  

Připomínky byly vzaty v potaz při analýze dokumentu, opatření jsou prezentována v rámci 

příslušné kapitoly. Je třeba si uvědomit, ţe jde o nevýznamnou změnu, která musí být 

provázána s najetím na standardní trvale udrţitelné reţimy.  

 

g. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 

INSPEKTORÁT TRUTNOV, č.j.:2011/4329/KVSH, ze dne 03.06.2011 

Na základě zjištěných skutečností Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj – 

inspektorát Trutnov podle § 49, odst. 1, písm. i) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 

v platném znění vydává tento souhlasný závazný posudek k záměru optimalizace a navýšení 

příjmu surovin ve výše uvedené provozovně. 

Odůvodnění: Současně prováděné a plánované činnosti nejsou v rozporu s ustanoveními 

zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. 

Bez připomínek  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 

Z HLEDISKA VLIVŦ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Předmětem celého záměru je pouze instalace nového podavače s předúpravou materiálu – 

drcením do homogenizační jímky, protoţe stávající technologie si je jen obtíţně schopna 

poradit s delšími kusy fytomasy. Dále dochází oficiálně k nárůstu surovin objemu o 2 400 tun 

oproti stávajícímu stavu.  Navýšení oproti předchozímu zpracovanému oznámení EIA je o 

4000 tun.  

Samotný záměr vybudovat podavač s předúpravou v podstatě nemá a nemůţe mít negativní 

vliv na ţivotní prostředí v ţádném sledovaném aspektu při dodrţení navrţených opatření.  

Navýšení spotřebovávané biomasy je ve všech aspektech rovněţ nepodstatné při dodrţení 

navrţených opatření. 

Zápach  

Správně skladovaná fytomasa je nezbytností pro zachování energetického obsahu, taková ani 

není producentem nadměrného zápachu.  Během místního šetření bylo patrné, ţe provozovatel 

neví zcela přesně jak senáţ, siláţ a podobně skladovat. Připravil se tak o cennou energii a lze 

předpokládat, ţe dávkováním takto poškozeného substrátu pouze „zalepil“ fermentor bez 

velkého energetického přísunu. Hmotu, která byla přítomna ve skladech, bylo lepší vyvézt 

okamţitě na pole a zaorat. Skladovaná tlející biomasa byla také zdrojem zápachu. To jiţ díky 

navrţeným opatřením v Dokumentaci nebude moţné, či bude minimálně významně omezeno.  

Dalšími méně významnými zdroji byla separační jednotka a separát padající do kontejneru. 

Zápach byl zaznamenatelný, ale akceptovatelný. K minimalizaci přispěje jeho včasný odvoz, 

a zakrytí plachtou.  

Za problematické bylo moţné označit biofiltry, které nebyly v provozu. To se jednalo o 

porušení kázně, které kdyby bylo zjištěno správním orgánem, by bylo sankcionováno. 

Vzhledem ke stíţnostem zápachu je doporučeno monitorovat sledování provozu biofiltrů a 

zařadit do monitoringu i pravidelné výměny náplní.  

Při dodrţení technologické kázně, pouţívání selského rozumu dojde v budoucnu ke zlepšení 

stavu oproti stávajícímu a to bez ohledu na navýšení zpracovávané biomasy. Na případná 

pochybení je třeba upozornit dotčené orgány, které mají natolik silné sankční nástroje, ţe se 

provozovateli vyplatí raději provozovat BPS řádně.  

Hluk  

Stávající cesta k BPS je v nevyhovujícím stavu, hlavním problémem nebude relativně nízká 

četnost dopravy, ale právě cesta. Vozy vyuţívané oznamovatelem mají negativní vlastnost, ţe 

na nerovném terénu poskakuje korba a naráţí na konstrukci automobilu. Hluk je pak značný. 

Rovněţ míra smyslu pro citlivou jízdu ze strany zaměstnanců nebude vysoká.  

Z tohoto důvodu je v rámci tohoto dokumentu jako podmínka nutná k realizaci záměru 

prezentovaná nutnost opravit a vyrovnat pouţívanou komunikaci. Návrh omezení rychlosti na 

20 km/h bude relativně obtíţně vymahatelný a to i za předpokladu instalace radaru. Retardéry 

vzhledem k nárazům korby o konstrukci auta nedoporučuji.  

Pozitivní je omezení dopravy na pracovní dny v dopoledních hodinách. Ve dnech klidu 

nebude provoz BPS v podstatě zaznamenatelný. Z hlediska obtěţování hlukem je i pozitivní 

fakt, ţe zaniknou sezónní výkyvy vlivem odsunutí skladu mimo areál.  

Lze předpokládat, ţe za dodrţení všech těchto opatření dojde ke zlepšení situace v oblasti a to 

bez ohledu na navýšení spotřeby či instalaci nového příjmového zařízení.  
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Ostatní  

Ostatní aspekty provozování stanice jsou závislé na zdravém selském rozumu a dodrţování 

zákonných norem. Výkon BPS neoznačit za velmi malý s bezvýznamnými dopady na imisní 

situaci. Hygienizace materiálu probíhá v souladu s platnými zákonnými normami. Stejně jako 

ostatní činnosti.  

Nedílnou součástí řádného plánovaného provozu je osazení proškolené a spolehlivé obsluhy 

na jednotlivá místa. Sebelepší technologie a systémy provozu nemohou bez spolehlivé 

obsluhy vykazovat kladné výsledky. Investor bude povinen aktualizovat provozní řád a 

havarijní plán a další relevantní dokumenty, s kterými proškolí příslušné pracovníky. 

Nezbytné je, aby byly tyto dokumenty jasné, stručné a srozumitelné s důrazem na fakt, ţe 

práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého.  

Závěrem je moţné konstatovat, ţe připravovaný záměr je připraven jak z hlediska budoucího 

provozu, tak zejména z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Posuzovaný záměr nepřekračuje 

ţádnou ze zákonných limitních hodnot pro navrhované provozy. Při dodrţení výše 

stanovených doporučení a podmínek je moţné konstatovat, ţe navrţený provoz nemůţe 

zásadně negativně ovlivnit úroveň okolního ţivotního prostředí. 

 

V Pardubicích 8/2011         Farm Projekt  

Ing. Vraný Miroslav  

č.j. osvědčení 15 650/4136/OEP/92                                                                         

Jindřišská 1748 

530 02 Pardubice  

tel . 466 675 509, 602 434 897 

email: farmprojekt@volny.cz  
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VII. NÁVRH STANOVISKA  

 

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

 

Královéhradeckého kraje  

 

k posouzení vlivŧ provedení záměru na ţivotní prostředí 

 

podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

               

I.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1. Název záměru 

„Fermentační stanice Úpice – Optimalizace a navýšení příjmu surovin“ 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem celého záměru je instalace nového podavače s předúpravou materiálu – drcením 

do homogenizační jímky, protoţe stávající technologie si je jen obtíţně schopna poradit 

s delšími kusy fytomasy. Dále dochází k nárůstu surovin objemu o 2 400 tun/rok oproti 

stávajícímu stavu.  Navýšení oproti předchozímu zpracovanému oznámení EIA je o 4000 

tun/rok. 
 

3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Královéhradecký kraj   

Okres:    Trutnov  

Obec:   Úpice   

Katastrální území: Úpice 

4. Obchodní firma oznamovatele 

Město Úpice 

Pod Městem 624, 542 32 Úpice 

5. IČ oznamovatele 

IČO:               00278386  

6. Sídlo (bydliště) zástupce oznamovatele 

Ing. Tomáš Medřický, EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4, IČO: 

61681369 

II. Prŧběh posuzování 

1. Oznámení (zpracovatel, datum předloţení) 

Oznámení ze dne 19.10.2009 bylo zpracováno firmou EKORA s.r.o., Nad Opatovem 

2140/2, 149 00 Praha 4  
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2. Dokumentace (zpracovatel, datum předloţení) 

Zpracovatel dokumentace 

EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4, IČO: 61681369 

Hlavním zpracovatelem byl: RNDr. Zbyněk Ryšlavý, CSc., číslo osvědčení 

3747/597/OPV/93 

Spolupracovníci:  

 Ing. Tomáš Medřický  

 Ing. Lenka Pavlíková  

 RNDr. Jiří Novák  

 Dokumentace byla zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje 13.05.2011,  

3. Posudek (zpracovatel, datum předloţení) 

Zpracovatel – Ing. Miroslav Vraný, drţitel osvědčení o odborné způsobilosti ke 

zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. č.j. 

15650/4136/OEP/92 (prodlouţeno rozhodnutím Ministerstva ţivotního prostředí č.j. 

38787/ENV/06 ze dne 6. 6. 2006). 

Datum předloţení: březen 2010 

4. Veřejné projednání (místo, datum konání) 

Místo:   bude doplněno  

Datum konání:  bude doplněno 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti  

Proces proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.  

Vlivy posuzovaného záměru na ţivotní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných 

hledisek.  

6. Seznam subjektŧ, jejichţ vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

a. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 8288/kh/2011 ze 

dne 20.05.2011, 

b. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č.j.: 

TU/39966/2009/8/HOK.HK/Hr, ze dne 25. května 2011 

c. Česká inspekce ţivotního prstředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. 

ČIŢP/45/IPP/0918628.003/11/KDR, ze dne 25.05.2011  

d. Městský úřad Trutnov, odbor ţivotního prostředí, č.j.: 2011/5321/ŢP/REK ze dne 

27.5.2011, 

e. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 7490/ZP/2011- 

Tm, cv.č. 60983/2011/KHK ze dne 02.06.2011, 

f. Obec Halvovice, 542 38 Havlovice nad Úpou, bez jednacího čísla, ze dne 2.6.2011,  

g. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 

INSPEKTORÁT TRUTNOV, č.j.:2011/4329/KVSH, ze dne 03.06.2011 
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivŧ záměru na ţivotní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti   

Předmětem záměru je zejména instalace nového zařízení pro příjem objemné fytomasy. 

Stávající bioplynová stanice vykazuje určité nedostatky spojené s emisemi zápachu a 

obtěţováním hlukem. Navrţené řešení je pouze cestou ke konsolidaci stávající nevyhovující 

situace. Dokumentace i Posudek se vypořádávají se stávajícími nedostatky a opatření zde 

formulovaná jsou podmínkou nutnou k realizaci záměru.  

Ostatní vlivy na ţivotní prostředí jsou málo významné, nebo nevýznamné.  

 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosaţený stupeň poznání pokud 

jde o znečišťování ţivotního prostředí 

Pokud se týká vlastního technického řešení BPS, je moţné konstatovat, ţe technické a 

technologické řešení při dodrţení podmínek řádného provozování odpovídá současným 

zvyklostem. Nedostatky, které se vyskytují v průběhu provozu jsou odstraňovány. Jedná se o 

pilotní projekt v rámci komunálních BPS v regionu.   

Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na 

ţivotní prostředí v Dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. 

 

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivŧ záměru na ţivotní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor 

vlivŧ na ţivotní prostředí   

Příslušná opatření k ochraně ţivotního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající z procesu 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska 

k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní prostředí. Za zásadní opatření je třeba 

povaţovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle zákona o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí, zejména pak opatření v oblasti vlivů na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 

s tím, ţe opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů musí oznamovatel 

respektovat bez ohledu na proces EIA. 

 

4. Pořadí variant (pokud byly předloţeny) z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí 

Dokumentace je řešena v jednom variantním řešení, odůvodnění posuzovaného, předloţeného 

řešení je logické a i z ostatních pohledů přijatelné. 

 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku 

Přehled obdrţených vyjádření je řešen v rámci kapitoly: „Seznam subjektů, jejichţ vyjádření 

jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta.“ 

Připomínky k dokumentaci byly v posudku podrobně okomentovány a poţadované 

připomínky zahrnuty do návrhu stanoviska. 
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivŧ záměru na ţivotní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdŧvodnění 

nepřijatelnosti záměru. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“) na základě 

dokumentace, posudku a uplatněných vyjádření vydává podle § 10 odst. 1 zákona  

 

vydává SOUHLASNÉ stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru 

 

„Fermentační stanice Úpice – Optimalizace a navýšení příjmu surovin“ 

 

Ve variantě navrţení oznamovatelem, s  tím, ţe níţe uvedené podmínky budou respektovány 

v dalších stupních projektové dokumentace, resp. budou zahrnuty do podmínek navazujících 

správních rozhodnutí. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení 

podle zvláštních předpisů. 

 

 

Podmínky souhlasného stanoviska:  

a) předprojektová opatření a fáze výstavby 

 Při instalaci zařízení i při provozu záměru musí být postupováno dle platných 

legislativních předpisů. 

 Provozovatel se zavazuje vyuţívat externí mezisklad fytomasy o kapacitě 2000 t, čímţ 

je zabezpečeno uskladnění zejména trávy a siláţe na zimní období. Zajistí, aby návoz 

suroviny do areálu BPS byl rovnoměrný a zabránil sezónním výkyvům. 

 Provozovatel zajistí know how od zemědělské firmy na řádné skladování fytomasy ve 

ţlabu a bude ţlab v souladu s tímto know how provozovat.  

 Maximální rychlost po příjezdové panelové komunikaci bude omezena na 20 km/h pro 

vozidla zásobující BPS.   

 Povrch příjezdové komunikace bude vyrovnán a vyspraven vhodnými prostředky tak 

aby umoţňoval transport bez „skoků“ mezi panely.   

 Aktualizovat Plán havarijních opatření a do kolaudace tyto projednat s příslušnými 

orgány.  

 Aktualizovat Provozní řád zdroje a zahrnout do něj všechna opatření k minimalizaci 

zápachu jako závazná.  

 Analyzovat, zda je veškerá provozní dokumentace v souladu s platnou legislativou a 

fakultativně zahrnout veškeré podstatné informace a opatření dle Metodického pokynu 

MŢP k podmínkám schvalování BPS a zejména vzniklá opatření důsledně dodrţovat. 

 Legalizovat přístupovou cestu k areálu, tak, aby byla vymezena v rámci KN. 

V současnosti leţí na orné půdě, sportovišti a rekreační ploše.  
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c) fáze provozu stavby 

 Návozy surovin budou omezeny na denní dobu (omezením doby příjmu a uzavřením 

brány areálu BPS). 

 Při návozu fytomasy z externího meziskladu bude vyuţívána plná kapacita přepravních 

prostředků. Provozovatel zváţí vyuţití komprimace přepravovaného materiálu do ČOV 

pro minimalizaci obsluţné dopravy.  

 Provozovatel bude usilovat o co nejlepší vytíţení dopravních prostředků jak při dopravě 

všech materiálů do střediska tak při odvozu separátu, kdy bude vyuţívat nevytíţené 

vozy na odjezdu.  

 Kontrola naváţených materiálů bude prováděna v souladu s aktuální legislativou o 

odpadech a legislativou upravující nakládání s vedlejšími produkty ţivočišné výroby.  

 Skladování suroviny v areálu BPS bude redukováno pouze na jednodenní sklad 

fytomasy na zpevněné ploše u nově navrhované příjmové linky optimalizace a navýšení 

příjmu (cca 10 t), surovina bude naváţena ve vegetačním období přímo ze sečí, v 

mimovegetačním období pak z meziskladu ve Starém Rokytníku; další naváţená 

surovina přijímaná přes stávající objekt příjmu bude zpracovávána bez zbytečného 

prodlení. Pokud budou přiváţeny zapáchající suroviny, budou dováţeny v uzavřených 

kontejnerech. 

 Zastřešená manipulační plocha bude ideálně vyuţívána pro parkování vozidel. 

V případě uskladnění odvodněného fermentačního zbytku (separátu) bude tento řádně 

přikryt plachtou pro minimalizaci zápachu. Pokud by zde byly krátkodobě umístěny 

zapáchající substráty, musí být převáţeny a shromaţďovány v uzavřených těsných 

kontejnerech. V případě opláštění skladu a moţnosti instalace odtahu do biofiltru, je 

moţné od zakrývání biomasy opustit, je však třeba budovu pravidelně uzavírat a 

otevírat jen na dobu nezbytně nutnou. Opatření ke skladování větších nositelů zápachu 

v uzavřených nádobách trvá.  

 V případě povodňových situací bude návoz surovin omezen a digestát odvezen, aby 

nedošlo k odplavení materiálu mimo určené prostory. 

 Udrţovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro podnikových komunikací a 

přilehlé části příjezdové komunikace.  

 Aplikaci separátu provádět dle schváleného rozvozního plánu.   

 Pravidelně provádět periodické kontroly těsnosti jímek dle platných zákonných norem.   

 Kontrolovat dle norem těsnosti plynojemů.  

 Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími 

vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, 

oprávněnou firmou. 

 Vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků vytvořit 

předpoklady pro dodrţení všech patření k omezení hluku a zápachu,  

 Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu.  

 K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit 

zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav pouţívaných 

vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol. 

 V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasaţené 

zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.  

 Zajistit pravidelné měření emisí z provozu spalovacích zdrojů dle platné legislativy.  
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 Pečlivě dbát na všechna opatření k vedoucí k minimalizaci zápachu z provozu, kromě 

samozřejmého dodrţování výrobních postupů, také: 

o dodrţet portfolio dodávané biomasy a provádět řádnou analýzu odchozího 

substrátu koncové jímky,   

o dodrţet optimální dobu zdrţení substrátu ve fermentoru, aby bylo dosaţeno 

rovnováhy mezi výkonem a mnoţstvím nositelů zápachu v digestátu,   

o při rozvozu separátu na polní plochy brát ohledy na aktuální meteorologické 

podmínky, aby bylo zápachem zasaţeno co nejméně populace.   

o zapáchající suroviny převáţet v uzavíratelných zvenčí čistých kontejnerech, 

nádobách.  

o vést pravidelnou evidenci o provozu biofiltrů, provádět pravidelné výměny náplní 

dle pokynů dodavatele.  

o separát po naplnění kontejneru co nejdříve zakrýt a odvézt, nebo alespoň 

oplachtovat. Skladování viz výš. Plněný kontejner částečně průběţně zakrývat pro 

minimalizaci zápachu.  

o uzavírat halu s příjmem při příjmu zapáchající biomasy a pouţívat osobních 

ochranných pomůcek.  

 Automatické je dodrţování provozních předpisů, předepsaných operačních analýz a 

vedení řádné evidence o procesu.  
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1. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 8288/kh/2011 ze dne 

20.05.2011 
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2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č.j.: 

TU/39966/2009/8/HOK.HK/Hr, ze dne 25. května 2011 
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3. Česká inspekce ţivotního prstředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. 
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4. Městský úřad Trutnov, odbor ţivotního prostředí, č.j.: 2011/5321/ŢP/REK ze dne 

27.5.2011, 
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5. Královéhradecký kraj, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, č.j. 7490/ZP/2011- Tm, 

cv.č. 60983/2011/KHK ze dne 02.06.2011, 
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6. Obec Halvovice, 542 38 Havlovice nad Úpou, bez jednacího čísla, ze dne 2.6.2011,  
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7. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 

INSPEKTORÁT TRUTNOV, č.j.:2011/4329/KVSH, ze dne 03.06.2011 
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8. Osvědčení odborné zpŧsobilosti  
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