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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Záměrem investora je změna vstupních surovin do stávající bioplynové stanice a s tím související
doplnění zařízení hygienizace. Areál bioplynové stanice se nachází na okraji obce Jezbořice.
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru: BPS JEZBOŘICE – ZMĚNA VSTUPNÍCH SUROVIN
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění:
−

bod č. 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok,

−

bod č. 58 Zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu
a odpadů živočišného původu.

Jedná se o záměr podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění. Příslušným
úřadem k vedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Pardubického kraje.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Stávající bioplynová stanice (dále také BPS), je zaměřena na zpracovávání vstupních surovin výhradně
ze zemědělské produkce. Jedná se o energetické plodiny (kukuřičná siláž, zelená hmota) a statková
hnojiva z chovu prasat (vepřová kejda). Záměrem je rozšíření BPS o příjmovou halu s hygienizační
jednotku a rozšíření příjmu vstupních surovin do BPS o odpad dle katalogového čísla 191212 Jiné
odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 191211.
Max. kapacita příjmu odpadu kategorie 191212 bude 5 000 t/rok. Kapacita BPS zůstane zachována.
Tab. 1 – Přehled vstupních surovin ve stávajícím stavu a po realizaci záměru
Vstupní surovina
Zelená hmota (především
cíleně pěstovaná biomasa)
Vepřová kejda
Odpad (kategorie 191212)
CELKEM

t/rok

Denní zpracovatelské
kapacity - stáv. stav
t/den

12.000
12.000
24.000

Stávající stav

t/rok

Denní zpracovatelské
kapacity - nový stav
t/den

32,88

7.000

19,18

32,88
65,76

12.000
5.000
24.000

32,88
13,7
65,76

Nový stav

Součástí stávající BPS je kogenerační jednotka a náhradní hořák – fléra o následujících kapacitách.
Tato zařízení zůstanou beze změn.
Tab. 2 – Technické parametry kogenerační jednotky
Konstrukce

ocelový kontejner s vestavěným spalovacím motorem s generátorem

Rozměry

12,2 x 2,3 x 2,9 m

Výrobce KGJ

Dreyer Bosse Kraftwerke GbmH (dnes WOLF Power Systems)

Výrobce motoru

MWM (Marelli generátor)
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Typ

TCG 2016 V12 C

El. výkon

600 kW

Tepelný výkon

570 kW

Palivo

bioplyn

Odvod spalin

1 x výfuk (ocelová trubka)

Tab. 3 – Technické parametry náhradního hořáku - fléry
Teplota plynu (min - max)

cca 20°C

Vnitřní průměr přívodního potrubí

100 mm

Tlak plynu

5 - 75 mbar

Výhřevnost

5,5 kWh/Nm3

Teplota spalin

800 - 900 °C

Palivo

bioplyn - cca 464 Nm3/h

Kapacita

1,4 MW

Počet pracovníků pro obsluhu BPS se nemění. Jedná se o jednoho pracovníka v pracovním úvazku
5 hod/denně.
Provozní doba BPS se neměnní, zůstane stávající.
S ohledem na kapacity záměru, nespadá zařízení BPS do dikce zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(IPPC), ve znění pozdější předpisů.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Pardubický

Obec:

Jezbořice

Katastrální území:

Jezbořice

Pozemky:

p. č. 415/13, 415/2, 415/15, 437
Obr. 1 – Situace širších vztahů
s vyznačením umístění záměru
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Záměr je umístěn do stávajícího zemědělského areálu, kde je mimo bioplynovou stanici provozován
chov prasat (provozovatelem P.S. Jezbořice s.r.o.). Areál se nachází na jihovýchodním okraji obce
Jezbořice. Ze severozápadní strany areál navazuje na obytnou zástavbu obce. Z ostatních světových
stran je záměr obklopen zemědělskými pozemky. Areál je po obvodu lemován stávající vzrostlou
zelení.
Nejbližší obytná zástavba se nachází severozápadním směrem od záměru podél příjezdové
komunikace k areálu farmy. Jedná se o objekt k bydlení č.p. 71 vzdálený cca 240 m, a objekt k bydlení
č.p. 68, umístěný ve vzdálenosti cca 250 m. Nutno podotknout, že záměr je odcloněn stávající
vzrostlou zelení a je kryt ostatními budovami nebo stavbami v rámci areálu.
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je změna technologie na stávající BPS, spočívající v doplnění hygienizačního
zařízení. Hygienizační jednotka souvisí se zamýšlenou změnou vstupních surovin, která spočívá
v náhradě části množství cíleně pěstované biomasy za odpad dle katalogového čísla 191212.
V současné době je BPS stanice zásobena vstupními surovinami výhradně ze zemědělské produkce.
Jedná se o cíleně pěstované energetické plodiny a statková hnojiva pocházející z živočišné výroby
z vlastních zdrojů. BPS má zajištěn dostatek surovin pro celoroční provoz, avšak část vstupních
surovin představuje cíleně pěstovaná biomasa, jejíž část by realizací záměru byla snížena.
Technologie hygienizace bude situována na volné ploše, na pozemku p. č. 415/15 a 437
v k.ú. Jezbořice. Zařízení bude umístěno v samostatném objektu s podtlakovou ventilací. Technologie
zabírá cca 10 x 20 m plochy.
V současné době se na farmě nachází zařízení bioplynové stanice, jehož součástí jsou 2 ks
fermentoru, koncový sklad digestátu, vstupní jímka, kontejner s generátorem, kontejner s čerpací
technikou, nouzový hořák, dávkovač pevných substrátů, elektro přípojka do veřejné sítě, silážní žlab,
zpevněné dopravní a manipulační komunikace. Příprava biomasy z rostlinných substrátů probíhá
na manipulační ploše a dále v dávkovači tuhých substrátů. Produkovaný bioplyn je energeticky
využíván pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla prostřednictvím kogenerační jednotky na bázi
pístového spalovacího motoru.
V době zpracování oznámení nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
dle informačního systému Cenia projednávány v posuzované lokalitě žádné další záměry s možným
kumulativním vlivem. S ohledem na možné kumulativní nebo synergické vlivy lze uvést, že nedaleko
dotčeného zemědělského areálu, se nachází obora dančí zvěře o velikosti 1 ha. Co se týče obytné
zástavby, nebližšími obytnými objekty jsou objekt k bydlení s č.p. 71, který je od záměru vzdálen
cca 220 m a objekt s č.p. 68, který se nachází ve vzdálenosti cca 260 m. Nutno podotknout, že areál je
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po obvodu lemován vzrostlou zelení, která eliminuje vliv šíření emisí a pachových látek do okolí
a zároveň přispívá ke snížení hladiny akustického tlaku vně dotčeného území.
B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů
(i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Účelem zařízení je zpracování organických odpadů, vedlejších živočišných odpadů, biomasy, a kejdy
za vzniku bioplynu, který je následně spalován v kogenerační jednotce, která vyrábí elektrickou
energii a teplo. Vzniklý digestát bude využíván jako organické hnojivo. Záměr představuje
bioenergetickou transformaci organických látek, při které nedochází ke snížení jejich hnojivé
hodnoty. Avšak dochází ke snižování emisí z vyprodukované, skladované a následně aplikované kejdy
z provozu farmy. Konkrétně se jedná o snížení množství amoniálního dusíku, které by za normálních
podmínek odcházelo do ovzduší.
Účelem záměru je snížení cíleně pěstované biomasy a nahrazení tohoto vstupu odpady kategorie
191212 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem
191211. Nejedná se o navýšení kapacity bioplynové stanice, nýbrž o nahrazení vstupní části jedné
vstupní suroviny za jinou. Pro správné fungování fermentačního procesu je nutné zajistit hygienizaci
vstupních surovin, proto je nutné do daného procesu stávající BPS začlenit hygienizační jednotku.
V rámci oznámení je předkládána pouze jediná posuzovaná varianta, a to umístění příjmové haly
s hygienizačním zařízení uvnitř areálu v návaznosti na stávající bioplynovou stanici. Jedná se aktivní
variantu, spočívající v popsaném záměru. Nulová varianta spočívá ve stávajícím stavu. Bioplynové
stanice představují z hlediska životního prostředí poměrně žádanou investici, neboť BPS řeší
problematiku dalšího zpracování odpadů, vyprodukovaných statkových hnojiv z provozu farmy
s doplněním daného množství biomasy. Vedle toho dochází k výrobě elektrické energie i produkci
poměrně značného množství tepla, které je zpětně využíváno k vytápění vedlejšího chovu prasat
a v menší míře zahřívání fermentorů.
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými
úrovněmi emisí a dalšími parametry
Stručný princip výroby bioplynu
Technologie výroby bioplynu je založena na principu anaerobní fermentace, při níž dochází k rozkladu
organické hmoty mikroorganismy v bioplynové stanici a ke tvorbě bioplynu, který je následně dále
využíván ke spalování v kogenerační jednotce a produkci el. energie a tepla.
Bioplyn je charakterizován jako směs plynů v procentuálním zastoupení metan 50 – 80 %, oxid
uhličitý 20 – 50 %, sulfan 0,01 – 0,4 % a ostatní (amoniak, kyslík, vodík atd.). Bioplyn vzniká rozkladem
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organických látek v anaerobním prostředí. Tento proces lze rozdělit do čtyř fází, přičemž v první fázi
(hydrolýza) jsou štěpeny sacharidy na jednodušší cukry, tuky na mastné kyseliny a bílkoviny
na aminokyseliny. Ve druhé fázi (acidogeneze), fázi tvorby kyselin, jsou produkty hydrolýzy
odbourávány na organické kyseliny a nižší alkoholy. Dále následuje přeměna na kyselinu octovou
(acetogeneze), oxid uhličitý a vodík, které jsou výchozími substráty pro tvorbu metanu
(metanogeneze). K plynulému procesu je nutné zajistit stabilní prostředí, především zásobení
mikroorganismů živinami a stopovými prvky.
Tab. 4 - Optimální podmínky prostředí pro mikroorganismy
Parametr

Hydrolýza

Tvorba metanu

Teplota

25 - 30 °C

32 - 45 °C (mezofilně)

Hodnota ph

5,2 - 6,0

6,7 - 8,0

Poměr C:N

10 - 45

20 - 30

Kyslík

0 - 21 obj. %

méně než 2,0 obj. %

Poměr C:N:P:S

500:15:5:3

600:15:5:3

Stopové prvky

žádné zvláštní nároky

mnoho esenciálních živin

Nová zařízení
Technologie hygienizace vč. biofiltru – Zařízení hygienizace se skládá z příjmové vany, separátoru
kovů a cizích předmětů, drtiče, homogenizační nádrže, čerpadla, hygienizačního tanku a zařízení
pro měření a záznam hygienizačního procesu. Dále je pak zařízení napojeno na dávkovací čerpadlo
technologie BPS. Technologie bude umístěna v samostatném objektu příjmové haly, která bude
vybavena podtlakovou ventilací bránící úniku zápachu ven z haly. Hala bude vybavena automaticky
uzavíratelnými vraty. Technologie zabírá cca 10 x 20 m plochy. Kapacita zpracování odpadu je 5 000 t
ročně.
Názorné schéma procesu hygienizace

Dle nařízení ES č. 1069/2009 je možno odpady ze stravovacích zařízení a bioodpad s obsahem
kuchyňských odpadů a živočišné materiály 3. kategorie kompostovat nebo využívat pro výrobu
bioplynu pouze za podmínek, že zařízení na kompostování nebo anaerobní digesci bude vybaveno
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uzavřeným reaktorem, který musí být vybaven zařízením na sledování teploty v čase a záznamovými
přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků těchto měření.
Vstupní materiál bude splňovat následující požadavky:
- maximální velikost částic před vstupem do hygienizačního zařízení: 12 mm,
- minimální doba v hygienizačním zařízení při 70 °C (v celé hmotě): 60 minut,
- minimální teplota celé hmoty materiálu v hygienizačním zařízení: 70 °C.
Návoz biologicky rozložitelného materiálu bude probíhat v uzavřených kontejnerech, cisternách,
popelnicích či barelech. Svoz bude zajišťován speciálními vozy, které zabrání potenciálnímu šíření
zápachu. Materiály budou přijímány v příjmové hale (objekt hygienizace), přičemž auto zajede
do haly a až při uzavření vstupních vrat, se náklad vyklápí do příjmového žlabu. Vše bude probíhat
uvnitř uzavřené příjmové haly s podtlakovou ventilací. Z příjmového žlabu budou detekovány
přítomné kovy a dále bude materiál dopravován na drtící linku, kde jsou suroviny pomlety na velikost
12 x 12 mm. Následně jsou suroviny distribuovány přes homogenizační jímku do hygienizačního
tanku, kde probíhá samotná hygienizace. Hygienizace spočívá v zahřátí náplně na min. 70°C a její
udržení po dobu min. 1 hodiny. Takto zpracovaný odpad bude dále tlakovým potrubím čerpán
do fermentorů BPS.
Přepravní nádoby budou po vyprázdnění vymyty. Voda z vymývání bude svedena do samostatné
nádrže, odkud bude voda dle potřeby čerpána a využita v procesu hygienizace. Hala je podtlakově
odvětrávaná. Odsávaný vzduch z haly je odváděn do biofiltru, kde jsou biologicky odbourány
zapáchající látky. Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích škodlivých
látek obsažených ve vzduchu v nezávadné produkty pomocí mikroorganismů.
Biofiltr – je založený na principu využití mikroorganizmů k rozkladu nebo biotransformaci škodlivých
látek. Odsávaný vzduch z příjmové haly je přiveden do spodní části biofiltru a dále prochází
biofiltrem, který je naplněný bioaktivním filtračním materiálem, který je pokrytý vrstvou biomasy.
Přesný typ biofiltru není prozatím specifikován, avšak bude se jednat o biofiltr s předsazenou pračkou
vzduchu nebo biofiltr, kde je vzduch před vstupem do něj zvlhčen postřikováním uvnitř vzduchového
potrubí. Předpokládaná účinnost biofiltru je 95 %. Přesné parametry budou řešeny v dalších stupních
projektové dokumentace a v navazujícím řízení.
Stávající zařízení:
Vstupní jímka – obdélníková monolitická jímka o užitné kapacitě jímky cca 171 m3.
Dávkovač pevných substrátů s násypkou – dávkovač je umístěn v betonové vaně zapuštěné v terénu
v těsné návaznosti na fermentor. Jedná se o zařízení, které biomasu promíchá a automaticky dávkuje
v daných intervalech do hlavního fermentoru pomocí vertikálního šnekového dopravníku. Dávkovač
je opatřen váhou s ukazatelem a kontrolou dávkovaného materiálu.
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Silážní žlab – v blízkosti BPS je umístěn silážní žlab pro skladování biomasy. Zachycené
kontaminované srážkové vody jsou svedeny do zemní jímky, ze které jsou přečerpávány
do fermentoru k naředění vstupního materiálu.
Fermentory - na BPS jsou instalovány dva kusy anaerobních fermentorů (kruhová ocelová nádrž)
o kapacitě cca 3 514 m3. Prostřednictvím ponorných a šikmých míchadel je ve fermentoru zajištěno
promíchávání substrátu, tzv. homogenizace. Vyhřívání fermentoru je zajištěno teplovodním
potrubím. Teplovodní optimum je nastaveno na cca 40 °C. Fermentační proces trvá ve fermentoru
cca 60 dní. Dále může být obsah hydraulicky míchán pomocí čerpadla. Míchání zabraňuje usazování
pevného materiálu na dně fermentoru a tvorbě plovoucí vrstvy.
Úprava bioplynu – odsiřování, sušení – před vlastním energetickým využitím v kogenerační jednotce
je bioplyn upravován. Odsiřovací zařízení je naistalováno za účelem snižování síry v bioplynu a je
umístěno v těsné blízkosti kontejneru kogenerační jednotky. Odsíření je navrženo jako dvoustupňový,
kombinovaný

proces

složený

z metody

oxidace

sulfanu

dávkovým

přívodem

vzduchu

do fermentačního prostoru a sorpční filtrací čerpaného bioplynu přes filtrační materiál s vysokým
specifickým povrchem. Za účelem snižování vlhkosti bioplynu je ve venkovním prostoru vedle
kontejneru kogenerační jednotky nainstalován výměník tepla a chladič.
Plynojem - Plyn produkovaný při fermentaci se akumuluje v horní části fermentorů, kde jsou
nainstalovány membránové plynojemy, a prostřednictvím plynojemového potrubí odveden směrem
ke spotřebě. Plynojemy jsou umístěny na zhlaví fermentorů. Plynojem slouží jako vyrovnávací zařízení
kompenzující výkyvy ve vývinu bioplynu, aby byl zajištěn plynulý chod kogenerační jednotky.
Kogenerační jednotka (KGJ)– KGJ je umístěna v samostatné, zvukově izolovaném kontejneru, který je
usazen na betonové základy. Před vstupem do KGJ je bioplyn schlazen, sušen a odsířen chemickou
cestou pomocí aktivního uhlí. Pro dosažení provozního přetlaku bioplynu je v KGJ nainstalován
zvyšovací ventilátor, který zvyšuje přetlak na požadovanou úroveň. Kogenerační jednotka vyrábí
elektrickou energii dodávanou do elektrické rozvodné soustavy a tepelnou energii, která je využívána
pro technologický ohřev obsahu fermentorů.
Sklad digestátu – představuje koncový sklad digestátu o kapacitě 3 655 m3. Současně je digestát
odebírán společností P.S Jezbořice s.r.o. do svých nádrží v souladu IP. Jedná se o ocelové nádrže
umístěné na severním okraji zemědělského areálu. Celková kapacita pro skladování digestátu bude
7 722 m3. Plocha pro čerpání digestátu do přepravních prostředků je vodohospodářsky zabezpečena
tak, aby byly zachyceny veškeré případné úkapy při čerpání.
Digestát – Digestát představuje výstupní materiál po skončení fermentačního procesu,
který má již takový obsah rozložitelných organických látek, že se dále samovolně nerozkládá,
tzn. je stabilizovaný a nezapáchá. Digestát je využíván cizími subjekty jako hnojivo. Následné
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zpracování a odběr vzniklého fermentačního zbytku bude doložen v následujících povolovacích
řízeních.
Stacionární nouzový hořák – pro zajištění bezpečnosti provozu BPS je součástí zařízení nouzový
hořák (fléra), který v případě výpadku generátoru zajistí automatický odběr dále produkovaného
bioplynu a zajistí jeho ekologické spálení. Hořák je umístěn na volné ploše na betonovém základu.
Hořák je dimenzován tak, aby mohla být spálena celková maximální hodinová produkce plynu.
V případě výpadku el. energie je BPS stanice zajištěna záložním zdrojem elektrické energie
o elektrickém výkonu 75 kVa a jmenovitém tepelném výkonu 60 kW. Při uváděné spotřebě 100 %
výkonu 18,6 l.hod-1 je jmenovitý tepelný příkon 186,1 kW. Jedná se o samostatně stojící zařízení
s opláštěním určené pro venkovní umístění.
Velín s čerpací technikou – Veškerá čerpací technika včetně počítačové řídící jednotky celého zařízení
je umístěna v samostatném izolovaném kontejneru. V části kontejneru jsou umístěna veškerá
manipulační čerpadla a ovládací armatury, která zajišťují veškerou manipulaci s tekutým materiálem.
V druhé části kontejneru je umístěno řídící centrum, které obsahuje řízení fermentoru, řízení
čerpadla, řízení míchání fermentoru, spínací skříň pro bioplyn, průtokové měřiče, analyzátor plynu
a alarm vč. telefonického hlásiče. Vlastní chod BPS je řízen automaticky s minimální účastí obsluhy.
Dopravní napojení a parkování
Z dopravního hlediska budou využívány stávající zpevněné plochy v předmětném areálu včetně
přístupové cesty, tak jako doposud. Pro vjezd do areálu je využíván vjezd umístěný
mezi fermentorem a požární nádrží. Areál je prostřednictvím místní komunikace napojen na veřejnou
komunikaci III/3424 Klešice - Jezbořice - Čepí, po které bude realizována veškerá doprava. Směr
dopravy bude závislý především na dodavatelích vstupních surovin a odběratelích výsledného
digestátu. Dle stávajících obchodních vztahů a předběžné dohody se předpokládá, že doprava
vstupních surovin (odpadů) bude probíhat ze směru od Pardubic, tzn. že bude využívána komunikace
I/2, komunikace III/32228 a III/3424 a dále pak místní komunikace jako napojení k areálu BPS
v Jezbořicích. Parkování nákladních vozidel nebude v areálu realizováno. Osobní vozidlo zaměstnance
může dočasně parkovat na zpevněných plochách v areálu.
Souhrn opatření pro eliminaci vlivů na životní prostředí
V rámci záměru budou aplikována opatření, jež jsou spjata s různými vlivy a jejich omezováním,
či eliminací. Opatření se týkají zejména fáze provozu, ale i realizace a jsou zde uvedena jako souhrn
základních opatření.
Jedná se o:
•

veškeré stavební práce budou prováděny výhradně v denních hodinách, od 7. hod.
do 21. hod.;
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plocha staveniště bude pravidelně uklízena a v případě provádění prašných prací bude
skrápěna, aby nedocházelo k výraznější zátěži ovzduší prašností;

•

bude upravena rychlost pojezdů vozidel a manipulační techniky uvnitř stavby a eliminován
chod vozidel tzv. „na prázdno“,

•

provozovatel odpovídá za udržování dobrého stavu příjezdových komunikací, čistoty jejich
povrchu a čistoty dopravních prostředků,

•

se všemi odpady vzniklými jak ve fázi realizace, tak provozu záměru, bude nakládáno
v souladu s platnou legislativou a s látkami závadnými vodám bude manipulováno tak,
aby nemohlo dojít k ohrožení půdy, ani povrchových či podzemních vod;

•

veškeré odpadní vody budou sváděny do bezodtokých jímek, tyto pravidelně nejméně 1 x za
5 let zkoušet z hlediska těsnosti;

•

případná výkopová zemina bude využita v rámci obsypů či vyrovnání nerovností v dotčeném
území;

•

provozovatel povede evidenci všech důležitých vstupů a výstupů z provozu - například
evidenci vstupních surovin, přijímaných odpadů a výstupních produktů.

•

ke snížení pachových látek jsou navržena opatření: vstupní suroviny projdou procesem
hygienizace, hygienizační jednotka bude vybavena podtlakovou ventilací s biofiltrem
a automaticky uzavíratelnými vraty, technicko-organizační opatření při příjmu surovin
(striktní zavírání vrat haly, použití utěsněných nádob při převážení, aj.), dostatečná doba
zdržení ve fermentoru; fermentor je vybaven uzavřeným plynojemem; uzavřené nádrže
na digestát; mytí přepravních nádob a vozidel po každém vyskladnění; bude udržován
pořádek v okolí objektů BPS; provozování bude důsledné v souladu s technickou
dokumentací, návodem na obsluhu a údržbu BPS a v souladu s provozním řádem; dodržování
procesních dat a všech revizních a servisních lhůt jednotlivých technologických celků podle
doporučení výrobců; zpracování vstupních surovin v požadované kvalitě a průběžná kontrola
vlastností a kvality substrátů; použití plachet pro zakrytí připravené biomasy, vhodné
aplikační postupy v rámci zásad správné zemědělské praxe, pravidelný dohled technologa
nad anaerobním procesem a plnění jeho doporučení a nařízení.

Porovnání s BAT
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci,
v platném znění.
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby:

6/2021

Předpokládaný termín dokončení:

9/2021

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Obec:

Jezbořice

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Pardubice

Obec s rozšířenou působností:

Pardubice

Kraj:

Pardubický

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní řízení a stavební povolení

Magistrát města Pardubice, odbor stavební

Změna povolení stacionárního zdroje

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního

prostředí a zemědělství, Odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
Povolení k provozu zařízení ke sběru a zpracování odpadů - § 21 odst.2 a §21 odst. 3 - Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
Povolení pro nakládání s vedlejšími živočišnými produkty – KVS SVS pro Pardubický kraj
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ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Využívání přírodních zdrojů – půdy
V rámci záměru budou využívány stávající plochy v areálu BPS. Záměr nevyžaduje zábor
zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Během výstavby budou
prováděny zemní práce pouze v omezené míře, a to v souvislosti se zřízením příjmové haly
s hygienizační jednotkou. Hala vyžaduje plochu o velikosti cca 200 m2.
Tab. 5 – Seznam dotčených pozemků
Parcelní číslo
415/13
415/2
415/15
437

Dle

Územního

Druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

plánu

Jezbořice

BPEJ
-

je

záměr

umístěn

Třída ochrany ZPF
-

do

plochy

VZ

Výměra
2 016 m2
20 666 m2
3 398 m2
53 m2

–

Plochy

výroby

a skladování - zemědělská výroba. V návaznosti na umístění BPS je provozován areál s chovem prasat.
Po západní straně areálu je umístěna místní komunikace zajišťující
přístup do areálu BPS. Celý zemědělský areál je obklopen
zemědělskými plochami, pouze v severozápadní části na areál
navazují plánované plochy VS – Plochy smíšené výrobní.
Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování je záměr
v souladu s podmínkami využití plochy VZ dle Územního plánu
Jezbořice za podmínky zajištění příznivých podmínek životního
prostředí v okolí areálu min. na stávající úrovni.
Obr. 2 – Výřez z ÚP Jezbořice

B.II.2 Využívání přírodních zdrojů – vody (odběr a spotřeba)
Ve fázi výstavby dojde k mírnému navýšení spotřeby vody a to z důvodu potřeby vody pro samotnou
výstavbu, tak potřeby pitné vody pro stavebníky. Voda při výstavbě bude využívána ke skrápění ploch
za účelem eliminace prašnosti a k úklidu. Pro pracovníky bude k dispozici voda pitná balená.
S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby a způsob výstavby, bude spotřeba vody po dobu
výstavby minimální a nevýznamná.
Fáze provozu - V současné době se skutečná spotřeba vody pohybuje okolo cca 120 m3/rok. Realizací
záměru dojde k navýšení spotřeby vody o 130 m3, tzn. že konečná celková spotřeba vody po realizaci
záměru bude cca 350 m3/rok. Voda je využívána k doplnění přetlakových pojistek, topnému systému
a k oplachům v rámci celého procesu. K navýšení spotřeby vody pro sociální účely nedojde,
neboť počet zaměstnanců se nezmění. Nadále se počítá s jedním pracovníkem s pracovním vytížením
cca 5 hod/den. V rámci procesu hygienizace jsou využity vody z oplachu přepravních nádob.
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Pro potřeby naředění vstupních surovin do BPS budou používány potenciálně kontaminované
srážkové vody z plochy silážního žlabu a výdejní plochy u koncového skladu digestátu. Zbytek těchto
vod, který je nepotřebný k naředění vstupních surovin, bude aplikován na zemědělské pozemky
dle schváleného plánu organického hnojení.
B.II.3 Využití surovinových a energetických zdrojů
Mezi základní surovinové zdroje pro BPS lze zařadit zejména vstupní suroviny v podobě cíleně
pěstované biomasy, vepřové kejdy a ostatních odpadů zařazených pod kat. č. 191212 Jiné odpady
(včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 191211. Přehled
kapacit zpracování jednotlivých surovin v BPS je uveden v následující tabulce.
Tab. 6 - Přehled spotřeby vstupních surovin

t/rok

Denní zpracovatelské
kapacity - stáv. stav
t/den

12.000
12.000
24.000

Stávající stav

Vstupní surovina
Zelená hmota (především
cíleně pěstovaná biomasa)
Vepřová kejda
Odpad (kategorie 191212)
CELKEM

t/rok

Denní zpracovatelské
kapacity - nový stav
t/den

32,88

7.000

19,18

32,88
65,76

12.000
5.000
24.000

32,88
13,7
65,76

Nový stav

Cíleně pěstovaná biomasa představuje energetické plodiny, konkrétně se jedná o kukuřičnou siláž
a zelenou hmotu.
Statková hnojiva pocházejí z chovu prasat, konkrétně jde o vepřovou kejdu.
Odpady zařazené pod kat. č. 191212 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu neuvedené pod číslem 191211 představují odpady, které vzniknou zpracováním v zařízení
hygienizační jednotky. Zařízení hygienizační jednotky bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
provozováno dle § 21 odst. 2, s tím, že daná činnost bude zařazena pod kód způsobu úpravy odpadů
R12a – Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11
neuvedená v dalších bodech.
Do zařízení hygienizace (předřazeného zařízení BPS) budou přijímány odpady zařazené
dle katalogového čísla:
•

02 03 04

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy

a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného
extraktu, z přípravy a kvašení melasy – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování;
•

02 05 01

Odpady

z

mlékárenského

průmyslu

-

Suroviny

nevhodné

ke

spotřebě

nebo zpracování;
•

02 06 01

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek - Suroviny nevhodné ke spotřebě

nebo zpracování;
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Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje

a kakaa) - Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování;
•

20 01 08

Komunální odpady - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.

Výčet odpadů je stanoven na základě předběžné dohody mezi investorem a potenciálními dodavateli
odpadů. U každého odpadu před jeho zavedením bude ověřena jeho vhodnost. Odpady budou
do zařízení přijímány a dále s nimi bude nakládáno v souladu se zákonnými předpisy. V souvislosti
s tím, bude vedena průběžná evidence. Výčet odpadů zahrnuje i odpady podléhající souhlasu
a kontrole KVS podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3.10.2002,
kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny
k lidské spotřebě, v platném znění. Další podmínky a podrobnější požadavky budou stanoveny
v navazujících

řízeních.

Současně

budou

taktéž

plněny

požadavky

vyplývající

z nařízení

ES č. 1069/2009, jež stanovuje, že odpady ze stravovacích zařízení a bioodpad s obsahem
kuchyňských odpadů a živočišné materiály 3. kategorie je možno kompostovat nebo využívat
pro výrobu bioplynu pouze za těchto podmínek:
Zařízení na kompostování nebo anaerobní digesci musí být vybaveno:
a) uzavřeným reaktorem, který musí být vybaven
- zařízením na sledování teploty v čase,
- záznamovými přístroji ke kontinuálnímu zaznamenávání výsledků těchto měření,
Materiál kategorie 3 využívaný jako surovina v zařízeních na kompostování nebo zbioplynování musí
splňovat tyto požadavky:
- maximální velikost částic před vstupem do hygienizačního zařízení: 12 mm,
- minimální doba v hygienizačním zařízení při 70 °C (v celé hmotě): 60 minut,
- minimální teplota celé hmoty materiálu v hygienizačním zařízení: 70°C.
Lze konstatovat, že dané podmínky budou v rámci předkládaného záměru plněny.
Výstupem ze zařízení hygienizace (předřazeného zařízení), tedy vstupem do BPS, bude dle stanoviska
MŽP, odboru odpadů, pod č.j. MŽP/2020/720/176 ze dne 20. 1. 2020, jež je uvedeno v příloze
oznámení, odpad kategorie 191212 – Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy
odpadu neuvedené pod číslem 191211. Tento odpad může vzniknout pouze zpracováním odpadů,
dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady je možno tento odpad (kat. č. 19 12 12) považovat za vstup do bioplynové stanice, který je
v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Dále je ve stanovisku uvedeno, že výše uvedené je nutno uvést
v rámci povolení provozu zařízení příslušným krajským úřadem, a že bioplynová stanice je
v uvedeném případě zařízením určeným k nakládání s odpady provozovaným dle § 21 odst. 3 zákona
č. 541/2020 Sb. (dříve § 14, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.).
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Dle přílohy č. 4 bodu 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, smí být v zařízení
bioplynové stanice zpracovávající biomasu a vedlejší produkty zemědělské výroby, zpracovávány
odpady 191212 za podmínky, že maximální množství odpadů zpracovaných v kalendářním roce bude
tvořit 30 % z celkové roční kapacity zařízení. Množství odpadů přijímaných do zařízení BPS, jak uvádí
tabulka Přehled spotřeby vstupních surovin viz výše, odpovídá cca 21 % z celkové roční kapacity
zařízení, z čehož lze usuzovat, že do zařízení lze přijímat odpady kat. č. 191212 v dané kapacitě

a že zařízení BPS bude vyžadovat povolení pro nakládání s odpady dle § 21 odst.3 zákona č. 541/2020
Sb. Zařízení hygienizace bude povoleno na základě § 21 odst.2 téhož zákona.
Mezi další vstupy lze zařadit tepelnou a elektrickou energii. Spotřeba elektrické energie bude
využívána především pro technologii hygienizace, provoz čerpadel, míchadel, kogenerační jednotky
apod. Tepelná energie je využívána k udržování potřebné teploty pro ohřev fermentoru
a hygienizačních nádrží. Předpokládá se mírné navýšení spotřeby elektrické a tepelné energie
v důsledku zařazení hygienizační jednotky do procesu, avšak jedná se o zanedbatelné množství.
V rámci záměru může být dále spotřebovávána motorová nafta pro případný provoz dieselagregátu
při uváděné spotřebě 100 % výkonu 18,6 l.hod-1. Jedná se pouze o náhradní zdroj v případě výpadku
el. energie. Spotřeba nafty je proto zanedbatelná. Dále bude nafta spotřebovávána v důsledku
související dopravy a provozu manipulační techniky.
B.II.4 Využívání biologické rozmanitosti
Záměr se nachází v areálu určeném pro zemědělskou výrobu na jihovýchodním okraji obce Jezbořice.
S ohledem na rozsah stavebních prací a celkový charakter záměru nedojde k žádnému významnému
zásahu ve vztahu k biologické rozmanitosti, neboť dotčené území záměru je již v současné době velmi
antropogenně přetvořeno a nepředstavuje území příhodné pro rozvoj populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin. Vzhledem k charakteru úprav může záměrem dojít
k negativnímu ovlivnění některých běžných rostlinných druhů a ke ztrátě jednotlivců drobné fauny
vázané na půdní horizont v místě situování příjmové haly, avšak nikoli ke snížení druhové
rozmanitosti širšího území nebo jinému významnému negativnímu vlivu na tuto oblast. Stávající
ekosystémy nebudou záměrem nevratně narušeny. Areál je oplocen, tudíž je zamezeno migraci
zvířat.
B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

Veškeré výstupy jsou rozčleněny a uvedeny pro jednotlivé fáze záměru. V souladu s legislativou je
hodnocena i potenciální možnost ukončení činnosti, přičemž tato možnost se pochopitelně
nepředpokládá.
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Meziproduktem z technologie je bioplyn, který se odvodní a odsíří, a následně je v kogenerační
jednotce spalován za účelem získání elektrické energie, která je přes trafostanici vedena
do distribuční sítě, a tepelné energie, která je využívána v rámci areálu.
B.III.1 Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí – ovzduší, hluk
Znečištění ovzduší
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby by nemělo docházet k výraznému zatěžování obyvatelstva a lokality. Je to dáno
samotným umístěním areálu, který se nachází prakticky na okraji obytné zástavby obce Jezbořice.
Zemědělský areál vč. provozu chovu prasat je obklopen převážně zemědělskými plochami a lemován
vzrostlou zelení. Vnímána tak může být spíše doprava materiálů a technologie na místo, která bude
využívat komunikace v okolí, zejména komunikace III/3424, III/32228 a I/2.
•

liniové zdroje – doprava – zdrojem znečištění bude doprava materiálů na stavbu, odvoz odpadů
či jízdy pracovníků. Očekává se, že bude využívána převážně komunikace III/3424, přes Čepí
na komunikaci III/32228 a dále komunikace I/2, přičemž se předpokládá nárazově
až 5 nákladních vozidel za den a cca 2 osobní automobily či lehčí dodávky stavební společnosti.
Doprava nákladními vozidly ale není realizována denně. Nejprve dojde k návozu materiálu,
následně probíhá samotná výstavba na místě a poté odvoz materiálu a odpadů. Nepředpokládá
se, že využití manipulační techniky v místě záměru způsobí sledovatelné zvýšení zátěže
s ohledem k umístění obytné zástavby v okolí. Doprava spojená se záměrem v době výstavby
bude realizována pouze v denní době mezi 7. a 21. hodinou.
V tomto případě se tak jedná o emise produkované spalováním paliv ve vozidlech. Jedná se tak
převážně o emise oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíky, oxidy síry a v neposlední řadě
tuhých znečišťujících látek (TZL).

•

plošné zdroje – plošným zdrojem bude samotný areál realizace záměru v důsledku prováděných
stavebních či výkopových prací. Při těchto pracích dochází ke zvýšení prašnosti (emise TZL)
a to jak z průjezdů techniky, tak i samotných prací. Tyto emise není možné ani s dostatečnou
vypovídací schopnosti stanovit, nicméně vznikají pohybem manipulační techniky a prováděním
stavebních prací. Stavitel má za povinnost aplikovat taková opatření, aby došlo k minimalizaci
prašnosti. V době výstavby a předpokladu zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění ploch
pomocí kropícího vozu, pravidelný úklid a dále bude upravena rychlost pojezdů vozidel
a manipulační techniky uvnitř stavby a eliminován chod vozidel tzv. „na prázdno“. Samotná
obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 240 m od záměru a navíc je areál směrem
k zástavbě odcloněn vzrostlou zelení. Neočekává se tak, že by byla významně zasažena emisemi
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prachu. Za předpokladu splnění povinnosti eliminace prašnosti skrápěním a dalšími vhodnými
opatřeními by nemělo docházet při výstavbě k nadměrnému zvýšení zátěže TZL.
Fáze provozu
Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování ovzduší v rámci provozu BPS zůstávají již stávající zdroje, a těmi
jsou emise z plynných škodlivin vznikajících při provozu kogenerační jednotky, příp. emise z provozu
fléry či dieselagregátu a dále pak emise pachových látek v souvislosti s manipulací s materiálovými
vstupy a výstupy. Předkládaný záměr se projeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu vlivem
umístění příjmové haly s hygienizační jednotkou. Přestože doprava motorových vozidel související
se zajištěním záměru zůstane na obdobné úrovni je nutné zmínit produkci emisí ze spalování paliva
(emise výfukových plynů – liniové zdroje).
•

bodové zdroje znečištění představují zejména stávající kogenerační jednotka, nouzový hořák,
dieselagregát, a dále pak nový výduch z biofiltru,

•

plošné zdroje – stávající zdroje: vstupní jímka, koncový sklad digestátu, celý areál – pohyb
manipulační techniky,

•

liniové zdroje – související doprava.

Pro daný záměr nebyla zpracována samostatná rozptylová studie, neboť z hlediska stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší se jedná o stávající zdroje, a proto bylo autorizovanou osobou,
Ing. Josefem Vraňanem, provedeno pouze zhodnocení liniových zdrojů, které je zapracováno přímo
do textu oznámení. Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek bylo provedeno
pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2016 dle metodiky schválené MŽP vydané 15. dubna
1998 ve věstníku MŽP č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Výpočet
znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“.
Bodové zdroje – za bodové zdroje znečištění lze označit zejména stávající zdroje, které jsou již nyní
součástí BPS. Novým zdrojem bude nově umístěný biofiltr, který bude součástí hygienizační
jednotky. Neboť v současné době nejsou známy konkrétní parametry výrobce, není možno provést
zhodnocení, avšak bude požadován biofiltr s účinností 95 %.
Tab. 7 - Parametry zdroje znečišťování – kogenerační jednotka
El. Výkon

600 kW

Tepelný výkon

570 kW

Hydraulický průměr

0,27 m

Rozměr potrubí

0,27 m

Plocha potrubí

0,057 m2

Délka rovného úseku potrubí

2,77 m
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Tab. 8 – Technické parametry kogenerační jednotky
Konstrukce

ocelový kontejner s vestavěným spalovacím motorem s generátorem

Rozměry

12,2 x 2,3 x 2,9 m

Výrobce KGJ

Dreyer Bosse Kraftwerke (Wolf Power Systems)

Výrobce motoru

MWM (generátor Marelli)

Typ

TCG 2016 V12 C

El. výkon

600 kW

Tepelný výkon

570 kW

Palivo

bioplyn

Odvod spalin

1 x výfuk (ocelová trubka)

Tab. 9 – Technické parametry náhradního hořáku - fléry
Teplota plynu (min - max)

cca 20°C

Vnitřní průměr přívodního potrubí

100 mm

Tlak plynu

5 - 75 mbar

Výhřevnost

5,5 kWh/Nm3

Teplota spalin

800 - 900 °C

Palivo

bioplyn - cca 464 Nm3/h

Kapacita

1,4 MW

Fléra (nouzový hořák) bude v provozu pouze v případě výpadku generátoru, aby byl zajištěn
automatický odběr produkovaného bioplynu a zajištěno jeho ekologické spálení.
Provoz záložního zdroje elektrické energie se vznětovým šestiválcovým motorem produkuje
škodliviny z výfukových plynů, vznikajících spalováním motorové nafty. Jedná se však o záložní zdroj,
který je v provozu pouze jako záloha v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, tzn. že provozovatel se zavazuje, že maximální provozní doba v rámci jednoho
kalendářního roku nepřesáhne 300 hodin. Charakteristickými znečišťujícími látkami z provozu budou
oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO) a prachové částice frakcí PM10 a PM2,5.
Plošné zdroje – jedná se o stávající zdroje v areálu - vstupní jímka, koncový sklad digestátu, celý areál
– pohyb manipulační techniky (spalováním paliv - emise NOx, CO, uhlovodíky, oxidy síry
a v neposlední řadě TZL).
Liniové zdroje - liniovými zdroji po realizaci záměru budou úseky pozemních komunikací, po nichž
se během uvažovaného provozu areálu budou pohybovat motorová vozidla společnosti - osobní
automobily (OV) a těžká nákladní vozidla (HDV). Intenzita provozu motorových vozidel je uvedena
v počtu vozidel za uvažované období (16 hod denně, po-pá, 250 pracovních dnů).
Tab. 10 - Intenzita dopravy
Intenzita provozu

Typ vozidla

počet průjezdů vozidel za 24 hod.

Osobní automobily

OV

2

Nákladní automobily

HDV

232
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Po výjezdu z areálu je doprava směrována na komunikaci III/3424. Pro potřeby výpočtu bylo
uvažováno v rozložení dopravy na úsecích 2 a 3 v poměru 50/50.
Hlavní reprezentativní znečišťující látky vypouštěné do ovzduší během automobilového provozu jsou
oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6)
a benzo(a)pyren (C20H12). Pro výpočet délkové intenzity emise ML z automobilového provozu jsou
použity emisní faktory pro lehká nákladní vozidla akceptující provozní a technické parametry daného
úseku komunikace. Emisní faktory jsou získány z výpočtového programu MEFA 13. Pro osobní vozidla
je pro výpočet jako palivo zvolen benzín a emisní úroveň EURO 4, pro těžká nákladní vozidla
je uvažováno jako palivo nafta, emisní úroveň EURO 3. Vzhledem k množství a rozdílným parametrům
uvažovaných úseků pozemních komunikací nejsou emisní faktory, získané z výpočtového programu
MEFA 13, jako dílčí hodnoty v této studii uváděny. Jako výpočtový je zvolen rok 2021. Celkové
směrování dopravy související s provozem areálu včetně vstupních údajů liniových zdrojů je uvedeno
v následující tabulce. Liniové zdroje byly z důvodu stability výpočtu (výpočet nepravého maxima)
rozděleny na dílčí úseky (délkové elementy) s dodržením podmínky pro velikost elementu y0.
Tab. 11 – Vstupní údaje o budoucích liniových zdrojích
Název liniového zdroje

Úsek 1

Úsek 2

Úsek 3

Šířka silnice
Výška, do které se přízemní exhalace dostanou vlivem
turbulence způsobené průjezdem automobilů
Relativní roční využití maximálního výkonu

x0

[m]

10

10

10

z0

[m]

3

3

3

Α

[-]

0,456

0,456

0,456

Denní provozní doba

Ph

[hod/den]

16

16

16

OV

[OV/Ph]

2

1

1

HDV
OV /
HDV
-

[HDV/Ph]

116

58

58

[km/hod]

50

50

50

-

3

3

3

-

[%]

0

0

0

Intenzita provozu vozidel
Rychlost jízdy
Plynulost provozu
Podélný sklon vozovky

Pro výpočet maximálního znečištění ovzduší, pokud nejsou k dispozici podrobnější údaje o denním
chodu frekvence aut, se dle metodického pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí k výpočtu znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ použije předpoklad,
že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v průměru. V následující tabulce jsou uvedeny
maximální délkové intenzity emisí znečišťujících látek ML z liniových zdrojů na vybraných úsecích
pozemních komunikací. Pro zjednodušení výpočtu je posuzován stav, kdy budou veškerá nákladní
vozidla vždy plně vytížena (100 %), což však ve skutečnosti nebude platit. Uvedené zjednodušení však
nemá podstatný vliv na závěry výpočtu.
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší
zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje významný
příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic v ovzduší. Pro výpočet emisního
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toku z vyvolané dopravy jsou tedy využity dále také emisní faktory pro sekundární prašnost
vyvolanou pojezdem nákladních automobilů, k jejichž odvození byla využita metodika stanovená
organizací United States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42.
Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved
Roads (www.epa.org). Uvedený výpočet je převzat i do doporučení MŽP uvedeného ve věstníku
8/2013 v příloze 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu
zpevněných komunikací“. Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k x (sL)0.91 x (W x 1,1)1,02] x (1 –P/4N)
kde:

E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N

Tab. 12 – Délkové intenzity emisí ML znečišťujících látek z liniových zdrojů
Název liniového zdroje
NOX
CO
PM10
PM2,5
C6H6
C20H12

ML
ML
ML
ML
ML
ML

Úsek 1
7.51∙10-6
1.30∙10-5
6.21∙10-6
2.15∙10-6
8.33∙10-8
6.97∙10-11

[g∙m-1∙s-1]
[g∙m-1∙s-1]
[g∙m-1∙s-1]
[g∙m-1∙s-1]
[g∙m-1∙s-1]
[g∙m-1∙s-1]

Úsek 2
3.76∙10-6
6.48∙10-6
5.57∙10-6
1.67∙10-6
4.16∙10-8
3.48∙10-11

Úsek 3
3.76∙10-6
6.48∙10-6
5.57∙10-6
1.67∙10-6
4.16∙10-8
3.48∙10-11

Celkové emisní příspěvky z liniových zdrojů k imisnímu pozadí po realizaci záměru v předmětné
lokalitě jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 13 – Emise ME znečišťujících látek z liniových zdrojů
Název liniového zdroje
NOX
ME

[t∙rok ]

Úsek 1
5.32∙10-2

CO

ME

[t∙rok-1]

9.18∙10-2

1.13∙10-1

7.65∙10-2

PM10
PM2,5

ME
ME

[t∙rok-1]
[t∙rok-1]

4.40∙10-2
1.53∙10-2

9.76∙10-2
2.93∙10-2

6.57∙10-2
1.98∙10-2

C6H6
C20H12

ME
ME

[t∙rok-1]
[t∙rok-1]

5.90∙10-4
4.94∙10-7

7.29∙10-4
6.10∙10-7

4.92∙10-4
4.11∙10-7

-1

Úsek 2
6.58∙10-2

Úsek 3
4.44∙10-2

Obr. 3 – Liniové zdroje představující budoucí
dopravní zátěž lokality související s provozem
záměru se znázorněním úseků
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V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisním koncentracím vybraných
znečišťujících látek.
Výsledné příspěvky znečišťujících látek jsou stanoveny na straně rezervy, jelikož se jedná
o příspěvky po realizaci záměru, kdy příspěvky současného provozu jsou v imisním pozadí již
zahrnuty.
Tab. 14 – Příspěvky PM10 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím

Číslo referenčního bodu
2000
2001
2002
2003
Pozn.: IL = imisní limit

Maximální denní
koncentrace
[μg/m3]
Po realizaci záměru
0.701
0.947
0.955
1.228

Průměrná roční
koncentrace
[μg/m3]
Po realizaci záměru
0.111
0.057
0.053
0.065

Doba překročení
hod IL [hod/rok]
Po realizaci záměru
0
0
0
0

Tab. 15 – Příspěvky PM2,5 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]
Po realizaci záměru
0.037
0.018
0.016
0.020

Číslo referenčního bodu
2000
2001
2002
2003

Tab. 16 - Příspěvky NO2 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Maximální hodinové koncentrace

Průměrná roční koncentrace

[μg/m3]
Po realizaci záměru
1.437
1.146
1.188
1.540

[μg/m3]
Po realizaci záměru
0.115
0.042
0.037
0.046

Číslo referenčního bodu
2000
2001
2002
2003

Tab. 17 - Příspěvky CO k maximálním 8hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Maximální 8hodinové koncentrace
[μg/m3]
Po realizaci záměru
0.138
0.056
0.046
0.056

Číslo referenčního bodu
2000
2001
2002
2003
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Tab. 18 - Příspěvky C6H6 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]

Číslo referenčního bodu

Po realizaci záměru
2000

0.00127

2001

0.00047

2002

0.00040

2003

0.00051

Tab. 19 - Příspěvky C20H12 k maximálním hodinovým, maximálním denním (ve všech třídách rychlosti větru
a stability ovzduší) a průměrným ročním imisním koncentracím
Průměrná roční koncentrace
[μg/m3]
Po realizaci záměru
1.06∙10-6
3.93∙10-7
3.38∙10-7
4.28∙10-7

Číslo referenčního bodu
2000
2001
2002
2003

Příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné
s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí).

Obr. 4 - Referenční body v nepravidelné síti
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Pachová zátěž
Emise pachových látek bude možné zaznamenat při manipulaci se vstupními surovinami do procesu
hygienizace. Emise pachových látek na vstupu budou minimalizovány uzavřeným prostorem
pro příjem vstupních surovin s instalovanou podtlakovou ventilací a s biofiltrem. Z hygienizačního
zařízení bude materiál automaticky čerpán do fermentorů. Dále lze za zdroj případné pachové zátěže
označit silážní žlab pro skladování biomasy. V daném případě se jedná o suchý silážní žlab, který je
zakrytý plachtou, tudíž nepředstavuje významný zdroj emisí pachových látek. Minimální emise
pachových látek mohou vznikat také v dávkovači pevných substrátů, neboť po nasypání vstupních
surovin je zásobník uzavřen. Další zdroj může představovat skladování, odvoz či aplikace
fermentačního zbytku. Výstupem z fermentačního procesu je vyfermentovaný materiál, anaerobně
stabilizovaný digestát. Digestát je skladován v koncovém skladu až do doby jeho odběru a aplikaci
na zemědělské pozemky. Vzhledem k dostatečnému zdržení materiálu ve fermentoru, bude materiál
již dostatečně prokvašen a stabilizován, že by neměl být při správné manipulaci zdrojem nadměrného
zápachu. Vlastnosti digestátu jsou však závislé na vlastnostech zpracovávaného materiálu,
proto budou zajištěny průběžné kontroly jeho vlastností. (Jen pro srovnání uvádíme, že skladování
kejdy je zdrojem podstatně většího zápachu). Stávající množství produkovaného digestátu
je 21 tis. t/rok. Produkce digestátu po realizaci záměru se mírně zvýší na hodnotu 21,5 tis. t/rok.
Čerpání digestátu do dopravních cisteren probíhá pomocí čerpadel za plně uzavřeného potrubí,
což taktéž eliminuje únik potenciálních pachových látek. Emise zápachu je možno očekávat také
při aplikaci na zemědělské pozemky, což lze taktéž eliminovat dodržováním vhodných aplikačních
postupů v rámci zásad správné zemědělské praxe. Jedná se např. o použití radličkového aplikátoru,
okamžité zapravení do půdy, aplikaci neprovádět v horkých dnech apod.
K eliminaci pachových látek jsou v rámci záměru navržena ochranná opatření. Kromě výše
uvedených, se jedná např. o: vstupní suroviny projdou procesem hygienizace, hygienizační jednotka
bude vybavena podtlakovou ventilací s biofiltrem a automaticky uzavíratelnými vraty,
technicko-organizační opatření při příjmu surovin (striktní zavírání vrat haly, použití těsných nádob
při převážení, aj.), dostatečná doba zdržení ve fermentoru; fermentor je vybaven uzavřeným
plynojemem; mytí přepravních nádob a vozidel po každém vyskladnění; bude udržován pořádek
v okolí objektů BPS; bude kladen důraz na provozování jednotlivých zařízení v souladu s technickou
dokumentací, návodem na obsluhu a údržbu BPS a v souladu s provozním řádem; dodržování
procesních dat a všech revizních a servisních lhůt jednotlivých technologických celků podle
doporučení výrobců; zpracování vstupních surovin v požadované kvalitě a průběžná kontrola
vlastností a kvality substrátů; pravidelný dohled technologa nad anaerobním procesem a plnění jeho
doporučení a nařízení.
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Doprava
Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně z výfukových
plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu budou oxidy dusíku (NOX),
oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12).
V současné době je veškerá kejda produkovaná v sousedním chovu prasat zpracovávána na BPS
a nepřeváží se. Je s ní manipulováno pomocí podtlakové technologie, příp. manipulační techniky
pouze v rámci zemědělského areálu. Zelené hmoty se silážují jednorázově v období sklizně. Sklizeň
trvá cca 7 dní v silážní zralosti a zelené hmoty se ukládají do silážního žlabu traktorovou soupravou
(s kapacitou 15 t). Kapacita sklizně je průměrně 12 000 t. Z daného vyplývá, že během sklizně
(cca 7 dnů) je intenzita dopravy na hodnotě 800 vozidel (traktor s návěsem). Po realizaci záměru
dojde ke snížení sklizně zelených hmot na 7 000 t, a tím při přiměřeném zachování tempa sklizně
dojde ke snížení počtu dnů sklizně. Tudíž četnost dopravy bude obdobná jako ve stávajícím stavu,
avšak bude probíhat pouze v rámci 5 dnů. Vývoz digestátu probíhá zejména na jaře a na podzim,
tzn. v době hnojení, přičemž v každém období je vyvezeno cca 10 500 t digestátu. Četnost dopravy
v důsledku vývozu digestátu zůstane na stejné úrovni i po realizaci záměru.
Tab. 20 - Přehled dopravy související se záměrem
Doprava

Zelené hmoty

Stávající stav

Nový stav

115 NV / den po dobu pouze 7 dní v roce

94 NV / den po dobu pouze 5 dní v roce

traktor s přívěsem – kapacita 15 t

traktor s přívěsem – kapacita 15 t

(12 000 t / 15 t = 800 NV / rok – při počtu 7 dnů
sklizně => cca 115 NV/den pouze po dobu 7 dnů
v roce

(7 000 t / 15 t = 467 NV / rok – při počtu 5 dnů
sklizně => cca 94 NV/den pouze po dobu 5 dnů v
roce

2 NV / den
Odpady

1 NV – kapacita 10 t

-

(5000 t / 10 t = 500 NV / rok – cca 10 NV/ týden
při počtu 52 týdnů => cca 2 NV/den

Odvoz digestátu

20 NV / den po dobu cca 1 měsíce, jaro
a podzim

20 NV / den po dobu cca 1 měsíce, jaro
a podzim

1 NV - kapacita 18 t

1 NV - kapacita 18 t

(21000 t, vývoz 2 x ročně = 10500 t 10500 t / 18 (21500 t, vývoz 2 x ročně = 10750 t 10750 t / 18
t => cca 584 NV při trvání cca 30 dní - 20 NV/den t => cca 598 NV při trvání cca 30 dní - 20 NV/den

Jak je zřejmé z tabulky výše, realizací záměru sice dojde k navýšení dopravní intenzity vlivem dovozu
odpadů oproti stávajícímu stavu, avšak v důsledku zkrácení doby sklizně dojde k celkovému snížení
dopravní intenzity. Nárazová doprava v období sklizně a v době hnojení zemědělským pozemků
zůstává na obdobné úrovni, přičemž doba sklizně se zkrátí z cca 7 dnů na 5 dnů. Co se týká četnosti
návozu odpadů, jako vstupní suroviny, dojde ke kontinuálnímu navýšení pouze o 2 NV za den.
Pro posouzení záměru z hlediska rozptylových a hlukových podmínek je jako nejméně příznivá
varianta uvažována doprava v období sklizně, při níž by zároveň již probíhalo hnojení, což je
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z praktického hlediska nepravděpodobné. Z daného vyplývá, že denní intenzita dopravy, která je
uvažována jak v rámci rozptylové, tak hlukové studie, výrazně nadhodnocena.
Tab. 21 – Celkové intenzity provozu v areálu (počet vozidel nebo jízd za den) v nejhorší možné variantě
Typ vozidla

Počet vozidel

Intenzita provozu

za 24 hod.

počet průjezdů vozidel za 24 hod.

Osobní automobily

OV

1

2

Nákladní automobily

HDV

116

232

Jen pro dokreslení situace uvádíme, že ve stávajícím stavu při uvažované nejnepříznivější variantě,
která by mohla nastat, je doprava realizována 135 nákladními vozidly/den, tzn. intenzita provozu
(počet průjezdů vozidel za 24 hod.) je 270 NV/den. Po realizaci záměru dojde ke snížení počtu vozidel
na 116 NV (rozdíl 16 NV), čemuž odpovídá 232 průjezdů. Z daného vyplývá, že při nejnepříznivější
variantě dojde vlivem záměru k mírnému snížení dopravní intenzity oproti stávajícímu stavu.
Tím že odpad bude dovážen denně, dojde k částečnému rozložení dopravy do průběhu celého roku.
Náhradou vstupních surovin dojde ke snížení délky doby sklizně.
Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu některého z vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší bude nutné
oznámit ukončení Krajskému úřadu Pardubického kraje, České inspekci životního prostředí
a magistrátu Pardubice a zařízení/technologii demontovat a zlikvidovat v souladu s platnou
legislativou, případně předat jinému provozovateli. Obecně v případě ukončení provozu, platí
obdobné zásady jako ve fázi výstavby. Je pak důležité omezování vlivů zejména ve vztahu k dopravě
a emisím prašnosti. Rovněž pak veškeré demontážní a demoliční práce provádět jen v denní době
mezi 7. a 21. hodinou.
Hluková zátěž
Fáze realizace
Po dobu realizace záměru může dojít ke zhoršení hlukové situace v lokalitě. Zdroji hluku budou
zejména stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Vznikající hluk je závislý na množství,
umístění a druh používaných stavebních strojů, druhu prací a organizačních opatření. Předpokládá se,
že větší vliv může způsobit doprava realizovaná v době výstavby, neboť příjezdová komunikace
k areálu vede kolem objektů nejbližší obytné zástavby Nejbližší obytná zástavba se nachází více
než 240 m od realizace záměru. Záměr bude realizován výhradně v denní době mezi 7. a 21. hodinou.
Předpokládá se pouze nárazová doprava při dovozu materiálů a technologie, a to pouze po dobu
samotného návozu. Jednotlivé zdroje hluku se budou měnit dle potřeby, neboť se nepředpokládá
využití všech stavebních mechanismů najednou. Montážní práce pak budou probíhat již přímo
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v areálu. Jedná se pouze o dočasné, časově omezené období po dobu realizace záměru. A z těchto
důvodů lze považovat zvýšení hlukové zátěže na akceptovatelné.
Fáze provozu
Co se týče hlukového zatížení lokality, vlivem záměru nedojde k významné změně hlukových
parametrů. U bioplynové stanice zůstává technologie stávající, tzn., že i nejhlučnější prvky jsou
stávající. V rámci záměru dojde k instalaci technologie hygienizace, která však pracuje
s pomaluběžnými elektromotory, které jsou umístěny uvnitř objektu, takže hluková zátěž je
odstíněna konstrukcí objektu. V případě, že dojde k navýšení hladiny akustického tlaku, bude
se jednat o zanedbatelné hodnoty bez vlivu na okolní zástavbu. K mírnému navýšení hlukové zátěže
může dojít vlivem návozu odpadů, neboť dopravní cesty vedou skrz obytnou zástavbu obce, avšak
nutno podotknout, že se jedná pouze 2 NV za den. Při úvaze hlukové zátěže z dopravy byla uvažována
nejnepříznivější možná varianta dopravy, kdy četnost dopravy bude 116 nákladních vozidel/den
(oproti stávajícímu stavu 135 nákladních vozidel/den). Větší četnost dopravy lze očekávat v období
sklizně a v době hnojení zemědělských pozemků. Co se týká kontinuálního navýšení dopravní
četnosti, dojde k navýšení o cca 2 NV za den (tzn. pravidelné denní navýšení mimo období sklizně
a v době hnojení), což z hlediska posouzení hlukové zátěže lze považovat za zanedbatelné. S ohledem
na tuto skutečnost, nebyl hluk z dopravy posuzován a hluková studie je zaměřena na posouzení
hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů. Hluková studie je přílohou oznámení. V hlukové studii bylo
hodnoceno ovlivnění nejbližších obytných objektů od areálu záměru.
Tab.22 - Stacionární zdroje hluku ve stávajícím stavu

Č.

Zdroj hluku

Stávající zdroje
1 Fermentory
2 Kogenerační jednotka
3 Chladič
5 Fléra
Nové zdroje
6 Technologie hygienizace

Hladina akust.
tlaku
Lp v dB(A)/ve
vzdálenosti

Max.
denní
doba
provozu

Umístění

až 73
86
89

73 / 4m

-

24 h
24 h
24 h
-

JZ část areálu
Objekt strana J
u KGJ
J okraj areálu

-

46 / 3m

24 h

Počet
(ks)

Hladina akust.
výkonu
Lw v dB(A)

2
1
1
1
1

hala
vedle haly s
7 Biofiltr
1
50/ 1 m
24 h
technologií
hygienizace
Pozn.: Technologie hygienizace vč. příslušenství bude umístěna v příjmové hale. Uvnitř této haly bude umístěno:
čerpadla, míchadlo, nakladač, drtič bioodpadu, ventilátor, evaporace. Neboť přesné parametry technologie
budou známy až po vysoutěžení veřejné zakázky, údaje o hodnotách hluku zařízení (hygienizace, biofiltr) byly
převzaty z obdobných zařízení jiných provozovatelů. Přesnější údaje budou doloženy v dalších stupních
projektové přípravy a povoleny v rámci navazujících řízení.
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V areálu se též nachází náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát. Jedná se o zařízení fungující
v nestandardních stavech, tj. při výpadku el. energie. Z důvodu jeho výjimečného provozu není
do standardních zdrojů hluku započítán.
Jako výpočtové body byla zvolena reprezentační místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu
záměru na lokalitu. Výpočtové body V1, V2, V3 a V4 reprezentují obytné budovy v blízkosti
posuzovaného záměru.
Tab. 23 – Přehled výpočtových bodů charakterizujících nebližší obytnou zástavbu
Výpočtový bod
V1
V2
V3
V4

Charakteristika výpočtového bodu
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 71, 2 NP, cca 200 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od J fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem.
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 71, 2 NP, cca 200 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od V fasády, ve výšce 3 m nad terénem.
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 68, 2 NP, cca 250 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od JZ fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem.
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 68, 2 NP, cca 250 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od JV fasády, ve výšce 3 m nad terénem.

Obr. 5 – Umístění výpočtových bodů

Výpočet je pro posouzení stacionárních zdrojů proveden pro situaci po realizaci záměru, a to v denní
i noční době. Neboť realizací záměru dojde ke snížení denních intenzit dopravy záměru, hluk
z dopravy na veřejných komunikacích není předmětem posouzení. Výpočet je proveden v úrovni 3 m
a 6 m nad terénem (výpočtový bod V1 – V4). Výpočet hlukové zátěže byl proveden pomocí programu
HLUK+, verze 13.01 Profi. Provoz zájmového areálu se uvažuje celodenní až na provoz fléry, která je
využívána taktéž pouze ve výjimečných případech, a to v době denní.
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Tab. 24 – Výsledky výpočtu hlukové zátěže

Výp. bod

V1
V2
V3
V4

Výška nad
terénem
3m
6m
3m
3m
6m
3m

Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
před realizací
DEN
NOC
32,9
24,4
32,5
24,4
33,6
21,8
37,1
36,3
38,2
37,4
33,8
30,5

po realizací
DEN
NOC
32,1
24,5
31,6
24,5
32,7
21,9
36,9
36,3
38
37,4
33,3
30,5

Hygienický
limit [dB]

LAeq,T
DEN/NOC
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

Plnění hygienického
limitu
DEN
ano
ano
ano
ano
ano
ano

NOC
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Pro názornost uvádíme zobrazení izofon v denní a noční době před a po realizaci záměru. Zřetelnější
zobrazení lze nalézt v hlukové studii, která je přílohou oznámení.
Obr. 6 – Zobrazení izofon v denní době před a po realizaci

Obr. 7 - Zobrazení izofon v noční době před a po realizaci

Z výsledků hodnot hlukového modelu uvedených v tabulce výše vyplývá, že realizací záměru dojde
k mírnému zlepšení hlukové situace v zájmové oblasti v době denní, a to díky snížení stávajících
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intenzit obslužné dopravy v rámci areálu v uvažované nejnepříznivější možné variantě (tj. úvaha
současné sklizně a hnojení). V noční době lze očekávat nepatrné navýšení o 0,1 dB u objektu
k bydlení č.p. 71. U objektu č.p. 68 je navýšení pod rozlišovací schopností výpočtového programu.
S dostatečnou pravděpodobností lze předpokládat, že realizací záměru nedojde k celkovému
ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A,

LAeq,T

v denní ani noční době

nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr
by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení v posuzované lokalitě zejména díky
poměrně vhodnému umístění a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva
v zájmové oblasti. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace
nejbližších chráněných objektů. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až případným přímým
měřením hladiny akustického tlaku A po realizaci všech etap záměru.
Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu platí obdobné vlivy jako ve fázi realizace záměru. V případě, že by
stávající objekty byly likvidovány, pravděpodobně by se hladina akustického tlaku v době demontáže
zvýšila.
Vibrace a záření
Nepředpokládá se významný vliv vibrací. Vibrace mohou být způsobeny průjezdem nákladních
vozidel směrem k areálu (jedná se o kontinuální navýšení v počtu pouze 2 NV). Zdrojem vibrací
v areálu může být instalovaná technologie, např. drtič bioodpadu, který však bude pomaluběžný,
uložený na odpružené konstrukci, umístěn uvnitř příjmové haly. Stávající provoz ani nově instalovaná
technologie není významným zdrojem elektromagnetického záření.
Znečištění půdního prostředí
Při výstavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména při nakládání s látkami závadnými vodám,
aby nedošlo k ohrožení jakosti půdního prostředí. V době provozu nebude záměr představovat
významným způsobem zátěž půdního prostředí. Veškeré látky závadné vodám a nebezpečné odpady,
budou skladovány na vyhraněném místě a s příslušným zabezpečením. V rámci provozu záměru
se tak neočekává, že by došlo k významnému ovlivnění půdního prostředí či jeho ohrožení. Případná
rizika při nestandardních stavech jsou řešena v samostatné kapitole oznámení B.III.4.
B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění
Fáze výstavby
V době výstavby se nepředpokládá významný vznik odpadních vod. Vznikat budou pouze vody
splaškové. Odvoz splaškových vod je následně zajištěn na ČOV. Stavitel bude dodržovat základní
povinnosti v oblasti ochrany vod před únikem látek závadných vodám a nebezpečných látek
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používaných na stavbě, včetně pohonných hmot. Na místě bude umístěno pouze nezbytně nutné
množství látek závadných vodám a nebezpečných látek pro okamžitou spotřebu. V případě jejich
dočasného uložení před využitím budou v maximální možné míře využívány záchytné vany, nebo IBC
kontejnery se zkouškou těsnosti, mobilní kontejnery ke skladování s integrovanými záchytnými
vanami apod. Pod vozidla a případnou mechanizaci, které budou zůstávat v areálu v době výstavby,
budou umisťovány v době mimo provoz přenosné vany pro záchyt případných úkapů pohonných
hmot. Pro úplnost je uvedena i manipulace se srážkovými vodami i když se nejedná o odpadní vody.
Srážkové vody budou přirozeným způsobem zasakovány na nezpevněných plochách v areálu.
Fáze provozu
Při provozu příjmové haly budou vznikat technologické odpadní vody z mytí nádob a kontejnerů.
Tyto vody budou svedeny do skladovací nádoby/jímky a dále použity/čerpány do technologických
tanků (hygienizačních jednotek) k naředění vstupních odpadů. Dále v rámci provozu vznikají odpadní
vody splaškové, ze sociálního zařízení pro zaměstnance. Obsluhu zajistí stávající 1 pracovník, tudíž
nedojde k navýšení množství odpadních splaškových vod. Srážkové vody ze střech objektů
i zpevněných manipulačních a dopravních ploch jsou svedeny na terén a přirozeně zasakovány.
Srážkové vody spadlé na plochu nezakrytého silážního žlabu jsou svedeny do jímky o kapacitě 15 m3
a následně aplikovány do fermentoru pro naředění vstupních surovin, popřípadě společně
s digestátem na obhospodařované zemědělské pozemky dle schváleného plánu organického hnojení
jednotlivých odběratelů.
Fáze ukončení provozu
V případě ukončení provozu budou veškeré odpadní vody odvezeny na nejbližší čistírnu odpadních
vod. V případě demontáže technologie budou veškeré práce prováděny tak, aby nemohlo dojít
k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.
B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Fáze výstavby
V době realizace záměru budou vznikat především odpady ze stavební a montážní činnosti. Přesné
složení odpadů není možné předem stanovit – uvedené odpady v tabulce tedy nejsou závaznými
údaji, ale pouze odhadem a výčtem možných odpadů při realizaci vznikajících. S odpady bude
nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech,
v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny
podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci
a následnému využití.
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Tab. 25 - Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru
Kód odpadu
08 01 11*
15 01 04
15 01 10*
17 01 01
17 01 07
17 02 03
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
20 01 01

Název odpadu
Kategorie odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
N
nebezpečné látky
Kovové obaly
O
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
N
látkami znečištěné
Beton
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
O
výrobků neuvedené pod číslem 170106
Plasty
O
Směsné kovy
O
Kabely neuvedené pod číslem 170410
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 070503
O
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
O
Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
O
170901, 170902 a 170903
Papír a lepenka
O

Ve fázi výstavby se předpokládá vznik odpadu zejména ze stavebních a montážních prací,
jehož množství nelze předem přesně vyčíslit. Bude se jednat většinou o odpad bez obsahu
nebezpečných látek (směs betonu, zemina a kamení, směs stavebních odpadů apod.). Odpad bude
likvidován v souladu s platnou legislativou. Zemina bude využita v rámci areálu k vyrovnání terénu,
avšak v případě jejího nevyužití na pozemcích v rámci areálu bude zlikvidována v souladu s platnou
odpadovou legislativou.
Případně vzniklé nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak,
aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich
náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru
s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem
do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány
do zařízení pro nakládání s odpady nebo do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení
nebo obchodníkovi s odp. povolením pro daný druh a kategorii odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití
nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném
prostranství u rekonstruovaného objektu. Tříděný komunální odpad bude shromažďován v zakrytých
nádobách tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádob. Všechny odpady budou
shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí. Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
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v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Fáze provozu
Při provozu BPS vznikají odpady obvyklé pro tato zařízení. Jedná se o použité náplně provozních
kapalin, mazacích, hydraulických a motorových olejů, použité náhradní díly apod. Ke shromažďování
odpadů jsou v areálu k dispozici sběrné nádoby podle druhu odpadu. V případě odpadů
nebezpečných se bude jednat o vyhrazené kryté místo uvnitř objektu. Nádoby jsou vhodně voleny
tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných
vlastností, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcími předpisy v platném znění.
Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady
předány k recyklaci a následnému využití. Při provozu záměru mohou vznikat následující odpady.
Tab. 26 - Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru
Kód odpadu
13 02 08*
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10*
15 02 02*
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 03 01

Název odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla
Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 170410
Směsný komunální odpad

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

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Odpady budou následně předány
do zařízení pro nakládání s odpady nebo do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení
nebo obchodníkovi s odp. povolením pro daná druh a kategorii odpadu.
Vznikající neznečištěné ostatní odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití
nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném
prostranství v kontejnerech, nebo místech k tomu určených. Směsný komunální odpad bude
shromažďován v zakrytých nádobách tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů. Navržené shromažďování odpadů je
odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.
Odpady budou předány pouze do zařízení pro nakládání s odpady nebo do dopravního prostředku
provozovatele takového zařízení nebo obchodníkovi s odp. povolením pro daná druh a kategorii
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odpadu. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů
doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.
Nejvýznamnějším produktem z BPS je digestát. Dle metodického pokynu MŽP není digestát
považován za odpad, ale za cenné organické hnojivo. Roční produkce digestátu po realizaci záměru
bude 21 500 t. Digestát bude na základě dohod předáván smluvním odběratelům k aplikaci
na zemědělskou půdu jako hnojivé látky. Nebude s ním tedy nakládáno v režimu odpadového
hospodářství.
Fáze ukončení provozu
V případě, že by došlo k ukončení provozu, budou provedena všechna opatření v souladu s platnou
legislativou odpadového hospodářství. Veškeré odpady, náplně zařízení a jejich provozní kapaliny
budou ze zařízení vypuštěny a předány oprávněné osobě. S odpady bude nakládáno podle jejich
skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcími
předpisy. Podle druhu a vlastností budou odpady shromažďovány na příslušných místech, v případě
nebezpečných odpadů na příslušných místech a v nádobách se zabezpečením proti úniku. Celý areál
bude řádně uklizen a zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob. Veškeré záznamy o předání
odpadů, případně Evidenčním listy pro přepravu nebezpečných odpadů budou řádně uchovány
po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnou legislativou.
B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Za havárii je považován nenadálý nebo neočekáváný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou
emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy.
Samotný záměr nepředstavuje významné riziko havárie s ohledem na předmět činnosti.
▪ ovlivnění ovzduší – k ovlivnění ovzduší může dojít při poruše hygienizační jednotky, fermentoru
či poruše nebo odstavení kogenerační jednotky. Bioplyn je nutné spalovat v havarijním hořáku,
čímž může dojít ke zvýšení emisí do ovzduší. Při poruše hygienizační jednotky a fermentorů může
dojít k pachovému zatížení. Při poruše kapalinové pojistky nebo plynojemu může dojít
k vypouštění bioplynu do ovzduší. V případě nenadále situace dojde okamžitému servisnímu
zásahu a napravení situace.
▪ hluk – ke zvýšení hlučnosti může dojít při technické poruše jednotlivých zařízení či závady
na záložním agregátu. Tento stav bude lokálního charakteru a neprojeví se tak do větší vzdálenosti
u okolní zástavby. V případě nenadále situace dojde okamžitému servisnímu zásahu a napravení
situace.
▪ únik látek závadných vodám a nebezpečných látek – obecně jsou příčinou znečištění technické
poruchy technologie, kdy dojde k porušení těsnosti zařízení, skladovacích nádrží, obalů látek
závadných vodám či nebezpečných látek, vnější vlivy, neodborné či zakázané manipulace
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se závadnými látkami v místech, k tomu neurčených. V případě havarijního úniku bude
postupováno v souladu s plánem opatření pro případ havárie. Riziko havárie spojené s únikem
látek závadných vodám či nebezpečných látek je nízké. Konkrétním případem muže být únik
při havárii fermentoru či havárii koncové skladovací nádrže na digestát, které jsou mimo jiné
i z preventivních důvodů řešeny v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a změněn některých zákonů, v platném znění.
▪ požár – K požáru tak může dojít spíše vlivem poruchy zařízení, elektrického zkratu apod. V tomto
případě dochází ke zvýšení úniku tuhých znečišťujících látek a zplodin hoření do ovzduší. Je nutný
okamžitý zásah hasicími prostředky a případné přivolání HZS.
▪ dopravní nehody – dopravní nehody nesou riziko spojené nejvíce s únikem provozních kapalin
a ropných produktů do okolí nehody. Platí zde tedy stejná opatření jako výše uvedené pro únik
látek závadných vodám a nebezpečných látek. Pojezdové plochy v areálu jsou zpevněné a nemělo
by tedy dojít i v případě havárie k významné zátěži životního prostředí. V případě nehody
na veřejných komunikacích se postupuje v souladu s platnou legislativou a únik závadných látek
(provozních hmot) je řešen hasičským záchranným sborem. Únikům je možno předcházet
a to především dobrým technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů.
▪ výpadek elektrického proudu – Výpadek elektrické energie má za následek odstavení kogenerační
jednotky. Bioplyn je nutné spalovat na fléře a po naplnění plynojemu vypouštět do ovzduší
prostřednictvím kapalinových pojistek.
V souladu s platnou legislativou a připraveností na mimořádné situace je pro dané zařízení k dispozici
plán opatření pro případ havárie podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a areál bude dále vybaven
prostředky pro likvidaci případné havárie.
B.III.5 Krajinný ráz / doplňující údaje
Vzhledem k charakteru a umístění záměru se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz.
Produkce výstupů - elektrické a tepelné energie, digestát
V rámci záměru je produkována elektrická a tepelná energie. Pro úplnost uvádíme porovnání
produkce po realizaci záměru se stávajícím stavem. Produkce elektrické a tepelné energie se realizací
záměru nemění. Ovšem co se změní je množství produkovaného digestátu, jehož produkce bude
mírně navýšena. Následně bude digestát využit smluvními odběrateli jako hnojivo.
Tab. 27 - Přehled produkce výstupů
Elektřina
Tepelná energie
Digestát

Stávající stav
5 000 MWh
18 000 GJ
21 000 t
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Záměr je umístěn v k.ú. Jezbořice. Nachází se v místě stávajícího areálu bioplynové stanice,
který sousedí s areálem pro chov prasat. Po obvodu areálu se nachází vzrostlá zeleň. Téměř ze všech
stran je záměr obklopen obhospodařovanými zemědělskými pozemky. Ze severozápadní strany
záměr pozvolně navazuje na obytnou zástavbu obce.
C.I

PŘEHLED NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

C.I.1 Zvláště chráněná území, přírodní parky
Záměr se nachází zcela mimo zvláště chráněná území a přírodní parky. Nezasahuje ani do žádné
z lokality NATURA 2000. Mezi nejbližší evropsky významné lokality patří EVL Choltická obora,
vzdálená cca 5,4 km severozápadním směrem od záměru, a EVL Heřmanův Městec, která se nachází
ve vzdálenosti cca 3,0 km jihozápadním směrem. Výše zmíněné evropsky významné lokality jsou
současně taktéž nejbližšími chráněnými územími – PR Choltický obora, PP Heřmanův Městec. Dalším
maloplošným chráněným územím poblíž záměru je PP Meandry Struhy umístěná cca 5,4 km
severozápadním směrem. Z okolních velkoplošných chráněných území lze zmínit Chráněnou
krajinnou oblast Železné hory, která se rozkládá jižně od města Chrudim ve vzdálenosti více
než 10,0 km od záměru.
C.I.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). Dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability
krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám
a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
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Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Uzemní systém ekologické stability – vztaženo k záměru
Záměr nezasahuje do žádné úrovně územního systému ekologické stability, avšak v jeho okolí
je naplánována kostra ÚSES regionálního významu. Dle Územního plánu obce Jezbořice povede skrz
obec po Podolském potoce regionální biokoridor RBK 9904 a RBK 9905, včetně vloženého lokálního
biocentra LBC 990401 a vloženého regionálního biocentra RBC 9013 Cerhov. Na lokální úrovni je
respektován lokální biokoridor LBK 1 přecházející do k.ú. Barchov. Záměr se nachází v dostatečné
vzdálenosti od plánovaných prvků ÚSES, tudíž negativní vliv na prvky ÚSES je vyloučen.
Obr. 8 – Přehled plánovaného
ÚSES lokality dle územního plánu

Mezi významné krajinné prvky v okolí dotčené lokality patří
Podolský potok (jihozápadně až severozápadně od záměru)
a Mateřovský potok (severně od záměru), rybník Jezbořák, bezejmenný rybník jihozápadně
od záměru. Taktéž jižně od záměru, ve vzdálenosti cca 200 m, se nachází, obklopen ornou půdou,
menší remízek.
C.I.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Záměr se nenachází v žádné oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství. Nezasahuje
do žádného chráněného ložiskového území. Nejbližší těženou lokalitou je výhradní ložisko Čepí 1
vzdálené cca 1,5 km východním směrem od záměru. Další výhradní ložiska, chráněná ložisková území
a dobývací prostory jsou vzdáleny více než 5,0 km jihozápadním směrem – jedná se o lokality
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chráněného ložiskového území Načešice s výhradním ložiskem Načešice - Konopáč, chráněného
ložiskového území Načešice II s výhradním ložiskem Načešice, dobývací prostor Kostelec
u Heřmanova městce se stejnojmenně nazvaným výhradním ložiskem.

Umístění záměru

Obr. 9 – Přehled surovinových zdrojů (Zdroj: ČGS – Surovinový informační systém)

C.I.4 Staré ekologické zátěže
V dotčeném území není evidována žádná stará ekologická zátěž. V katastrálním území Jezbořice je
dle Systému evidence kontaminovaných míst evidováno jako potenciálně kontaminované místo areál
autoopravny a z důvodu její těsné blízkosti vodoteče Podolského potoka je nutné na lokalitu nahlížet
jako na podezřelou.
C.II

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Podle rozdělení E. Quitta z roku 1971, se zájmová
lokalita rozkládá v oblasti T2. Oblast T2 se vyznačuje
dlouhým létem, krátkým přechodovým obdobím, mírně
teplým jarem, teplým podzimem a krátkou zimou
s krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Obr. 10 – Zařazení posuzované
klimatické oblasti dle E.Quitta

44

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

BPS Jezbořice

Tab. 28 - Klimatické ukazatele zájmové lokality
Průměrné hodnoty za rok pro
oblast T2

Klimatické ukazatele oblasti
Počet letních dnů ta rok

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3 °C

Průměrná teplota v dubnu

8 – 9 °C

Průměrná teplota v červenci

18 – 19 °C

Průměrná teplota v říjnu

7 – 9 °C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet jasných dnů v roce

120 – 140

Počet zamračených dnů v roce

40 – 50

V následující tabulce jsou uvedeny srážkové úhrny za rok 2020 pro Pardubický kraj za jednotlivé
měsíce. Srážkové úhrny jsou uvedeny v mm. Celkem za rok 2020 byl v Pardubickém kraji srážkový
úhrn 893 mm, což je hodnota ve srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1981 – 2010 nadprůměrná.
Tab. 29 – Srážkové úhrny za rok 2020 v mm
Měsíc
PK

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

96

39

17

67

215

63

128

89

108

28

26

Pro hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě jsou použity mapy úrovní
znečištění ovzduší v síti 1 x 1 km s klouzavými průměry koncentrací příslušných znečišťujících látek
za předchozích 5 let, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Tab. 30 - Pětiletý průměr 2015 - 2019 ve čtvercové síti 1 x 1 km
Znečišťující látka
Arsen
NO2
SO2 M4

Jednotka

Doba průměrování

Limitní hodnota

Pětiletý průměr
2015 – 2019

[ng/m3]

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

1,3

3

[μg/m ]
3

[μg/m ]
3

1 kalendářní rok

-3

40 µg.m

-3

24 hodin

125 µg.m

-3

10,6
10,3

BZN

[μg/m ]

1 kalendářní rok

5 µg.m

0,8

BaP

[ng/m3]

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

0,9

PM10 M36

[μg/m3]

24 hodin

50 µg.m-3

37,6

-3

21,2

-3

16,1

-3

4,8

-3

PM10
PM2,5
Olovo

3

[μg/m ]
3

[μg/m ]
3

[ng/m ]
3

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

40 µg.m
20 µg.m

0,5 µg.m

Nikl

[ng/m ]

1 kalendářní rok

20 ng.m

0,4

Kadmium

[ng/m3]

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

0,3
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V lokalitě nebylo dle pětiletých průměrů zjištěno, že uvedené škodliviny jsou pod úrovní imisních
limitů stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Při srovnání hodnot
z předchozích pětiletých údajů lze konstatovat, že kvalita ovzduší se postupně zlepšuje.
Tab. 31 - Přehled použitých zkratek znečišťujících látek
Arsen
NO2
SO2 M4
BZN
BaP
PM10 M36
PM10
PM2,5
Olovo
Nikl
Kadmium

[ng/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[ng/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[μg/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]

Arsen - roční průměrná koncentrace
NO2 - roční průměrná koncentrace
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce
Benzen - roční průměrná koncentrace
Benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce
PM10 - roční průměrná koncentrace
PM2,5 - roční průměrná koncentrace
Olovo - roční průměrná koncentrace
Nikl - roční průměrná koncentrace
Kadmium - roční průměrná koncentrace

C.II.2 Voda
Zájmové území je odvodňováno Podolským potokem (ID
vodního toku 10100270) a jeho bezejmennými přítoky, číslo
hydrologického pořadí 1-03-04-018. Podolský potok pramení
cca 1 km od Vápenného Podola ve výšce 535 m.n.m a ústí
z leva do Labe u Srnojed ve výšce 209 m.n.m. Plocha dílčího
povodí je 50,885 km2, délka toku je 21,6 km. Jedná se
o vodohospodářsky významný tok vyjmenovaný v příloze č. 1
vyhlášky 178/2012 Sb., v platném znění. Záměr spadá do
povodí Labe.

Obr. 11 - Vodní poměry lokality

Hydrologické povodí 2. řádu :

1-03

Labe od Orlice po Doubravu a Doubrava

Hydrologické povodí 3. řádu :

1-03-04

Labe od Chrudimky po Doubravu

Hydrologické p. k místním soutoků, s min. velikostí plochy p. přítoku cca 5 km2:

1-03-04-0250

Do lokality záměru nezasahuje žádné ochranné pásmo vodního zdroje - nejblíže je OPVZ Přelouč Luhy
podzemní zdroj, vzdálené více než 3,0 km od místa záměru. Lokalita záměru nespadá do záplavového
území ani do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V obci Jezbořice se nachází vodní
plocha - rybník Jezbořák o rozloze cca 1,0 ha. Dále je ve vzdálenosti cca 680 m jihozápadně
od záměru umístěná další vodní plocha. Nepředpokládá se ovlivnění povrchových ani podzemních
vod.
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Obr. 12 – Povrchové toky v širším okolí záměru (zdroj: HEIS VÚV
TGM)(modře vodní toky, okolo nich záplavová území Q5, Q20
a Q100, červeně vyznačené ochranné pásmo vodního zdroje)

Záměr

spadá

do

hydrogeologického

rajónu

4310

Chrudimská křída, dílčího povodí Horní a střední Labe,
skupiny rajónů Křída Středního Labe po Jizeru. Geologická
jednotka je tvořena sedimenty svrchní křídy. Jednotlivé
kolektory

hydrogeologického

rajonu

mají

volnou

nebo napjatou hladinu s průlinovo-puklinovou propustností
obou kolektoru.
C.II.3 Horninové prostředí a půda
Záměr se nachází v nadmořské výšce přibližně 268 m n.m, v k. ú. Jezbořice. Jedná se převážně
o rovinaté území s mírným zářezem v oblasti toku Podolský potok. Záměr bude realizován
ve stávajícím areálu bioplynové stanice. Záměrem nedojde k ovlivnění horninového prostředí
ani významnému zásahu do půdy. Podle geomorfologického členění se řadí lokalita do následujících
částí:
Systém:

Hercynský

Subsystém:

Hercynská pohoří

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie:

Česká tabule

Oblast:

Východočeská tabule

Celek:

Svitavská pahorkatina

Podcelek:

Chrudimská tabule

Okrsek:

Heřmanoměstská tabule

Heřmanoměstská tabule – Jde o plochou pahorkatinu v povodí Chrudimky (na východě)
a železnohorských přítoků Labe (na západě) převážně na slínovcích a spongilitech spodního
a středního turonu, s pleistocenními říčními a proluviálními štěrky a písky, sprašemi. Jedná se o slabě
rozčleněný erozně akumulační reliéf pleistocenních teras Chrudimky a proluviálních teras
železnohorských přítoků Labe se strukturně denudačními plošinami a sprašovými pokryvy a závějemi.
Mezi významné body patří například Bílý kopec (247 m n.m.), Chrást (284 m n.m.), Na kopci (275 m
n.m.) a Pumberky (300 m n.m.). Oblast středně zalesněná borovými porosty s příměsí smrku, méně
smrkovými porosty. [zdroj: Demek a kol. - Hory a nížiny]
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Půda
Záměr se nachází v zemědělském areálu na jihovýchodním okraji obce Jezbořice. Podle půdní mapy
ČR je v dotčeném území dominantní jednotkou regozem arenická, doprovodnou jednotkou
kambizem arenická. Půdní jednotka regozem je vyvinutá ze sypkých sedimentů, a to hlavně písků
(v rovinatých částech reliéfu), kde minerálně chudý substrát (křemenné písky apod.) či krátká doba
pedogenese zabraňuje výraznějšímu vývoji profilu. Vyskytuje se však i na jiných substrátech, zejména
v erozních polohách.
C.II.4 Fauna a flóra
Dotčená lokalita představuje stávající zemědělsky využívaný areál, který lze charakterizovat jako silně
antropogenní. Jak je uvedeno výše, záměr nespadá do žádného chráněného území a nezasahuje
do prvků ÚSES. Ze západní, severní a z časti také z východní strany se po obvodu celého
zemědělského areálu se nachází vzrostlá zeleň. Areál farmy je oplocen, takže je vyloučena migrace
zvířat z okolí. V dotčeném území nebylo zjištěno hnízdění žádného ptačího druhu. Byl zjištěn výskyt
obecných druhů ptactva – vrabec polní, kos černý, sojka obecná, rehek domácí. V okolí lze očekávat
především běžnou faunu vázanou na polní pozemky, jako je například zajíc polní, hraboš polní, dále
ptactvo jako vrabec polní, kos černý, sojka obecná, rehek domácí, bažant obecný. aj. Z pohledu
výskytu rostlinných druhů taktéž nebyly zaznamenány žádné významné druhy. Travnaté plochy
v areálu jsou tvořeny běžnými druhy trav a plevelů s převážným zastoupením smetanky lékařské,
kopřivy dvoudomé, pýru plazivého, penízku rolního apod. Na těchto plochách lze zaznamenat běžné
druhy hmyzu. V blízkosti výstavby příjmové haly se nachází několik jedinců stromových dřevin, které
však nebudou záměrem dotčeny.
C.II.5 Obyvatelstvo
S ohledem na umístění záměru připadá v úvahu potenciální ovlivnění zejména místních obyvatel obce
Jezbořice. Obec Jezbořice se nachází cca 7 km jihozápadně od krajského města Pardubice.
Podle Českého statistického úřadu bylo v obci k datu 1. 1. 2019 evidováno celkem 378 obyvatel.
Rozloha katastrálního území obce je 4,36 km2. Záměr je situován do zemědělského areálu
na jihovýchodním okraji obce. Nejbližšími potenciálně dotčenými objekty jsou objekty k bydlení
nacházející se na pozemcích podél místní příjezdové komunikace k areálu.
C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
V místě záměru se nenacházejí žádné architektonické či jiné kulturní památky. V obci Jezbořice,
v severní části obce, se nachází kostel sv. Václava a venkovský dům č.p. 22, které jsou evidovány
jako kulturní památky. Vedle zmíněných kulturních památek se v lokalitě nachází objekty
památkového zájmu, které jsou součástí kulturně historického dědictví. Jedná se o pomník
T. G. Masaryka v blízkosti kostela; pomník padlým na návsi; kříž při cestě na Jeníkovice; kříž při bývalé
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cestě na Čepí); objekt fary č.p. 1; objekt zvonice na hřbitově; evidované válečné hroby z 1. světové
války. Žádná z památek však nebude záměrem negativně ovlivněna. Část katastrálního území spadá
do území s archeologickými nálezy kategorie I, tzn. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů.
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ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA
PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

V následující části jsou uvedeny předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a zdraví obyvatel, a to zejména na základě provedených doplňujících studií a informací uvedených
v předchozích částech. Vlivy se v některých fázích, zejména výstavby a provozu, prolínají a jsou
tak většinou uváděny souhrnně. Při hodnocení jsou zohledněna veškerá opatření, která jsou uvedena
v části B a jsou nedílnou součástí záměru.
D.I.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Ovlivnění obyvatelstva realizací záměru je dáno několika dílčími vlivy. Jednak jsou to vlivy na životní
prostředí, které se mohou projevit zdravotními riziky pro obyvatele, a jednak jsou
to sociálně-ekonomické vlivy. Obecně jakákoliv lidská činnost méně či více tyto složky ovlivňuje
a proto je důležité zaměřovat se při realizaci na opatření pro snížení vlivů na přijatelnou mez. Záměr
se nachází na jihovýchodním okraji obce Jezbořice v návaznosti na obytnou zástavbu obce.
Za potenciálně nejvíce ohrožené objekty, lze považovat objekty k bydlení, které jsou umístěny
ve vzdálenosti cca 240 m.
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace i provozu lze považovat zejména
možné navýšení znečištění ovzduší v důsledku realizačních prací, provozu hygienické jednotky
s biofiltrem a možné pachové zátěže. Dopravní intenzity se vlivem realizace záměru zásadním
způsobem nemění. Z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví lze na základě zpracovaného
rozptylového posouzení a hlukové studie soudit, že příspěvky záměru k imisní situaci hodnocených
látek a stávajícímu hlukovému zatížení budou nízké a neměly by znamenat změnu zdravotních rizik
pro obyvatelstvo v území. Z hlediska pachové zátěže je nutno podotknout, že práh vnímání pachů je
velmi individuální a i u jednoho jedince podléhá výkyvům daným různými faktory. Modelování imisí
pachových látek je oproti běžným škodlivinám podstatně složitější a zcela spolehlivý rozptylový
model dosud není k dispozici. Jedním z důvodů je i skutečnost, že proces smyslového vjemu pachu je
velmi rychlý a probíhá v milisekundách během jednoho nádechu. Je tedy možné, že u nejbližší obytné
zástavby bude za nepříznivé kombinace emisních a rozptylových podmínek u citlivějších osob
docházet k postřehnutelným pachovým vjemům. Nicméně, v rámci záměru jsou navržena taková
opatření, která by případnou pachovou zátěž měla dostatečným způsobem eliminovat a v případě
jejich dodržování by nemělo docházet k pachovému ovlivňování obyvatel nad míru. Také
konstatujeme, že obtěžování zápachem se obecně nepovažuje za zdravotní riziko. Většina
stacionárních zdrojů hluku je v území stávající a nový provoz zařízení hygienizace neovlivní významně
hlukovou situaci v zájmovém území. Neočekávají se nepříznivé účinky hluku na zdraví. Většina
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zařízení je využívána v denní i noční době. Nepředpokládá se, že by záměr měl jiné vlivy
na obyvatelstvo, a to včetně vlivů sociálně-ekonomických.
Záměr nepředstavuje významný negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska ovzduší ani hlukové
zátěže. Potenciální vliv pachové zátěže lze považovat za akceptovatelný.
Sociálně-ekonomické vlivy
Záměr spočívá v rozšíření vstupů do bioplynové stanice, která je v současné době v lokalitě
provozována, a tudíž u obyvatel je provoz areálu dobře známý a neměl by vyvolat u obyvatel obce
strach z neznámého. Přesto jsou pro rozšíření BPS zvoleny způsoby řešení jednotlivých činností tak,
aby ovlivnily obyvatele v co nejmenší míře. Areál je od zástavby oddělen vzrostlou zelení,
takže realizace nové příjmové haly nebude mít vizuální vliv na obyvatele. Mimo jiné díky obklopující
zeleni je částečně eliminováno i šíření emisí a případné pachové zátěže. Nepředpokládá se, že by
záměr ovlivnil rozvoj území nebo se podílel na ekonomické situaci zvyšováním nebo naopak
snižováním cen nemovitostí.
Obnovení areálu nebude zdrojem sociálně-ekonomických vlivů, které by výrazně ovlivnily lokalitu
a zejména okolní části obcí.

D.I.2 Vliv na ovzduší
Pro fázi realizace i provozu jsou uvedena preventivní opatření k omezování vlivů na ovzduší
a omezování pachové zátěže, jež jsou uvedena v kapitole B.I.6. Tato opatření představují nezbytnou
součást záměru.
Ve fázi realizace záměru lze očekávat zvýšení emisí do ovzduší, zejména TZL, vlivem stavebních
a montážních prací a vlivem související dopravy. Vlivy ve fázi výstavby jsou časově omezeny a lze
předpokládat, že realizace záměru nebude trvat déle než 4 měsíce. S ohledem na omezenou dobu
trvání stavebních a montážních prací nebyla pro fázi realizace záměru vypracována rozptylová studie,
avšak lze říci, že při uplatnění navrhovaných opatření se nepředpokládá významné zhoršení imisní
situace v zájmové lokalitě. Vliv záměru ve fázi realizace nebude významný, bude časově omezený
a z hlediska ochrany zdraví akceptovatelný.
Pro hodnocení fáze provozu nebyla vypracována samostatná rozptylová studie, neboť z hlediska
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se jedná o stávající zdroje, a proto bylo autorizovanou
osobou provedeno pouze zhodnocení liniových zdrojů. Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci
znečišťujících látek bylo provedeno pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2013
dle metodiky schválené MŽP vydané 15. dubna 1998 ve věstníku MŽP č. 3/1998 jako Metodický
pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR – Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS
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97“. Názorem autorizované osoby je, že příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek
lze považovat za nevýznamné s předpokladem přijatelného ovlivnění stávajících imisních
charakteristik (pozadí). Lze konstatovat, že záměr je bez výraznějšího vlivu na zhoršení stávajícího
stavu imisního zatížení ovzduší nad nejbližším územím obytné zástavby a tím bez přímého
zhoršujícího vlivu na veřejné zdraví. Pachová zátěž je zhodnocena v kapitole D.I.1.
S ohledem na časově omezenou dobu realizace záměru a s přihlédnutím na navržená opatření
eliminující vlivy, se nepředpokládá významné zhoršení imisní situace. Domníváme se, že vliv
záměru ve fázi realizace bude nevýznamný, časově omezený a přijatelný.
Fázi provozu záměru hodnotíme, že záměr nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví a jeho potenciální vlivy zejména v případě potenciální pachové zátěže jsou
přijatelné a akceptovatelné.

Vlivy na klima a zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Změnou klimatu se dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů rozumí taková změna
klimatu, která je vázána přímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle
přirozené variability klimatu pozorována za sledovatelný časový úsek. V České republice dochází
postupně podle Manažerského shrnutí Politiky ochrany klimatu ČR z roku 2017 ke dlouhodobému
snižování celkové agregované emise skleníkových plynů. Dominantní kategorií je přitom sektor
spalovacích procesů, tedy jak energetického, tak spalování paliv v dopravě. Snížení je dáno zejména
ústupem od fosilních paliv a jejich nahrazení šetrnějším způsobem, nebo obnovitelnými zdroji.
V současné době podle stávajících imisních charakteristik území nedochází v lokalitě k překračování
imisních limitů. Příspěvky samotného záměru nebudou významnou měrou působit na změnu klimatu.
Příspěvek záměru k celkové produkci skleníkových plynů je minimální. Změna klimatu nemá
významný vliv na realizaci či provoz záměru.
S ohledem na výše uvedené, se tedy nepředpokládá, že by se záměr projevil významným způsobem
na změnách klimatu a to jak na lokální, tak na globální úrovni. Samotná změna klimatu nemůže
záměr ovlivnit.

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro fázi výstavby nebyla vypracována hluková studie, neboť s ohledem na omezenou dobu realizace
pouze v denní hodinách v délce cca 4 měsíce se nepředpokládá významný vliv na hlukovou situaci
v okolí záměru. Vliv hluku plynoucí zejména ze stavebních/montážních prací, související dopravy
a pohybu případné techniky bude časově omezený a z hlediska ochrany zdraví akceptovatelný.
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Pro fázi provozu záměru byla vypracována hluková studie, jejímž předmětem je posouzení vlivu
záměru na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory. Do výpočtu
modelové situace byl zahrnut stacionární zdroj z celého areálu BPS a zdroje dopravního hluku
v podobě veřejných komunikací. Provoz areálu je uvažován celodenní (den i noc), i přesto, že některé
činnosti budou realizovány pouze v denní době. Na základě výsledků hlukové studie lze přepokládat,
že realizací záměru nedojde k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A, LAeq,T v denní ani noční době nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového
zatížení v posuzované lokalitě a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v
zájmové oblasti. Lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace nejbližších
chráněných objektů. Nutno však podotknout, že skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit
až případným přímým měřením hladiny akustického tlaku A po realizaci záměru.
Pozitivem je, že stacionární zdroje jsou od obytné zástavby cloněny vzrostlou zelení. Nový zdroj hluku
je situován mezi stávající objekty a jejich provoz nepředstavuje významné ovlivnění stávající hlukové
situace. Z hlediska hluku z dopravy se stávající situace výrazným způsobem nemění.
Nepředpokládá se, že by hluková zátěž z realizace záměru ovlivnila stávající hlukovou situaci
nadmíru významným způsobem a případné dočasné navýšení hluku po dobu nezbytně nutnou
při provádění stavebních a montážních prací lze považovat za akceptovatelné.
Ve fázi provozu by navržený záměr neměl mít významný negativní vliv na změnu hlukového
zatížení v posuzované lokalitě a neměl by tak ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové
oblasti.
Vibrace
Vibrace mohou být patrné jak ve fázi realizace, tak ve fázi provozu záměru vlivem související dopravy.
V úvahu připadá pouze působení vibrací vyvolané obslužnou dopravou předmětného záměru v okolí
využívaných komunikací v zastavěné části obce Jezbořice. Při samotném provozu záměru v areálu
se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat okolí zájmové lokality
a v žádném případě nebude patrný u obytné zástavby. Vliv vibrací bude nevýznamný a zanedbatelný.
Vibrace nepředstavují významný negativní vliv na zájmovou lokalitu.

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Při výstavbě záměru bude odebírána voda ze stávajícího zdroje - studny. Pitná voda pro pracovníky
bude dodávána balená. V době výstavby nebude záměr představovat významné ovlivnění
povrchových či podzemních vod.
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Při provozu záměru bude odebírána voda ze stávajícího zdroje - studny. Pitná voda pro pracovníka
bude dodávána balená. V rámci technologie bude opětovně využívána technologická voda z omývání
nádob a přepravních prostorů vozidel zajišťující přepravu vstupních surovin (odpadů) do hygienizační
jednoty. Dále jsou v procesu BPS spotřebovávány potenciálně kontaminované srážkové vody
ze silážního žlabu a výdejní plochy u koncového skladu digestátu. Samotný záměr je dostatečným
způsobem zabezpečen proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám a měl by být
dostatečně zabezpečen proti kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
Předložený záměr by měl být dostatečným způsobem zabezpečen proti úniku potenciálně
kontaminovaných vod. Při dodržení organizačně-technických opatření, by nemělo dojít
k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových či podzemních vod. Realizací záměru nedojde
k lokálnímu ovlivnění odtokových poměrů a infiltrace srážek. Ovlivnění povrchových a podzemních
vod se nepředpokládá.

D.I.5 Vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje a půdu
Záměrem nedojde ke změně využití území. Realizací ani provozem záměru nedojde k negativnímu
ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Záměrem nedojde k záboru ZPF ani PUPFL.
Bude dbáno na preventivní opatření, která zamezí úniku látek závadným vodám do půdy.
Záměr nepředstavuje významně negativní vliv na horninové prostředí, přírodní zdroje ani půdu.

D.I.6 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr se nachází ve stávajícím silně antropogenním využívaném areálu, kde se plochy zeleně
nacházejí jen v malé míře. Nenacházejí se zde významné druhy rostlin ani živočichů. V blízkosti
výstavby příjmové haly se nachází několik jedinců stromových dřevin, které však nebudou záměrem
dotčeny. Po západní straně areálu se nachází obvodová vzrostlá zeleň, která však nebude žádným
způsobem negativně zasažena. Vzhledem k charakteru úprav může záměrem dojít k negativnímu
ovlivnění některých běžných rostlinných druhů a ke ztrátě jednotlivců drobné fauny vázané na půdní
horizont v místě situování příjmové haly, avšak nikoli ke snížení druhové rozmanitosti širšího území
nebo jinému významnému negativnímu vlivu na tuto oblast. Stávající ekosystémy nebudou záměrem
nevratně narušeny. Záměr nebude mít vliv na biologickou rozmanitost ani ekosystémy. Samotné
území nespadá do žádné zvláště chráněné oblasti, oblasti NATURA 2000 či jinak chráněného
a biologicky cenného území.
Vlivem realizace ani provozování záměru nedojde k negativnímu ovlivnění fauny, flóry a stávajících
ekosystémů. Záměrem nedojde k ovlivnění biologické rozmanitosti.
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D.I.7 Vliv na krajinu
Dotčený krajinný prostor je již v současnosti zatížen stavbami obdobného charakteru, které celé
krajinné scéně udávají charakter zemědělsko-průmyslové krajiny. Realizací stavby dojde pouze
k lokálnímu posílení projevu zemědělských staveb. Hala hygienizace je situována mezi stávající stavby
a objekty tak, že krajinný ráz nebude narušen. Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného
území, ÚSES či území historického nebo kulturního významu.
Především s ohledem na umístění záměru lze považovat jeho zásah do krajiny jako akceptovatelný
bez významného ovlivnění krajinného rázu a hodnot krajiny.

D.I.8 Vliv na majetek a kulturní památky
Záměr negativně nezasáhne žádné kulturní či architektonické památky, neboť se nachází uvnitř
stávajícího zemědělského areálu, kde nejsou, a ani v jeho blízkosti, tyto památky evidované. Rovněž
nebude zasažen majetek jiných osob, než areál investora (mimo využívání komunikací).
Záměrem nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění kulturních a architektonických památek,
či majetku jiných osob.
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D.II ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
V následující části je shrnuto zhodnocení dle předchozích částí kapitoly D. U každého vlivu je uvedeno
hodnocení podle významnosti. Přeshraniční vlivy lze vyloučit s ohledem na charakter a umístění
záměru. V případě významného vlivu je část dále komentována. Hodnocení je založeno na následující
stupnici:
++

silný pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo či nepřímo,
ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území;

+

slabý pozitivní vliv – záměr může pozitivně ovlivnit danou složku ŽP přímo
či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně;

0

bez významného vlivu – záměr nebude představovat sledovatelné zhoršení stavu
životního prostředí, či jeho dané složky;

-

slabý negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo
či nepřímo, ale s nízkou pravděpodobností nebo pouze lokálně => záměr
akceptovatelný

s předpokladem

přijatelného

ovlivnění

životního

prostředí,

nebo s návrhem opatření pro omezení vlivu na životní prostředí;
--

silně negativní vliv – záměr může negativně ovlivnit danou složku ŽP přímo
či nepřímo, ale s vysokou pravděpodobností a/nebo v širším území => nutnost
alternativního řešení nebo návrh kompenzačních opatření

Tab. 32 – Hodnocení vlivů záměru
Hodnocené vlivy

Hodn.

Hlavní důvody pro hodnocení
▪
▪
▪
▪
▪

Vlivy na ovzduší a klima

▪
▪
▪
▪

Vlivy na hlukovou situaci
a eventuální další fyzikální
a biologické charakteristiky

0

▪
▪
▪
▪

umístění ve stávajícím zem. areálu na okraji obce,
nákladní doprava za rok zůstává víceméně na stávající
úrovni,
stávající zdroje znečišťování ovzduší, novým zdrojem
biofiltr,
v lokalitě nedochází k překračování imisních limitů,
příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících
látek lze považovat za nevýznamné s předpokladem
přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik
(pozadí).),
aplikace opatření k omezení emisí a pachové zátěže,
areál je kryt vzrostlou zelení na hranici areálu,
v rámci oznámení nebyly identifikovány významné
sledovatelné změny klimatu na lokální či globální úrovni,
nebylo zjištěno, že by záměr byl významným zdrojem
znečištění ovzduší.
vzdálenost nejbližšího citlivého receptoru cca 240 m,
stávající zdroje hluku, nový zdroj – hygienizační jednotka,
areál je kryt vzrostlou zelení na hranici areálu, eliminace
šíření hluku,
provoz zařízení v denní i noční době,
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Vlivy na obyvatelstvo a veřejné
zdraví

0

▪

bez předpokladu významných změn hlukové zátěže vlivem
provozu zařízení v areálu u potenciálně ovlivněného
blízkého objektu.

▪
▪
▪
▪

oblast na okraji obce Jezbořice,
v lokalitě nedochází k překračování imisních limitů,
bez významných změn hlukové zátěže,
při nedodržování navržených opatření a nepříznivých
povětrnostních podmínkách možný vliv pachové zátěže,
opatření pro omezování vlivů na ŽP a zdraví obyvatel,
nezjištěny sociálně-ekonomické vlivy.

▪
▪
▪
▪
Vlivy na povrchové a podzemní
vody

▪

0
▪
▪
▪

Vlivy na půdu a horninové
prostředí

Vlivy na faunu a flóru, biologickou
rozmanitost

Vlivy na krajinu

▪
▪

0
▪

0

0

0

stávající studna,
využití technologických vod z oplachů a potenciálně
kontaminovaných vod v rámci technologie,
dostatečné zabezpečení proti úniku nebezpečných
látek - jímky, povrchy, nádrže, kontroly,
realizace záměru bez nového zásahu do zdroje podzemní
vody,
bez zásahu do záplavového území,
beze změny odtokových poměrů.
bez nutnosti záboru ZPF, PUPFL,
realizace uvnitř stávajícího areálu bez nutnosti větších
výkopových prací,
záměr zabezpečen proti úniku nebezpečných látek
či nebezpečného odpadu.

▪
▪
▪
▪
▪

stávající výrobní areál, silně antropogenně pozměněn,
absence zelených či jinak biologicky cenných území,
areál oplocen, bez významných druhů rostlin a živočichů,
bez vlivu na stávající dřeviny v okolí,
nedochází k zásahu do chráněných území či prvků ÚSES.

▪
▪

lokalita je charakteru zemědělsko-průmyslové krajiny,
v dotčeném krajinném prostoru se již nyní nachází stavby
obdobného charakteru,
realizace nové haly díky vzrostlé zeleni bez vizuálního vlivu,
pouze mírné posílení negativního projevu staveb,
v místě se nenacházejí žádné VKP, záměr nespadá
do chráněného území,

▪
▪
▪
▪

Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky

BPS Jezbořice

▪
▪

nedojde k zásahu do žádné kulturní či architektonicky
významné památky,
záměr se nachází mimo historické území,
realizace uvnitř stávající areálu bez významného
předpokladu archeologických nálezů.

Převážná část vlivů byla identifikována bez významného vlivu. Mírně negativní vliv lze zaznamenat
v oblasti vlivů na ovzduší, přičemž jak dokládá rozptylová studie nebudou překračovány limitní
hodnoty. Navíc se jedná pouze o lokální působení v místě záměru, které plošně neovlivní situaci
životního prostředí a veřejné zdraví. Z tohoto pohledu je tak realizace možná bez výrazného ovlivnění
životního prostředí v širším území.
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D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
S ohledem na umístění, záměr nebude zdrojem významných nepříznivých vlivů přesahujících státní
hranice.
D.IV OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ

Záměr tak, jak je navržen, nevyžaduje žádné další opatření pro snížení vlivů na životní prostředí,
nad rámec opatření, které jsou jakožto nedílná součást záměru uvedena v souladu s metodickým
pokynem Ministerstva životního prostředí již v části B v rámci popisu zařízení.
D.V

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ
A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové posouzení vlivu záměru bylo provedeno na základě shromážděných podkladových
dokumentů a dále pak porovnáním s platnými právními předpisy. Dále byly využity metody analogie,
tzn. znalosti z aplikace postupů uplatňovaných na jiných místech u obdobných záměrů. Níže uvedený
přehled zahrnuje výčet nejvýznamnějších podkladů a zdrojů, které byly při zpracování použity.
Výchozím podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva byly:
▪

oznámení a dokumentace dostupné z portálu CENIA pro lokalitu záměru;

▪

územní plán Jezbořice;

▪

technické podmínky TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., črv 2018;

▪

Národní geoportál Inspire, dostupný na http: https://geoportal.gov.cz

▪

geoportál národního památkového ústavu, dostupný na https://geoportal.npu.cz/

▪

aplikace MapoMat, Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na http://mapy.nature.cz;

▪

systém evidence kontaminovaných míst SEKM, Ministerstva životního prostředí, dostupný
na www.sekm.cz;

▪

hydroekologický informační systém VÚV TGM, dostupný na heis.vuv.cz;

▪

celostátní sčítání dopravy 2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR;

▪

Hory a nížiny – Jaromír Demek a kolektiv, Praha 1987;

▪

platné legislativní dokumenty a normy.

Pro zhodnocení hlukové zátěže byl využit program HLUK+ společnosti JpSoft, verze 13 profi.
Pro zhodnocení vlivu záměru na ovzduší byl využit program SYMOS´97, verze 2013 dle metodiky
schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva
životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění
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z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“ - Systém modelování stacionárních zdrojů.
D.VI CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH

Oznámení bylo vytvořeno na základě dodaných podkladů od investora záměru. Veškeré údaje,
které jsou následně zhodnoceny, jsou uvedeny v části B a C. Záměr bude průběžně zpřesňován podle
dalších jednání a bude tak postupně nabírat více reálné obrysy. V tuto chvíli je tak postaven
na obecné rovině, přičemž využívá návrhu zařízení obdobných a již provozovaných v jiných oblastech.
V případě, že některé údaje nebylo možné přesně určit, byly vždy raději nadhodnoceny, aby celkové
hodnocení bylo na straně bezpečnosti / rezervy. S ohledem na nový zákon č. 541/2020, který vešel
v platnost a absenci souvisejících vyhlášek bylo v rámci vypracování záměru vycházeno na základě
přechodných ustanovení z již neplatných prováděcích vyhlášek týkajících se odpadového
hospodářství.
Celkově lze tak hodnotit zpracování oznámení záměru za přijatelné, bez obtíží, které by
představovaly významné ovlivnění výsledků hodnocení. Pokud se již v rámci hodnocení vyskytla
problematická část, nejistota, či nějaký nedostatek, bylo postupováno v souladu s předběžnou
opatrností a využito bylo pro hodnocení vždy teoreticky horšího stavu, než bude pravděpodobně
skutečnost. Výsledky hodnocení by tak ve většině případů měly být více nadhodnoceny
a ve skutečnosti by záměr neměl překročit hodnoty stanovené v oznámení.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou
variantu řešení záměru.

Záměr není řešen variantně a podrobné hodnocení v této kapitole tedy není prováděno.
Pokud to bylo účelné, byl v jednotlivých kapitolách oznámení porovnáván stávající stav a stav
budoucí, tedy po realizaci záměru.
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Situační výkresy k záměru jsou uvedeny v příloze oznámení. Podrobná výkresová a projektová
dokumentace bude předmětem navazujících stupňů řízení, zejména územního a stavebního.
F.II DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Veškeré údaje o provedení záměru jsou uvedeny zejména v části B. Pro účely představení záměru
a jeho zhodnocení se domníváme, že jsou tyto údaje dostatečné pro jeho zhodnocení a zde již není
nutné je dále doplňovat.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Záměrem investora je změna technologie na stávající bioplynové stanici, spočívající v doplnění
příjmové haly - hygienizační jednotky. Hygienizační jednotka souvisí se zamýšlenou změnou vstupních
surovin, která spočívá v náhradě části množství cíleně pěstované biomasy za odpad dle katalogového
čísla 191212 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené
pod číslem 191211. Max. kapacita příjmu odpadu kategorie 191212 bude 5 000 t/rok. Kapacita BPS
zůstane zachována.
V současné době je BPS stanice zásobena vstupními surovinami výhradně ze zemědělské produkce.
Jedná se o energetické plodiny (kukuřičná siláž, zelená hmota) a statková hnojiva z chovu prasat
(vepřová kejda). BPS má zajištěn dostatek surovin pro celoroční provoz, avšak část vstupních surovin
představuje cíleně pěstovaná biomasa, jejíž část by realizací záměru byla snížena. Technologie
hygienizace bude situována na volné ploše, na pozemku p. č. 415/15 a 437 v k.ú. Jezbořice. Zařízení
bude umístěno v samostatném objektu s podtlakovou ventilací. Technologie zabírá cca 10 x 20 m
plochy.
V současné době se na farmě nachází zařízení bioplynové stanice, jehož součástí jsou fermentor,
koncový sklad digestátu, vstupní jímka, kontejner s generátorem, kontejner s čerpací technikou,
nouzový hořák, dávkovač pevných substrátů, elektro přípojka do veřejné sítě, silážní žlab, zpevněné
dopravní

a manipulační

komunikace. Příprava biomasy

z rostlinných substrátů

probíhá

na manipulační ploše a dále v dávkovači tuhých substrátů, což je zařízení, které biomasu promíchá
s vepřovou kejdou a automaticky dávkuje v daných intervalech do hlavního fermentoru pomocí
soustavy šnekových dopravníků, drtiče a směšovače. Produkovaný bioplyn je energeticky využíván
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla prostřednictvím kogenerační jednotky na bázi pístového
spalovacího motoru.
V době zpracování oznámení nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
dle informačního systému Cenia projednávány v posuzované lokalitě žádné další záměry s možným
kumulativním vlivem. Nebližšími obytnými objekty jsou objekty k bydlení vzdálené cca 240 m. Nutno
podotknout, že areál je po západní straně lemován vzrostlou zelení, která eliminuje vliv šíření emisí
a pachových látek do okolí a zároveň přispívá ke snížení hladiny akustického tlaku vně dotčeného
území.
V oznámení byly zhodnoceny všechny relevantní a předpokládané vlivy na životní prostředí, přičemž
se vycházelo se stávajícího stavu v lokalitě. Zdroji znečištění v rámci předkládaného záměru bude
samotný provoz hygienizační jednotky. Z posouzení rozptylových poměrů vyplývá, že příspěvky
k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek lze považovat za nevýznamné s předpokladem
přijatelného ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí). Z hlediska hlukové zátěže lze
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předpokládat, že realizací záměru nedojde k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A,LAeq,T v denní ani noční době nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového
zatížení posuzované lokality a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové
oblasti. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace nejbližších
chráněných objektů. V rámci oznámení jsou navržena opatření pro snížení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví. Ostatní vlivy na půdu, vody, přírodní zdroje a biologickou rozmanitost byly
identifikovány jako nevýznamné či málo významné a nepředpokládá se tedy jejich sledovatelné
ovlivnění.
Na základě celkového zhodnocení záměru lze konstatovat, že záměr významným způsobem
neovlivní stávající charakteristiky životního prostředí v lokalitě. Identifikované vlivy jsou
pod úrovní legislativně stanovených limitů, nebo jsou charakterem nevýznamné. Domníváme se
tak, že realizace záměru s navrženými opatřeními, která jsou jeho nedílnou součástí, je
v požadovaném rozsahu a na daném místě možná.
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Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele a dalších osob, které se podílely na zpracování
oznámení:
Zpracoval:

Ing. Radek PÍŠA

tel. 731 518 606

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Spolupracovali:

Ing. Žaneta DVOŘÁKOVÁ

tel. 604 578 475

Ing. Josef VRAŇAN

tel. 466 536 610

Ing. Martin ŘEZNÍČEK

tel. 739 038 398

Mgr. Michal GRÉGR

tel. 734 607 176

Podpis zpracovatele:

…………………………………
Ing. Radek Píša
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

49590/2020/OŽPZ/Pe
M. Pešata
466 026 480
michal.pesata@pardubickykraj.cz

V Pardubicích dne 2. 7. 2020

Ing. Radek Píša s. r. o.
Konečná 2770
530 02 Pardubice (DS)

Záměr: „BPS Jezbořice – změna vstupních surovin“ – stanovisko
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla doručena žádost o vydání
stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „BPS Jezbořice – změna vstupních surovin“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko dle § 45i zákona:
Předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi
významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality ani žádné
ptačí oblasti.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je změna technologie stávající bioplynové stanice v obci Jezbořice. Jedná se
o rozšíření vstupních surovin o odpad dle katalogového čísla 191211 – Jiné odpady (včetně směsí).
Kapacita BPS zůstane zachována.
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska jsou:
Žádost žadatele, souhrnná technická zpráva a mapový podklad, který byl součástí podané žádosti.
Nařízení vlády - národní seznam evropsky významných lokalit, v platném znění, včetně karet lokalit.
Souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, v platném znění.
Nařízení vlády, kterými byly vyhlášeny ptačí oblasti v aktuálním rozsahu.
Aktuální vrstva mapování biotopů od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Náhled do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne vydání tohoto stanoviska.
Náhled do databáze EIA /SEA ke dni vydání tohoto stanoviska.
Záměr je dle názoru Krajského úřadu možné považovat za takový, jehož realizace a provoz nemohou
mít významný negativní vliv na širší okolí. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu; v místě
realizace se dle dostupných údajů nevyskytuje trvale žádný evropsky chráněný typ přírodního
stanoviště či evropsky chráněného druhu rostliny nebo živočicha – nulový potenciál trvalého výskytu
předmětů ochrany evropsky významných lokalit či ptačích oblastí. Potencionální negativní vliv záměru
(znečištění, hluk apod.) je tedy pouze lokální, omezený pouze na místo realizace záměru a jeho blízké
okolí (maximálně desítky metrů).
Nejbližší (cca 3,0 a více km) evropsky významná lokalita je lokalita Heřmanův Městec. Předmětem
ochrany jsou zde populace páchníka hnědého a jeho biotop. Nejbližší (cca 15,5 km) předmětná ptačí
oblast je Bohdanečský rybník (předmětem ochrany jsou zde populace chřástala kropenatého a jeho
biotop. Další vzdálenější evropsky významné lokality a ptačí oblasti mají obdobné nároky na ochranu
před nežádoucími vlivy; jejich ohrožení spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany;
poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci; ničení či poškozování
přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Pro vydání tohoto stanoviska tedy považuje Krajský

úřad hodnocení vztahu negativních vlivů záměru k nejbližším lokalitám (a jejich předmětům ochrany)
za dostatečné.
Vzhledem k charakteru záměru (změna vstupních surovin stávající bioplynové stanice), charakteru
předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk), ploše ovlivněné možnými
negativními vlivy (maximálně desítky metrů), považuje Krajský úřad uvedené za dostatečné pro to,
aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na všechny předmětné evropsky významné
lokality a ptačí oblasti.
Krajský úřad nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, nebo z dalších dostupných
zdrojů – např. územní plány, informační systémy EIA/SEA apod.) o přípravě či realizaci takových
záměrů či koncepcí, které by (dle své charakteristiky či svým provedením či provozem) mohly mít ve
spojení s předmětným záměrem významný negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Toto stanovisko je platné výhradně pro rozsah záměru, který byl předmětem tohoto stanoviska;
jakékoliv doplnění je v takovém případě nutné vnímat jako změnu záměru a je nutné je opětovně ke
stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona předložit příslušným orgánům ochrany přírody.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše
uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality
v jeho působnosti, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných
paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 2
P_02 Vyjádření MMP z hlediska územně plánovací dokumentace

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

PŘÍLOHA 3
P_03 Výkresová dokumentace

P_03.1 Situace širších vztahů – BPS Tupadly – změna vstupních surovin
P_03.2 Letecká mapa areálu - BPS Tupadly – změna vstupních surovin
P_03.3 Katastrální mapa - BPS Tupadly – změna vstupních surovin

P_03.1 Situace širších vztahů – BPS Tupadly – změna vstupních surovin

Areál BPS Tupadly

Zdroj: www.mapy.cz

P_03.2 Letecká mapa areálu - BPS Tupadly – změna vstupních surovin

Zdroj: www.mapy.cz

P_03.3 Katastrální mapa - BPS Tupadly – změna vstupních surovin

Zdroj: www.ikatastr.cz

Ing. Radek Píša
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Odbor odpadů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 20. ledna 2020
Č. j.: MŽP/2020/720/176
Vyřizuje: Ing. Veronika Jarolímová
Tel.: 267 122 289
E-mail: Veronika.Jarolimova@mzp.cz

Vážený pan
Adam Moravec
CZ Biom
moravec@biom.cz

Stanovisko k žádosti o posouzení provozu „předřazeného zařízení“ k bioplynové
stanici z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o posouzení provozu „předřazeného zařízení“ k bioplynové stanici
(zemědělská bioplynová stanice zpracovávající cíleně pěstovanou biomasu) z hlediska zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů (dále jen zákon o odpadech), Vám
sdělujeme následující:
Stanovisko je vydáváno pro zařízení k nakládání s odpady (tzv. „předřazené zařízení“), ve kterém
jsou odpady upravovány, tak aby je bylo možno následně zpracovat v bioplynové stanici. Provoz
tohoto tzv. „předřazeného zařízení“ musí splňovat následující podmínky:
-

-

v zařízení jsou upravovány biologicky rozložitelné odpady v rozsahu katalogových čísel dle
vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
přílohy č. 1., za účelem náhrady cíleně pěstované biomasy pro vstup do bioplynové stanice,
odpady jsou rozdrceny, hygienizovány a jsou z nich odstraněny případné příměsi,
provoz je v souladu s podmínkami dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
při provozu jsou plněny podmínky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002
(nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) v případě příjmu odpadů, pro které
je nutno tyto podmínky plnit,
linka je součástí areálu bioplynové stanice, do které bude výstup ze zařízení (pasterizovaný
tekutý materiál) předáván nebo na tento přímo navazuje.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
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Odbor odpadů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Výše uvedené zařízení je nutno provozovat dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, s tím, že tuto
činnost je možno zařadit pod kód nakládání s odpady R 12 – úprava odpadů před využitím
některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11.
Výstupem z tohoto zařízení je odpad kat. č. 19 12 12 – Jiné odpady (včetně směsí materiálů)
z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11. Vzhledem k tomu, že tento odpad
může vzniknout pouze zpracováním odpadů, dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 341/2008 Sb., o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (viz výše) je možno tento odpad (kat.
č. 19 12 12) považovat za vstup do bioplynové stanice, který je v souladu s výše uvedenou
vyhláškou. Toto je nutno uvést v rámci povolení provozu zařízení příslušným krajským úřadem.
Bioplynová stanice je ve výše uvedeném případě zařízením určeným k nakládání s odpady
provozovaným dle § 14, odst. 2 zákona o odpadech.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
zástupce ředitele odboru odpadů
podepsáno elektronicky

Ministerstvo životního prostředí
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(+420) 26712-1111
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HLUKOVÁ STUDIE
ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací
zpracované dle metodického návodu č. j. 62545/2010-OVZ-32.3-1. 11. 2010
pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
Výpočet je proveden pomocí programu „Hluk+ verze 13.01 profi“
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1.

PWS POWER s.r.o.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

LpAeq,T

- ekvivalentní hladina akustického tlaku

LWA

- hladina akustického výkonu

NP

- nadzemní podlaží

TV

- těžká vozidla

2.

ÚVOD

Předmětem hlukové studie je posouzení vlivu záměru na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb
a chráněné venkovní prostory. Předmětem záměru je změna vstupních surovin do stávající BPS a
s tímto související doplnění zařízení hygienizace. Tato hluková studie je vypracována jako podklad
pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí – EIA.
Areál bude provozován pouze v době denní.

Záměr:
BPS Jezbořice – změna vstupních surovin

Investor:
PSW POWER s.r.o.
Holubova 978, 547 01 Náchod
IČ: 288 46 460

Umístění záměru
Kraj:

Pardubický kraj

Obec:

Jezbořice

Katastrální území:

Jezbořice
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Obr. č. 1: Umístění záměru

3.

HYGIENICKÉ LIMITY

3.1

Obecné hygienické limity

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní
hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS)
pro denní a noční dobu.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,

T

v chráněném venkovním prostoru

a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví součtem
základní hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době
podle tabulek.
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Tab. č. 1: Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č. 3, část A, NV č. 272/2011 Sb.)
Druh chráněného prostoru

1)

Korekce [dB]
2)
3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce 1 se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
Pro hluk ze železničních stanic, zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede
dnem 1. listopadu 2011, se počítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích
I. A II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy
na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanici,
stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených hodnot.

3.2

Hygienické limity vztahující se k záměru

Pro zájmovou lokalitu jsou stanoveny následující limitní hodnoty hluku chráněných venkovních

prostor staveb a chráněných venkovních prostor.
Stacionární zdroje:
Den

LAeq,T = 50 dB

Noc

LAeq,T = 40 dB
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ZDROJE HLUKU

Uvedené zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku. Stacionární zdroje hluku jsou
provozovány v době denní i noční, kromě fléry, která je v provozu pouze ve dne.

4.1

Stacionární zdroje hluku

Stávající stav
Současné stacionární zdroje hluku jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 2.
Tab. č. 2: Stacionární zdroje hluku – stávající

Fermentory

2

Hladina akust.
výkonu
Lw v dB(A)
-

Kogenerační jednotka

1

73

-

hala 2

Chladič

1

86

-

hala 3

Fléra

1

89

-

hala 5

Zdroje hluku

Počet
(ks)

Hladina akust. tlaku
Lp v dB(A)/ve
vzdálenosti
73/4m

Umístění
hala 1

V areálu se dále nachází záložní zdroj elektrické energie v podobě dieselagregátu, který však běžně
není v provozu, pouze ve výjimečných stavech havárie. V rámci vnitroareálové dopravy je počítáno se
135 TV/den, tzn. 270 jízd/den.
Budoucí stav
Realizací záměru dojde k užívání technologie hygienizace a biofiltru, viz tabulka 3.
Tab. č. 3: Stacionární zdroje hluku – nové
Počet
(ks)

Hladina akust.
výkonu
Lw v dB(A)

Hladina akust. tlaku
Lp v dB(A)/ve
vzdálenosti

Technologie hygienizace

1

-

55/3m

Biofiltr

1

-

50/1m

Zdroje hluku

Umístění
uvnitř haly
hygienizace
vedle haly
hygienizace

Realizací záměru dojde ke snížení denních intenzit nákladní dopravy na 116 TV/den, tzn. na
232 jízd/den.

4.2

Dopravní hluk

Realizací záměru nedojde k navýšení stávajících intenzit dopravy. Dopravní hluk není předmětem
posouzení.
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VÝPOČET HLUKU

5.

Výpočtové body
Jako výpočtové body byla zvolena reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu
záměru na lokalitu. Výpočtové body V1 a V2 reprezentují obytné budovy v blízkosti posuzovaného
záměru.
Tab. č. 4: Pro výpočet hluku byly zvoleny výpočtové body charakterizující nejbližší chráněné objekty
Výpočtový bod Charakteristika výpočtového bodu
V1

V2
V3
V4

Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 71, 2 NP, cca 200 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od J fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem.
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 71, 2 NP, cca 200 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od V fasády, ve výšce 3 m nad terénem.
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 68, 2 NP, cca 250 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od JZ fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem.
Objekt k bydlení, Jezbořice č.p. 68, 2 NP, cca 250 m SZ směrem od záměru,
výpočet 2 m od JV fasády, ve výšce 3 m nad terénem.

Obr. č. 3: Výpočtové body
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Výpočet
Výpočet je pro posouzení stacionárních zdrojů proveden pro situaci po realizaci záměru, a to v denní
i noční dobu. Doprava není předmětem posouzení, navýšení dopravy se nepředpokládá. Výpočet je
proveden v úrovni 3m a 6m nad terénem (výpočtový bod V1 – V4). Výpočet hlukové zátěže byl
proveden pomocí programu HLUK+, verze 13.01 Profi.
Tab. č. 5: Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů

Výp.
bod

Výška
nad
terénem

V1
V2
V3

Hygienický
limit [dB]

Vypočtená hodnota LAeq,T [dB]
před realizací

po realizací

LAeq,T
DEN/NOC

DEN

NOC

DEN

NOC

3m

32,9

24,4

32,1

24,5

50/40

6m

32,5

24,4

31,6

24,5

50/40

3m

33,6

21,8

32,7

21,9

50/40

3m

37,1

36,3

36,9

36,3

50/40

6m

38,2

37,4

38,0

37,4

50/40

30,5

33,3

30,5

50/40

V4
3m
33,8
Zdroj: HLUK+, verze 13.01 profi

Plnění
hygienického
limitu
DEN

NOC

Hodnocení
Provoz zájmového areálu se uvažuje celodenní až na provoz fléry, která je využívána pouze v době
denní. Realizací záměru dojde ke snížení denních intenzit dopravy záměru, hluk z dopravy na
veřejných komunikacích proto není předmětem posouzení.
Z výsledků hlukového modelu uvedených v tabulce 5 vyplývá, že realizací záměru dojde ke zlepšení
hlukové situace v zájmové oblasti v době denní, a to díky snížení stávajících intenzit obslužné
dopravy. V noční době lze očekávat nepatrné navýšení o 0,1 dB u objektu k bydlení č.p. 71. U objektu
č.p. 68 je navýšení pod rozlišovací schopností výpočtového programu.
Doporučená protihluková opatření
Nejsou navržena protihluková opatření
Nejistoty výsledků výpočtového programu
Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+ se pohybuje v rozmezí do 2 dB.
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ZÁVĚR

S dostatečnou pravděpodobností lze předpokládat, že realizací záměru nedojde k celkovému ani
dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani noční době nad
limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Navržený záměr
by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení posuzované lokalitě zejména díky
vhodnému umístění a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti.
Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace nejbližších chráněných
objektů.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až případným přímým měřením hladiny akustického
tlaku A po realizaci všech etap záměru.
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Příloha č. 1: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - v denní době před realizací

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 Profi
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Příloha č. 2: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - v denní době po realizaci

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 Profi
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Příloha č. 3: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - v noční době před realizací

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 Profi
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Příloha č. 4: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - v noční době po realizaci

Zobrazení: HLUK+, verze 13.01 Profi
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