V Praze dne:

10. 12. 2013

Číslo jednací:

179473/2013/KUSK

Spisová značka:

SZ_106633/2013/KUSK

Vyřizuje:

Mgr. Lucie Tučková / l. 773

Značka:

OŢP/Tuč

dle rozdělovníku

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
a § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb.
záměru
„Bioplynová stanice Svatbín
konaném dne 2. prosince 2013
v budově Městského úřadu Kostelce nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63
I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Při posuzování vlivů záměru „Bioplynová stanice Svatbín“ společnosti Týnice s.r.o. na ţivotní prostředí
byly dodrţeny stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.).
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
 Dne 10. 9. 2012 obdrţel Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen Krajský úřad) oznámení
záměru „Bioplynová stanice Svatbín“ (dále jen oznámení záměru) s obsahem a rozsahem dle přílohy
č. 3 zákona. Oznamovatelem záměru je společnost Týnice s.r.o., Doubravčice 15, 282 01.
Zpracovatelem oznámení záměru je Ing. Petr Pantoflíček.
 Dne 19. 9. 2012 bylo oznámení záměru zveřejněno a rozesláno dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření.
 Dne 17. 10. 2012 vydal Krajský úřad závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve
kterém konstatoval, ţe záměr bude dále posuzován.
 Dne 18. 7. 2013 obdrţel Krajský úřad dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí (dále jen
dokumentace) dle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace byla zpracována v dubnu 2013 autorizovanou
osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem (osvědčení o odborné způsobilosti MŢP ČR
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č.j. 1547/197/OPVŢP/95 ze dne 13. 6. 1995, prodlouţení č.j. 96790/ENV/10 ze dne 29. 11. 2010),
Přestavlky u Červan 14, 257 23.
 Dne 29. 7. 2013 byla dokumentace zveřejněna a rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření.
 Dne 11. 9. 2013 byla Krajským úřadem pověřena autorizovaná osoba Ing. Miroslav Nešpor
(osvědčení o odborné způsobilosti MŢP ČR č.j. 402/83/OPV/93 ze dne 9. 3. 1993, prodlouţení
č.j. 32508/ENV/06 ze dne 11. 5. 2006 a č.j. 90139/ENV/10 ze dne 10. 11. 2010), Na Zádole 211,
Veleň, 250 63, zpracováním posudku o vlivech záměru na ţivotní prostředí (dále jen posudek).
 Dne 15. 10. 2013 obdrţel Krajský úřad zpracovaný posudek.
Závěry: Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdrţených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
 Dne 30. 10. 2013 byl posudek spolu s doplněním dokumentace zveřejněn a rozeslán dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření.
 Dne 22. 11. 2013 byla zveřejněna informace o konání veřejného projednání posudku a současně
dokumentace, které bylo stanoveno na 2. prosince 2013 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu
Kostelce nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63.
 Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu vydá stanovisko k posuzování vlivů
provedení záměru na ţivotní prostředí ve lhůtě do 30 dnů od konečného termínu pro vyjádření
k posudku, tedy do 30. 12. 2013.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. se
uskutečnilo v pondělí 2. prosince 2013 od cca 17.05 hod. do cca 18.30 hod. v budově Městského úřadu
Kostelce nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63.
3. Vedení veřejného projednání
Veřejné projednání řídila, jako pověřená osoba v souladu s § 4 odst. 2 vyhl. č. 457/2001 Sb., Mgr. Lucie
Tučková, referent Odboru ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje,
oddělení posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace záměru „Bioplynová stanice Svatbín“ společnosti
Týnice s.r.o., posudek dokumentace a vyjádření k nim obdrţená ve smyslu § 8 a § 9 zákona
č. 100/2001 Sb.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání byly zastoupeny jednotlivé strany následovně:
Příslušný úřad: Krajský úřad, OŢPaZe - Mgr. Lucie Tučková, Ing. Hana Švingrová
Oznamovatel záměru: společnost Týnice s.r.o. - Ing. Zdeněk Pačes (jednatel)
Zpracovatel dokumentace: Ing. Petr Pantoflíček
Zpracovatelka posudku: Ing. Miroslav Nešpor
Dotčené samosprávné celky: Město Kostelec nad Černými lesy – Ing. Lukáš Počík (pověřená osoba
k zastupování města na veřejném projednání), dále zástupci samosprávy;

strana 3 / 8
-

nedostavil se ţádný zástupce Středočeského kraje v samostatné působnosti.

Dotčené správní orgány: Zástupci dotčených správních orgánů se nedostavili.
Veřejnost: Veřejného projednání se zúčastnilo několik občanů Svatbína a města Kostelec n. Č. l. , dále
studenti FŢP ČZU. Celkem bylo na veřejném projednání přítomno 27 osob.
6. Program veřejného projednání
1.

Úvod

2.

Vystoupení zástupců jednotlivých stran

3.

Diskuse

4.

Závěr

II.

PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

1. Úvod
Veřejné projednání bylo zahájeno osobou pověřenou Krajským úřadem pro vedení veřejného projednání
v 17.05 hod. V úvodu byli přítomní seznámeni s cílem a programem veřejného projednání, byli
představeni zástupci jednotlivých stran a uvedeny základní údaje o procesu posuzování vlivů na ţivotní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a stručná rekapitulace procesu předmětného záměru „Bioplynová
stanice Svatbín“ (dále jen záměr, příp. BPS).
Záznam průběhu veřejného projednání na CD je uloţen u osoby pověřené Krajským úřadem.
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
Ve druhé části veřejného projednání vystoupili v souladu s programem veřejného projednání zástupci
jednotlivých stran.
Ing. Pačes – seznámil účastníky s historií přípravy výstavby BPS a s nově vystavěným kravínem
v areálu. Uvedl, ţe společnost má dostatek pozemků pro vyuţití digestátu ke hnojení dle předpisů (plán
organického hnojení) i vlastní produkční kapacitu pro zajištění vstupů do BPS (veškerá produkce kejdy
a hnoje z farmy bude zpracována v BPS). Nepředpokládá zvýšení produkce kukuřice, postup pěstování
probíhá podle plánu hospodaření, eroze je omezena, jelikoţ zákon neumoţňuje pěstování kukuřice
v území ohroţeném erozí. V současné době má podnik 480 ha kukuřice, z čehoţ bude zapotřebí 120 ha
pro siláţ – krmení skotu, provoz BPS spotřebuje 250 ha kukuřice, proto nedojde k navýšení současných
ploch pro pěstování kukuřice. Výroba tepla zpočátku nabídnuta městu Kostelec nad Č. l., nabídka nebyla
doposud přijata.
Ing. Pantoflíček – stručně seznámil s obsahem dokumentace, shrnul vstupy a výstupy záměru se
zaměřením na sloţky ţivotního prostředí, jichţ se týkaly připomínky uvedené k oznámení záměru,
resp. k dokumentaci. Jako zpracovatel dokumentace doporučuje záměr k jeho realizaci.
Ing. Nešpor – stručně seznámil s účelem posudku, zhodnotil úplnost dokumentace - obsahově je
zpracovaná dostatečně v souladu s poţadavky zákona. Nedostatky dokumentace dle uplatněných
připomínek poţadoval doplnit – zastavovací situace a textové okomentování (doplnění dokumentace
jejím zpracovatelem). Konečná zastavovací studie bude řešena v rámci územního řízení. Dále uvedl
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vypořádání připomínek dotčených orgánů státní správy a veřejnosti - byly vyzdvihnuty pouze zásadní
a hlavní připomínky k projektu. Zhodnotil technické řešení záměru, které je akceptovatelné za dodrţení
navrţených podmínek. V závěru posudku navrhuje příslušnému úřadu souhlasné stanovisko
s podmínkami, se kterými účastníky seznámil. Předpokládá, ţe se uplatněné připomínky i podmínky
návrhu stanoviska dále projednají v diskusi, případně upraví nebo doplní.
3. Diskuse
Ve třetí části veřejného projednání proběhla v souladu s programem veřejného projednání diskuse. Byla
zahájena seznámením přítomných s pravidly pro diskusi, zejména pokud se týče záznamu průběhu
veřejného projednání a nahrávání na elektronické médium v souladu se zákonem. Přítomní byli vyzváni
k vyjádření připomínek k účastníkům posuzování z pohledu hodnocení vlivů záměru na ţivotní
prostředí.
Ing. Lukáš Počík v zastoupení města Kostelec nad Černými lesy:
– měl připomínku ke kvalitě a rozsahu zastavovací situace - doplněná situační mapa neobsahuje
odstupové vzdálenosti, ochranná pásma, umístění fléry zasahuje na hranici pozemků (ochranné pásmo
zasahuje na cizí pozemek), dále není zřejmé umístění sběrné jímky a jak bude zvětšen její navrhovaný
objem (stávající jímka), obdobně vzdálenost velínu a vlastních objektů BPS dávkování siláţe vzhledem
k organizaci areálu, bylo by vhodné řešit jiným způsobem.
- Město Kostelec n. Č. l. poţaduje doplnit ochranná pásma z hlediska poţární bezpečnosti.
Vyjádření zpracovatele posudku:
- zvětšení sběrné jímky bude realizováno zbudováním druhé jímky, tyto budou vzájemně propojeny;
- základní ochranná pásma mezi objekty BPS jsou převzaty z obdobných projektů dodavatele stavby,
podrobně bude vše řešeno v rámci územního řízení;
- osazení fléry přímo na hranici pozemku není moţné, bude muset dojít k jejímu posunutí, ochranné
pásmo nesmí zasahovat na cizí pozemky, jeho zmenšení je moţné řešit návrhem protipoţární stěny;
- do stanoviska bude přiřazena další podmínka: „Umístění fléry i dalších objektů BPS bude provedeno
tak, aby jejich ochranná pásma nezasahovala na cizí pozemky.“
Vyjádření zástupce KÚ Ing. Švingrové:
- upozornila na to, ţe EIA je pouze odborným podkladem pro následná povolovací řízení, město
Kostelec n. Č. l. bude účastníkem těchto řízení, kde si můţe tyto poţadavky ohlídat. Pokud stavební
úřad převezme navrţené podmínky z procesu EIA do své výrokové části, stávají se pro investora
v územním a stavebním řízení závazné.
Ing. Počík v zastoupení města Kostelec nad Černými lesy:
- dotázal se, zda je koncový sklad - digestát trvale podmáčen, vzhledem k přečerpávání siláţní vody
z přeplněné jímky?
- Proč byla ze strany zpracovatele posudku doporučena příprava koncového skladu pro dodatečné
zastřešení?
- Kde bude docházet k oplachu techniky při výjezdu na komunikace?
- Obec má problém s ucpáváním kanalizace zejména zbytky kukuřičné siláţe a poţaduje, aby v rámci
procesu EIA byl vypracován generel kanalizačního systému stávající farmy.
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Vyjádření zpracovatele posudku:
- výstupní digestát má kolem 8 % sušiny, jedná se o tekutinu, která příp. ředí obsah koncového skladu;
- poţadavek na přípravu pro zakrytí koncového skladu je pouze ochrana investora, neboť je do budoucna
moţné očekávat zákonný poţadavek na zakrývání těchto skladovacích jednotek;
- u běţného provozu BPS po zpevněných komunikacích v rámci areálu není zapotřebí mytí techniky,
oplach lţíce nakladače je moţné provést na stáčecí zabezpečené ploše, provoz naváţení kukuřičné
řezanky k siláţování jiţ funguje v současné době, včetně mytí techniky ve stávajícím areálu;
- vody, které mohou být kontaminovány materiálem v rámci provozu BPS (senáţ, siláţ, digestát), jsou
zpět vedeny do jímky a zpět vyuţity ve fermentoru, vody neznečištěné jsou vsakovány do poldru,
realizace záměru je navrţena s podmínkou, ţe ţádné vody nebudou napojeny na stávající obecní
kanalizaci. BPS má řešenou likvidaci dešťových vod samostatně, bez návaznosti na mléčnou farmu.
Řešení současného areálu není předmětem posuzování EIA.
Eva Chmelíková, členka rady města Kostelec nad Černými lesy:
- v dnešním roce bylo s investorem zahájeno správní řízení o kontaminaci dešťové kanalizace obce,
v kanalizaci byla při vyčištění zjištěna kejda a zbytky z ţivočišné výroby, nedávno došlo k ucpání
kanalizace. Vyjádřila obavy města, ţe nebudou dodrţovány správné technologické postupy. Město
nemůţe podporovat investora, který má nevyřešené staré problémy z provozu. Problém s odváděním
sráţkových vod není řešen, výstavbou BPS se ještě zhorší.
- Přestane natékat voda z polí do obce (přes porušené drenáţe), pěstování kukuřice na svaţitých
pozemcích? Měl by investor zadrţet drenáţní - meliorační vody z polí na svém pozemku a ne je pouštět
na náves obce? Neboť nejen při přívalových deštích se z pole valí voda na náves.
Vyjádření Ing. Pačese:
- starý areál má své hříchy a jeho rekonstrukce by stála 15 - 20 mil. Kč, bude se rušit starý siláţní ţlab,
který byl moţným zdrojem znečišťování, nutno udělat celkový projekt areálu.
Vyjádření zpracovatele posudku:
- provoz navrhované BPS nebude v ţádném případě napojen na stávající obecní kanalizaci.
Rekonstrukci stávajícího areálu si musí investor řešit v rámci provozu, nejde spojit s procesem EIA
výstavby BPS;
- plochy pro pěstování kukuřice jsou dány předpisy, mapovým podkladem ELPIS, tyto plodiny nelze
pěstovat na svaţitých pozemcích;
- otázka vody stékající z polí do obce ani oprava meliorací není předmětem projednání provozu BPS.
Ing. Počík v zastoupení města Kostelec nad Černými lesy:
- Co se stane, pokud nevyjdou výsledky hydrogeologického průzkumu a vodu nebude moţné řádně
zasakovat? Je moţné zahrnout i tuto podmínku?
Vyjádření zpracovatele posudku:
- tato podmínka je jiţ v návrhu stanoviska obsaţena.
Eva Chmelíková, členka rady města Kostelec nad Černými lesy:
- upozorňuje, ţe město Kostelec nad Černými lesy zaslalo datovou schránkou připomínky k posudku
(zde uvedené v zastoupení panem Ing. Počíkem), byly předány osobně písemnou formou.
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4. Závěr
Ve čtvrté části veřejného projednání po vyzvání k případným dalším vyjádřením připomínek byla
diskuse ukončena. Přítomní byli dále seznámení s dalším postupem. Do 10 dnů bude zpracován zápis
z veřejného projednání, který bude zveřejněn a zaslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům, a na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření
k nim uplatněných vydá Krajský úřad stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ţivotní
prostředí, které bude zveřejněno a zasláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům.
III.

ZÁVĚR

Jako osoba pověřená řízením veřejného projednání konstatuji, ţe byla naplněna všechna ustanovení pro
veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Bioplynová stanice Svatbín“ podle
zákona č. 100/2001 Sb.

Mgr. Lucie Tučková
pověřená řízením veřejného projednání
Zpracovala: Mgr. Lucie Tučková
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na ŢP
Přílohy:
- Prezenční listina

Rozdělovník k č.j. 179473/2013/KUSK-OŢP/Tuč:
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Středočeský kraj z d e
2. Město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53 , 281 63 Kostelec n. Č. l.
Dotčené správní úřady:
3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2
4. MěÚ Říčany, OŢP, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
5. ČIŢP - OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, OŢPaZ z d e
Oznamovatel:
7. Týnice s.r.o., Ing. Zdeněk Pačes, Doubravčice 15, 282 01 Český Brod
Na vědomí:
8. MŢP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
9. MŢP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
10. MěÚ Kostelec nad Černými lesy, Stavební úřad, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec n. Č. l.
11. Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23
12. Ing. Miroslav Nešpor, Na Zádole 211, Veleň, 250 63 pošta Mratín
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