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Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „BPS Tupadly – změna 

vstupních surovin“ v k.ú. Tupadly u Čáslavi  

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

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

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám zasílá dle ust. § 6 odst. 7 zákona 

informaci o oznámení záměru „BPS Tupadly – změna vstupních surovin“ v k.ú. Tupadly u Čáslavi, 

podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle 

§ 7 zákona. 

Oznamovatelem záměru je AGRO Loučná spol. s r.o., Holubova 978, 547 01 Náchod, IČ: 274 98 972 

Zpracovatelem oznámení je: Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ: 601 37 983. 

 

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 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 

19 12 11. Max. kapacita příjmu odpadu kategorie 19 12 12 bude 10 000 t/rok. Kapacita BPS zůstane 

zachována. Do příjmové haly – zařízení hygienizace (předřazeného zařízení BPS) budou přijímány 

odpady zařazené dle katalogového čísla: 02 02 03, 02 03 04, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 04 a 20 01 08. 

Umístění záměru: p. č. 412/1, 412/3, 430/36, st. 156/1 v k.ú. Tupadly u Čáslavi. 

 

Středočeský kraj a Obec Tupadly (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve 

smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno 

do oznámení nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad 

žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona, Obec Tupadly o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této 

informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu. 

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj a Obec Tupadly (jako dotčené územní samosprávné 

celky) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, 

zdejšímu úřadu, nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 

Středočeského kraje. Informace byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje a dále na 

internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému 

CENIA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr spolu s textem 

oznámení pod kódem STC2363. Datum zveřejnění informace na úřední desce Středočeského kraje: 

14.05.2021. 

Ve vyjádření příslušný úřad uvítá Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti 

posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz 

(v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádá, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky 

respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. 

http://www.kr-stredocesky.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr


strana 2 / 2 

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány  

a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší Odbor životního 

prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 

Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách 

CENIA (www.cenia.cz/eia,  https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) a na stránkách Ministerstva 

životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia). Kód záměru je STC2382. 

Do oznámení je taktéž možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 4 

patro, dv. č. 4101, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 691. 

 

 

 

 
 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

 

Rozdělovník k č.j. 058156/2021/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky: 

1. Středočeský kraj, z d e  

2. Obec Tupadly, Tupadly 120, 285 63 Tupadly 

Dotčené správní úřady: 

3. KHS – územní pracoviště Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora      

4. Městský úřad Čáslav, OŽP, nám. Jana Žižky z Trocnova, 286 01 Čáslav 

5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova, 11/40, 160 00 Praha  

6. Krajská veterinární správa, Černoleská 1929, 256 01 Benešov 

7. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – z d e 

Oznamovatel:  

9. AGRO Loučná spol. s r.o., Holubova 978, 547 01 Náchod 

Na vědomí: 

10. Městský úřad Čáslav, stavební úřad, nám. Jana Žižky z Trocnova, 286 01 Čáslav 

11. Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice 

 

(1 a 2 obdrží vedle datové zprávy též v listinné podobě oznámení EIA, pro dotčené orgány státní správy 

je oznámení uloženo na portálu CENIA - www.cenia.cz/eia , 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru STC2382) 
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