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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
 
A. 1. Obchodní firma    
 
.A.S.A., spol s r.o. 
 
 
A. 2. Identifikační údaje  
 
IČO: 45809712 
 
A. 3. Sídlo   
 
Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8 
 
A. 4. Oprávněný zástupce oznamovatele  
 
Ing. Arnošt Kastner, generální ředitel společnosti 
 
kontaktní osoba: ing. Jakub Kos, mtel: 602 618 993  
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B. I. Základní údaje 
 
B. I. 1. Název záměru    
 
Bioplynová stanice Úholičky. 
 
 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru    
 
V Praze a okolí vzniká velké množství bioodpadů z drobného podnikání, 
zpracovatelského průmyslu, v obchodních řetězcích, z jídelen a restaurací a u 
obyvatel. Nakládání s nimi není dnes zcela uspokojivě řešeno. Část je spalována ve 
spalovně Malešice, část skládkována se směsným komunálním odpadem a některé 
bioodpady jsou drceny v kuchyňských drtičích a končí v kanalizaci kde mohou 
způsobovat problémy ve stokové síti. 
 
Záměrem společnosti .A.S.A. je vybudování nové bioplynové stanice pro zpracování 
bioodpadů v areálu skládky Regios a.s. Úholičky. Bioodpady budou na bioplynové 
stanici plně hygienizovány a stabilizovány na materiál vhodný k využití jako hnojivo. 
Vyrobený bioplyn bude spalován v kogeneračních jednotkách, kde z něj bude 
vyráběna elektrická energie a teplo. Elektrická energie bude prodávána do sítě a 
vyrobené teplo bude využito pro vytápění technologických celků a dále nabídnuto k 
užívání pro podnikatelské záměry, část tepla bude pravděpodobně likvidována na 
tepelném výměníku.  
 
Kapacita zařízení je cca 15.000 tun odpadů na vstupu za rok. Budou přijímány 
odpady z potravinářského průmyslu, nízkorizikové odpady z jatek, odpady ze 
supermarketů, jídelen a restaurací a tříděná biosložka komunálního odpadu od 
obyvatel. Kapacita zařízení může být také interpretována jako cca 3.000 tun sušiny 
za rok. 
 
 
B. I. 3. Umístění záměru    
 
Kraj : Středočeský 
Obec : Úholičky 
Katastrální území : Úholičky 
NUTS 4: CZ021A 
 
Lokalita pro uvažovanou bioplynovou stanici Úholičky se nachází na volném prostoru 
v areálu skládky Regios a.s. na pozemku p. č. 199/17 k. ú. Úholičky v části 
technologického zabezpečení skládky. V blízkosti záměru se nacházejí některé 
stávající objekty skládky vhodné k využití v rámci provozu bioplynové stanice - 
trafostanice, stávající kogenerační jednotka, hořák zbytkového plynu (fléra), jímka 
skládkových vod. 
 
Zájmové území neleží v zátopovém pásmu. 
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Plošná výměra areálu bioplynové stanice je cca 4.000 m2. 
 
 

 
        

 
Obrázek 1: Umístění záměru (zdroj: T – map server, mapy.centrum.cz) 
 
 
B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Záměrem společnosti .A.S.A. je vybudování bioplynové stanice pro zpracování 
bioodpadů v areálu skládky Regios a.s. Úholičky. Bioplynová stanice je koncipována 
tak, aby byl v budoucnu možný její další rozvoj a umožňovala zpracovávat významný 
podíl tříděných komunálních bioodpadů od obyvatel. Vyrobený bioplyn bude sloužit 
jako ekologický zdroj elektrické energie a tepla a v budoucnu se počítá s jeho 
využitím pro pohon vozidel. 
 
Záměr je v souladu je v souladu s plánem odpadového hospodářství Prahy i 
Středočeského kraje. Záměr nekoliduje z dalšími záměry. 
 
 
B. I. 5. Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí    
 
Nakládání s bioodpady se vzhledem k závazkům platné legislativy a nově i 
závazných částí POH stává důležitou součástí s odpadového hospodářství obcí i 
podniků. V současné době existuje minimum zpracovatelských kapacit umožňujících 
efektivní využití těchto bioodpadů. Často je s nimi nakládáno na hranici (i za hranicí) 
legislativy a v případě zájmu o správné nakládání není k dispozici odpovídající 
zařízení. 

skládka Regios 
a.s. Úholičky 
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Výstavba bioplynové stanice v areálu skládky Regios a.s. Úholičky umožní 
zpracovávat a hygienizovat produkované bioodpady z části území Středočeského 
kraje a hl. m. Prahy. Produkovaný materiál bude odvodňován a bude materiálově 
využit přímo jako hnojivo v zemědělství nebo jako substrát pro výrobu kompostu. Při 
provozu stanice bude produkováno značné množství elektrické a tepelné energie. 
Elektrická energie bude prodávána do veřejné sítě a bude zdrojem příjmů. Tepelná 
energie bude využita pro vytápění objektů stanice a skládky. Bioplynová stanice 
rovněž poskytne cca 3 – 5 nových pracovních míst. 
 
Vybraná lokalita je výhodná zejména v možnosti využít stávající komunikace a 
infrastrukturu skládky a vzdálenost od obytné zástavby zaručuje minimální vliv na 
obyvatelstvo. Popsaná varianta je jedinou uvažovanou variantou. 
 
 
B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
B. I. 6. 1. Technický popis záměru 
 
Hlavní technologické celky bioplynové stanice (BPS) jsou vstupní objekt, dotřiďovací 
zařízení pro tříděné komunální odpady (pulper), vstupní homogenizační jímka, 
hygienizace materiálu, fermentor, skladovací nádrže na produkovaný materiál, 
plynojem a kogenerační stanice. Bude využita stávající mostní váha na skládce. 
 
Odpady budou přijímány v odděleném příjmovém objektu stanice který bude tvořit 
uzavřená hala o rozměrech 20 x 30 m. Objekt příjmu odpadů bude vybaven 
nájezdovou rampou s koncovou výsypkou a drtiči odpadu s protiběžnými válci. Tento 
vstupní objekt bude tzv. nečistou zónou provozu a bude pravidelně hygienicky 
ošetřován. Hala bude otevřena jen po dobu nutnou pro vjezd a odjezd vozidla. 
Během manipulace s bioodpady a hygienického ošetření svozové techniky bude 
stále uzavřena. Hala bude vybavena odsávací vzduchotechnikou zaústěnou do 
biofiltru. 
 
Ze vstupního hrubého drtiče budou materiály dopravovány šnekem dvěma různými 
cestami. Průmyslové odpady včetně nízkorizikových odpadů z jatek budou po drcení 
a magnetické separaci přímo směšovány s kapalnými odpady a procesní vodou v 
uzavřené zásobní jímce o objemu 500 m3. Komunální bioodpady (obsahují cca 3 % 
nečistot, hlavně plasty, sklo, kovy) budou zpracovávány navíc v třídícím zařízení 
obsahujícím rotační třídění v kapalné fázi tzv. pulper.  
 
Je uvažováno s instalací zařízení firmy Lohse, které je úspěšně provozováno v 
mnoha aplikacích v Rakousku a Německu. To zajistí oddělení těžkých nežádoucích 
příměsí (písek, sklo) a zároveň plastů. Přetříděné odpady budou vedeny potrubím do 
stejné zásobní nádrže, kde budou smíseny s kapalnými a průmyslovými odpady. 
Kapalné odpady budou stáčeny v provozní budově čerpadly přímo do mísící jímky. 
Popsané zařízení - pulper uspokojivě odděluje plasty a organický materiál a 
umožňuje tak zpracování některých problematických materiálů jako např. zkažené 
potraviny v obalech bez nežádoucích efektů v provozu a negativního ovlivnění kvality 
výstupního materiálu. Dle zahraničních zkušeností obsahují bioodpady získané u 
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obyvatel cca 3% nečistot, které mohou velmi negativně ovlivnit kvalitu výstupního 
materiálu a hnojiva a je vhodné je tímto způsobem separovat. 
 
Stavba vstupního objektu bude řešena tak, aby bylo zcela zabráněno úniku 
hygienicky závadných látek z objektu. Bude v maximální míře minimalizován vliv 
obsluhy a kontakt těchto materiálů s otevřenými zařízeními i vzduchem. 
 
 V oddělené části provozní budovy bude umístěn rekuperační výměník a 
hygienizační jednotka. V zásobní jímce budou odpady naředěny kapalnými materiály 
na provozní sušinu zhruba 8%, ve  spodní části zásobníku zároveň může dojít 
k odsazení těžkých předmětů a směs odpadů bude dále čerpána a v kapalné fázi 
potrubím a rozdrcena na frakci max. 8 mm v tzv. Mono-Muncheru. Po proběhnutí 
hygienizace při 70°C a době zdržení 1 hod. při této teplotě bude materiál čerpán k 
vlastní methanizaci do fermentoru. 
 
Fermentor o objemu 3.000 m3 (průměr cca 17 m) bude  míchán pádlovým míchadlem 
poháněným elektromotorem. Anaerobní fermentace bude probíhat při teplotě 37 °C. 
Čerpání substrátu do fermentoru je řízeno automaticky v nastavených časových 
intervalech. Reaktor je uzavřenou nádobou a je vybaven zařízením pro rozrušování 
případné pěny na povrchu kapaliny, pojistné zařízení jistící přebytek plynu, zařízení 
na odkalování a místa pro umístění měřících zařízení pro analyzování kvality plynu a 
biomasy v reaktoru.  
 
Vznikající bioplyn bude jímán do plynojemu o objemu 300 m3 umístěného v horní 
části fermentoru nebo na vyhrazeném místě v areálu stanice (dle technologie 
dodavatele stavby). Bioplyn je odsiřován biologickou cestou malým přídavkem 
vzduchu do reaktoru a jednoduchou kondenzací je zbavován vody. Po těchto 
úpravách je kvalita bioplynu dostatečná pro využití v kogeneračních jednotkách. 
 
Kogenerační jednotka bude instalována vedle stávající kogenerace pro využití 
skládkového plynu a bude v kontejnerovém provedení. Vyrobené teplo bude využito 
k hygienizaci vstupních materiálů, k vytápění objektů stanice a část bude 
pravděpodobně likvidována na výměníku. V budoucnu se počítá s jeho využitím 
např. pro sušení výstupního materiálu. 
 
Zfermentovaný materiál (někdy nazývaný digestát) bude shromažďován ve 
skladovací nádrží o objemu 500 m3 a odvodňován na odstředivce. Odvodněný 
materiál v množství cca 4.400 tun za rok bude v první fázi dodáván jako substrát pro 
kompostování částečně na kompostárnu JENA, dále jako rekultivační materiál na 
skládku Regios a.s. a po předpokládané registraci jako hnojivo bude přímo 
uplatňován v zemědělství. Kalová voda z odvodnění bude čištěna v malé ČOV a 
shromažďována v zásobní nádrži 500 m3. Následně bude recirkulována jako 
procesní voda v systému čímž dojde k významné úspoře ředící vody na vstupu. Tyto 
nádrže budou umístěny v jednom celku rozděleným přepážkami. 
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Obrázek 2: Jednoduché schéma technologie bioplynové stanice 
 
 
B. I. 6. 2  Technologie  
 
Anaerobní fermentace 
 
Anaerobní fermentace je biologický proces rozkladu probíhající za nepřístupu 
vzduchu. Tento proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer 
nebo na skládkách komunálního odpadu. Při tomto procesu směsná kultura 
mikroorganismů  postupně v několika stupních rozkládá organickou hmotu. Produkt 
jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem pro další skupinu. Proces 
můžeme rozdělit do 4 hlavních fází: 
 

• Hydrolýza – působením extracelulárních enzymů dochází mimo buňky ke 
hydrolytickému štěpení makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny, 
především mastné kyseliny a alkoholy, při tomto procesu se uvolňuje rovněž 
vodík a CO2 

• Acidogeneze – dochází k transportu produktů hydrolýzy dovnitř buněk a 
dalšímu štěpení vysokomolekulárních látek. Vznikají nižší mastné kyseliny, 
vodík a CO2 

• Acetogeneze – dochází k dalšímu rozkladu kyselin a alkoholů za produkce 
kyseliny octové 

• Methanogeneze – závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z kyseliny 
octové, vodíku a CO2 vzniká methan, tento krok provádějí methanogenní 
bakterie, což jsou striktně anaerobní organismy, podobné nejstarším 
organismům na Zemi. Tyto bakterie jsou citlivé především na náhlé změny 
teplot, pH, oxidačního potenciálu a další inhibiční vlivy 

 
Z hlediska teplot rozdělujeme anaerobní procesy, podle optimální teploty pro 
mikroorganismy, na psychrofilní (5 – 30°C), mezofilní (30 – 40°C), termofilní  (45 – 
60°C) a extrémě termofilní (nad 60°C). Výhodou procesů prováděných za vyšších 
teplot je vyšší účinnost, jak rozkladu organických látek, tak především hygienizace 
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materiálu. Nejběžnější aplikací jsou zatím procesy mezofilní při teplotě 35°C. 
Hodnota pH by se během procesu měla pohybovat mezi 7 a 8.  
 
Anaerobní procesy jsou velmi často využívány na větších a středních čistírnách 
odpadních vod ke stabilizaci čistírenských kalů. 
 
Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je 
bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 70%) a oxidu uhličitého (cca 
30%). Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, NH3, H2O, 
ethanu a nižších uhlovodíků. Vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní 
materiál (digestát), který lze výhodně použít jako hnojivo. 
 
Kogenerace – společná výroba elektrické energie a tepla 
 
Kogenerace, neboli společná výroba tepla a elektřiny, představuje velmi zajímavou 
aplikaci moderních technologií na známé principy. Kogenerační jednotku tvoří 
generátor na výrobu elektřiny, poháněný spalovacím motorem. Takovéto agregáty 
jsou známy například z nemocnic, kde tvoří záložní zdroj pro případ výpadku 
elektřiny ze sítě. 
 
Výhoda kogenerace však spočívá v tom, že odpadní teplo odváděné ze spalovacího 
motoru (obvykle chladičem a výfukem ...), je využito pro výrobu tepelné energie. Ta 
je při procesu anaerobní fermentace využita jednak pro ohřev reaktorů, k hygienizaci 
materiálů a jednak může být její přebytek využit k dalším účelům dle záměrů 
investora. Díky tomu je dosaženo vysoké účinnosti celého procesu a tím dochází 
k úspoře paliv a ke snižování množství škodlivých emisí. 
 
 
B. I. 6. 3  Počet zaměstnanců 
 
Chod bioplynové stanice bude zajišťovat obsluha 3 - 5 zaměstnanců, 1 x vedoucí 
stanice, 2 - 4 x technik stanice. Na některých pracích se mohou podílet stávající 
zaměstnanci skládky. 
 
 
B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
2007 – 2008 
 
         
B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
Obec Úholičky, obec Velké Přílepy, město Černošice, Středočeský kraj 
 
 
B. I. 9. Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 
 
Záměr spadá do kategorie II. dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Podle této 
přílohy se jedná se o zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1.000 –
30.000 tun za rok. 
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B. II. Údaje o vstupech 
 
 
B. II. 1. Půda 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor ostatní půdy na pozemku p. č. 199/17 k. ú. 
Úholičky. Jedná se o součást areálu skládky určenou pro technické zázemí skládky. 
Plošná výměra záměru je cca 4.000 m2. Přístupové komunikace budou zachovány 
beze změn. 
 
 
B. II. 2. Voda 
 
K provozu bioplynové stanice bude využíváno určité množství technologické vody pro 
ředění vstupních materiálů. Ročně se může jednat maximálně o cca 24.000 m3 v 
případě, že nebude vůbec využívána recyklace což je zcela nepravděpodobné a z 
hlediska investora zcela neúčelné a nevýhodné. To je pouze teoretická hodnota 
vzhledem k plánovanému maximálnímu využití recyklace. Reálně předpokládáme 
90% podíl recyklace kalové vody, z čehož plyne předpokládaná spotřeba 2.400 m3 
užitkové vody. Tato voda bude získávána z areálového rozvodu užitkové vody. 
Kapacita tohoto rozvodu je dostatečná (DN 700). Sociální zařízení pro pracovníky 
bude zajištěno ve stávajících prostorách skládky. Pitná voda bude zajištěna rovněž 
ze stávajících zdrojů zázemí skládky. 
 
 
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Hlavním surovinovým zdrojem bioplynové stanice jsou především zpracovávané 
biologicky rozložitelné materiály. Pro uvažovaný provoz se v první fázi jedná o tato 
množství bioodpadů: 
 

• tuky a odpad z tukových lapolů (kat. číslo odpadu 02 02 04) 
• bioodpady z obchodních řetězců a supermarketů 1000 tun za rok, sušina 

30 % (kat. číslo odpadu např. 20 02 01) 
• bioodpady z výroby potravin, 1.425 tun za rok, sušina cca 35 % (kat. číslo 

odpadu 02 06 01) 
• filtrační zbytky z hydrolýzy škrobů, sušina 20 % (kat. číslo odpadu 02 03 

05) 
• nízkorizikové jateční odpady, 3.760 tun za rok o sušině cca 30 %, 

(materiály kategorie 3 dle nařízení 1774/2002 EP), (není kat. číslo 
odpadu, na tyto odpady se nevztahuje zákon o odpadech) 

• zbytky jídel, tříděná biosložka komunálního dopadu 800 t, sušina cca 20 
%, (kat. číslo odpadu 20 02 01) 

 
 
 
V zařízení nebudou zpracovávány žádné nebezpečné odpady dle zákona č. 
185/2001 ve znění pozdějších předpisů (106/2005 Sb.).  
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Předpokládáme, že v rámci provozu zařízení bude možno zpracovat dále bioodpady 
které můžeme zařadit do těchto kategorií dle katalogu odpadů: 
 
020102 Odpad živočišných tkání 

020103 Odpad rostlinných pletiv 

020106 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalné odpady, sbírané odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

020202 Odpad živočišných tkání 

020203 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

020204 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

020301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

020305 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

020403 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

020501 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

020502 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

020601 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

020603 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

020702 Odpad z destilace lihovin 

020704 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

020705 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

040101 Odpadní klihovka a štípenka 

040107 Kaly neobsahující chrom 

190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

200125 Jedlý olej a tuk 

200201 Biologicky rozložitelný odpad 

200302 Odpad z tržišť 

200304 Kal ze septiků a žump 

  
Žádné z těchto odpadů nejsou nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 ve 
znění pozdějších předpisů (106/2005 Sb.). 
 
V průběhu provozu se počítá s postupným zařazováním některých dalších biologicky 
rozložitelných odpadů až na plnou kapacitu cca 15.000 tun za rok. 
 
Kapacita zařízení počítá s postupným rozvojem třídění biosložky směsného 
komunálního odpadu a jejím zpracováním. To je i hlavním důvodem zařazení 
třídícího zařízení v technologii stanice. Dle zahraničních zkušeností je možný provoz 
stanice prakticky pouze z příjmu tříděné biosložky směsného komunálního odpadu. 
Teoretický potenciál reálně vytříditelného množství těchto bioodpadů je ve svozové 
oblasti zařízení (Praha + část Středočeského kraje) odhadnut až na cca 50.000 tun 
při nízké výtěžnosti separovaného sběru (cca 25 kg/os/rok, v Rakousku a Německu 
běžně dosahováno 60 kg/os/rok). 
 
Pro údržbu a čištění strojů a zařízení budou také spotřebovávány mazací tuky a oleje 
(různé druhy), případně jiné přípravky. Budou používána pouze biologicky 
rozložitelná moderní maziva. 
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Elektrická energie a zemní plyn 
 
Elektrická energie v areálu stanice bude přivedena ze stávajícího rozvodu 380 V 
skládky Regios a.s. Zemní plyn nebude zaveden. Bude vytvořeno propojení 
bioplynového rozvodu se systémem odplynění skládky. Příkon všech instalovaných 
elektrických zařízení včetně parního vyvíječe bude cca 300 kW. Předpokládaná 
vlastní spotřeba energie bude vzhledem k očekávanému fondu pracovní doby 
jednotlivých strojů maximálně cca 1.500 kWh za den.  
 
Kogenerační jednotka bioplynové stanice i bude připojena k stávající trafostanici 800 
kV v areálu skládky. Kapacita této trafostanice již počítá s významným zvýšením 
kapacity kogeneračních jednotek na skládce a je dostatečná. 
 
 
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v zájmovém území je v současné době tvořena především dopravou po 
silnici č. 240 Praha - Kralupy nad Vltavou přes Velké Přílepy a Tursko.  
 

 
 
Obrázek 3: Intenzita dopravy v regionu (zdroj: ŘSD ČR, sčítání dopravy 2000) 
 
Intenzita provozu na této silnici je dle sčítání dopravy v roce 2000 5.437 průjezdů 
vozidel za den. Provoz je tvořen jednak osobní dopravou a jednak poměrně 
intenzivním provozem nákladní dopravy. Část je tvořena dopravou na skládku 
Úholičky (roční kapacita přes 100.000 tun, cca 70 % ze směru od Kralup, 30 % od 
Prahy).  
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Nároky na dopravní infrastrukturu budou tvořeny především zavážením 
zpracovávaných materiálů do stanice a odvozem zfermentovaného materiálu zpět k 
využití.  
 
Navážení kapalných odpadů bude prováděno zabezpečeným cisternovým vozem o 
kapacitě cca 15 tun materiálu. Při návozu celkem cca 3.500 tun kapalných materiálů 
předpokládáme zavážení cca 1 x denně, tj. 2 průjezdy. Cisternový prostředek bude 
využíván i k předpokládanému odvozu nerecyklované části kalové vody na některou 
větší městskou ČOV (Praha, Kralupy, Kladno). Předpokládá se využití zpátečních 
cest vozidla - počet průjezdů nebude navýšen. 
 
Navážení pevných bioodpadů bude prováděno svozovými prostředky společnosti 
.A.S.A. v kontejnerech zabezpečených dle typu odpadu. Bude se jednat o dovoz cca 
7.000 tun pevných materiálů kontejnery o objemu 5 a 10 m3. Při fondu pracovní doby 
254 dní se bude jednat o navýšení dopravy o cca 8 průjezdů nákladního vozidla za 
den. Odvoz materiálu bude prováděn rovněž v kontejnerech. Při produkci 4.400 tun 
materiálu při sušině 30 % bude nutno provádět odvoz 2 x denně kontejnery 10 m3. To 
znamená nárůst dopravy o další 4 průjezdy svozových prostředků. Některé 
bioodpady budou rovněž sváženy menšími vozidly např. Avia. Předpokládáme cca 4 
průjezdy denně. 
 
Celkové navýšení dopravní zátěže tedy bude činit 14 průjezdů vozidel za den v denní 
dobu mezi 7 - 17 hod. Bude se tedy jednat o nárůst o cca 1 - 2 průjezdů za hodinu. 
Což představuje navýšení o 0,25% na silnici č. 240. 
  
 
B. III. Údaje o výstupech 
 
B. III. 1. Ovzduší 
 
Provoz záměru 
 
Obecně je nutné poznamenat, že realizací záměru dojde ke snížení emisí 
skleníkových plynů (především methanu) z potenciálně skládkovaných  bioodpadů a 
také k omezení emisí z tradičních zdrojů energie, které budou nahrazeny 
kogenerační jednotkou.  
 
Bodové zdroje emisí 
 
Bodovým zdrojem emisí bude především kogenerační jednotka o spotřebě bioplynu 
110 m3/hod, elektrickém výkonu 260 kW a tepelném výkonu 350 kW. V úvahu 
přichází např. konkrétní typy MOTORGAS TBG 260 s motorem Waukesha, GE 
JENBACHER JMS 208, 2 x TEDOM Cento 150 SPBIO. 
 
Dle zákona č. 86/2002 Sb. se jedná o středně velký zdroj znečištění ovzduší. 
Jednotka bude splňovat dané emisní limity dle nařízení vlády č.352/2002 Sb. V rámci 
územního řízení a schvalování povolení k případnému provozu středního zdroje 
znečištění bude vypracována rozptylová studie a odborný posudek pro tento zdroj. 
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Hlavními emitovanými látkami budou produkty spalování bioplynu, tedy především 
CO2.  
 
Předpokládaná roční produkce bioplynu činí 1.068.477 m3. Při předpokládaném 
obsahu methanu 65 % tedy předpokládáme spálení 694.510 m3 methanu. Roční 
emise CO2 vzniklého spálením bioplynu budou činit cca 1.389 tun za rok. Je nutné 
konstatovat, že methan je 21 x účinnější skleníkový plyn než CO2, zabránění jeho 
úniku do prostředí je tedy hlavní prioritou proti produkci CO2. 
 
Emise oxidů dusíku NOx byly vyčísleny z emisního limitu dle přílohy č. 5 nařízení 
vlády 352/2002 Sb. na maximálně 2,05 tun za rok. Skutečné hodnoty jsou očekávány 
hluboko pod tímto limitem (dle materiálů dodavatelů kogeneračních jednotek 
TEDOM, MOTORGAS, JENBACHER). Případné emise SO2, který vzniká 
spalováním bioplynu s vyšším obsahem H2S jsou potlačeny odsiřováním bioplynu 
(biologické odsíření). Přítomnost H2S ve spalovaném bioplynu významně snižuje 
životnost kogeneračních motorů, zkracuje intervaly výměn oleje a oprav. Příměs H2S 
v bioplynu je velmi nežádoucí a kvalitní odsíření je jednou z podmínek provozu 
kogenerační jednotky. 
 
Zdrojem pachových látek by mohl být vstupní objekt bioplynové stanice a svozová 
technika. Veškerý svoz bude prováděn v zabezpečených a k tomu určených 
dopravních prostředcích, které budou v areálu stanice v zabezpečené hale vstupního 
objektu čištěny a hygienicky ošetřeny parní dezinfekcí. Vstupní objekt stanice bude 
uzavíratelná hala vybavená odsávací vzduchotechnikou zaústěnou do biofiltru. 
 
Menším zdrojem emisí bude malá čistírna kalové vody sloužící k odstraňování dusíku 
běžným biologickým procesem.  
 
Liniové zdroje 
 
Liniové zdroje emisí budou představovány návozem materiálu na bioplynovou stanici 
a jeho odvážením zfermentovaného materiálu. Vzhledem k celkovému rozsahu 
dopravy v zájmovém území (5.437 průjezdů za den) a předpokládanému nárůstu o 
0,25 % zahrnujícímu 14 průjezdů (příjezd a odjezd) nákladních aut denně by tento 
vliv neměl být významný.  
 
 
Etapa výstavby záměru 
 
V rámci výstavby záměru předpokládáme občasné zvýšení prašnosti a emise 
způsobené provozem běžných stavebních mechanismů. Vzhledem ke kontinuálně  
probíhajícím pracím na tělese skládky budou tyto vlivy v porovnání s provozem 
skládky malé. Prašnost v průběhu prací může být snižována skrápěním. Lze využít 
techniku a prostředky technického zabezpečení skládky. 
 
 
B. III. 2. Odpadní vody  
 
Při provozu bioplynové stanice bude vznikat značné množství kalové vody z 
odvodnění výstupního materiálu. Pro minimalizaci této produkce je navržen systém 
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opětovného využití kalové vody v procesu po předčištění. Přes zavedení tohoto 
recyklu předpokládáme, že se část vody bude muset po určité době obměnit. 
Předpokládáme roční přebytečnou produkci kalové vody 6.900 m3. Část této vody 
bude odvážena na smluvní ČOV (navrhujeme některou blízkou velkou městskou 
ČOV - Kralupy, Praha, Kladno), část bude využita ve vhodných obdobích v 
zavlažovacím systému skládky Regios a.s. k zasakování do skládkového tělesa. 
Skládka má dlouhodobý nedostatek zavlažovací vody a zasakování kalové vody z 
bioplynové stanice může příznivě ovlivnit biologické procesy ve skládkovém tělese 
vzhledem k vyššímu obsahu amoniakálního dusíku (cca 1 - 2 g/l N-NH4). Tato kalová 
voda neobsahuje žádné nebezpečné složky ani těžké kovy a na bioplynových 
stanicích v západní Evropě je zcela běžné její využití jako hnojivé závlahy na polích. 
 
Menší množství odpadních vod bude vznikat např. při mytí některých částí zařízení. 
Tyto odpadní vody, stejně jako dešťové odpadní vody z areálu budou svedeny do 
jímky a vyváženy na ČOV dle potřeby. Sociální zázemí pracovníků bude zajištěno ve 
stávajících objektech skládky. 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. 
 
 
B. III. 3. Produkované odpady 
 
Etapa provozu záměru 
 
V rámci provozu bioplynové stanice budou produkována malá množství komunálních 
odpadů souvisejících s provozem. Tento odpad bude shromažďován v příslušné 
sběrné nádobě a bude likvidován externě na skládce Regios a.s. Bude se jednat o 
běžný komunální odpad obsluhy bioplynové stanice:  

 
• Směsný komunální odpad 0,5 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 03 01) 

 
Po zprovoznění třídící linky - pulperu na tříděné odpady bude v rámci provozu 
zařízení produkován odpad vytříděných nežádoucích plastů a těžších materiálů 
charakteru písku. Vzhledem k předpokládaným vlastnostem těchto vytříděných 
materiálů předpokládáme jejich uložení na skládce Regios a.s. Množství lze 
odhadnout na cca 30 tun za rok v následujícím členění: 
 

• Plasty 10 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 01 39) 
• Kov 15 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 01 40) 
• Písek 5 t/rok (kat. číslo odpadu: 19 08 02)  

 
Údržba techniky bude prováděna u smluvních podniků a vzniklé odpady budou 
likvidovány v rámci nakládání s odpady těchto provozů. 
 
Etapa výstavby záměru 
 
V průběhu stavby bioplynové stanice, která bude trvat cca 6 měsíců, bude vznikat 
menší množství stavebních odpadů. Jedná se zejména o následující odpady: 
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Katal. č. 
odpadu 

Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob 
nakládání  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití 
15 01 06 Směsné obaly Skládka odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, 

cihel 
Recyklace 

17 02 01 Dřevo Energetické využití 
17 03 02 Asfaltové směsi neuved. pod č. 

170301 
Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené po 170410 Materiálové využití, skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 

17060 
Odstranění – spalovna 
odpadů, skládka 

 
Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel 
prací, který se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů 
bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost 
má materiálové využití formou recyklace (např. betony, asfalty apod.). Celkové 
množství vzniklých odpadů odhadujeme do 100 t. 
 
B. III. 4. Hluk, vibrace, záření apod. 
 
Etapa provozu záměru 
 
Nepředpokládá se překročení imisních limitů hluku a vibrací na pracovištích a ve 
venkovním prostoru.  
 
Zdrojem hluku bude především kogenerační jednotka. Dle údajů výrobce se hluková 
úroveň na kogeneračních jednotkách pohybuje kolem 70 dB ve vzdálenosti 1 m od 
krytu kogeneračního motoru. Dalším zdrojem hlukových emisí je výfuk z kogenerační 
jednotky. Bez tlumiče činí hluková zátěž 80 dB v bezprostřední blízkosti výfuku. 
Kogenerační jednotka bude umístěna v samostatném odhlučněném kontejneru. 
Výfuk může být opatřen tlumičem hluku regulujícím výstupní hlukovou úroveň na 50 
dB. Tato zátěž se dá v případě potřeby dále snižovat instalací dalších tlumičů na 
výfuk. Kogenerační jednotka bude umístěna vedle stávající kogenerační jednotky 
 
Dalšími malými zdroji hluku jsou kalová čerpadla umístěná v odhlučněné strojovně 
bioplynové stanice a elektromotory míchacích systémů v příjmové jímce a na 
fermentoru. 
 
Zdrojem hluku budou dopravní prostředky provádějící návoz a odvoz materiálu do 
fermentační stanice. Návoz bude prováděn pouze v denní dobu v pracovní dny. 
Vzhledem k celkovému nárůstu dopravní zátěže o 0,25 % nebude hluková zátěž 
tvořená dopravou představovat významnou hodnotu. 
 
Provozovaná technologie není zdrojem záření. 
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Etapa výstavby záměru  
 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu 
běžných stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce nejsou očekávány 
(odstřely apod.). 
 
 
B. III. 5. Další produkované materiály 
 
Bude produkován odvodněný stabilizovaný materiál charakteru kompostu vhodný k 
využití jako hnojivo v množství cca 4.400 tun za rok. Materiál bude v první fázi 
částečně dodáván jako substrát pro kompostování na kompostárnu JENA, a dále 
jako rekultivační materiál na skládku Regios a.s. Po předpokládané registraci jako 
hnojivo bude přímo uplatňován v zemědělství.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 
 
Zájmové území se nachází v oblasti s průměrnou kvalitou životního prostředí. Jedná 
se o dlouhodobě intenzivně využívanou zemědělskou oblast. Životní prostředí je 
ovlivňováno skládkou Regios a.s. a v širších souvislostech blízkostí Prahy, leteckým 
koridorem směřující na přistávací dráhy letiště Praha - Ruzyně a dopravní zátěží na 
komunikaci Praha - Kralupy. 
 
  
C. I. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky  
 
V bezprostřední blízkosti skládky se nenacházejí prvky systému ekologické stability.  
 
Východním směrem přes místní silnici Libčice nad Vltavou - Úholičky se nachází 
okrajový výběžek nadregionálního biocentra Údolí Vltavy - Šárka, Roztoky a 
Veltrusice (NRBC 1 dle generelu ÚSES Praha-západ. Základem tohoto biocentra 
jsou zachovalé celky kaňonu Vltavy a přilehlá údolí jejích přítoků které jsou ovšem od 
prostoru skládky poměrně vzdálené.  
 
Cca 0,5 km východně se nachází významný krajinný prvek U Moráňských skal (VKP 
17 dle ÚSES). 
 
Dále na východ probíhá nadregionální biokoridor Údolí Vltavy (NRBK 1). Ten je 
tvořen údolím Vltavy a nivou mezi komunikacemi a tokem řeky. 
 
Stavbou ani provozem záměru do těchto prvků ÚSES nebude zasahováno. Je nutno 
konstatovat, že vliv stavby i provozu bioplynové stanice bude v porovnání s vlivem 
skládky zanedbatelný. 
 
 
C. I. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického 
kulturního nebo archeologického významu 
 
V bezprostředním okolí záměru se nenacházejí žádné lokality charakteru chráněných 
území, přírodních parků a území historického, kulturního a archeologického 
významu. Nejbližšími chráněným územím je údolí Únětického potoka cca 4 km 
jihovýchodně. V širším okolí se pak nacházejí některé kulturní památky a 
archeologická naleziště. Lze jmenovat Levý Hradec a Únětice. 
 
Vzhledem k malému rozsahu záměru nemohou být tyto celky nijak dotčeny. 
 
 
C. I. 3. Hustě zalidněná území 
 
Nejbližší obydlená území se nacházejí v obci Úholičky cca 800 m jižním a 
jihovýchodním směrem. Obec Úholičky má v současné době 564 obyvatel. Ve větší 
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vzdálenosti od záměru se nacházejí obce Velké Přílepy (1,5 km, jz), Tursko (2 km, s), 
Svrkyně (2 km, z), Řež (2 km východně přes řeku Vltavu). 
 
 
C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území 
 
 
C. II. 1. Ovzduší 
 
Z hlediska klimatického patří okolí skládky Úholičky do teplé oblasti, vyznačující se 
dlouhým teplým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně 
teplou a velice suchou zimou. Průměrná roční teplota je 8,5 oC. Průměrná teplota 
v lednu je –1 až –2 oC a v červenci je 18 – 19 oC, sněhová pokrývka však bývá pouze 
40 dní v roce. 
 
Srážkové úhrny v jednotlivých blízkých srážkoměrných stanicích jsou uvedeny v 
následující tabulce:  
 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
Stanice Srážky / mm 
Klecany 23 22 25 42 56 72 75 65 43 38 31 28 520 
Koleč 23 22 27 40 54 71 70 62 42 34 31 28 504 
Středokluky 23 22 26 36 57 68 76 64 43 36 30 28 509 

 
Jedná se o poměrně suchou oblast. Průměrný roční úhrn srážek v zájmovém území  
nepřesahuje 520 mm. Nejvyšší úhrn srážek lze v průměru zaznamenat v letních 
měsících, tj. od června po srpen s maximem v červenci (76 mm). Nejsuššími měsíci 
jsou leden a únor s 22 - 23 mm srážek. Rozdíl mezi srážkovými úhrny a výparem 
nabývá záporných hodnot především v jarních měsících a v létě. 
 
Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly 
větru. Odborný odhad celkové větrné růžice pro lokalitu Úholičky podle ČHMÚ Praha 
je uveden v následující tabulce: 
  

Rychlostní 
třída (m/sec) Směr větru (%) 

 S SV V JV J JZ Z SZ Bezvětří 

 
 

Součet 
1,7 2,00 1,50 2,20 1,10 1,10 1,00 1,10 1,30 4,40 15,70 
5,0 7,00 5,50 10,30 5,30 4,20 11,30 10,70 6,90  61,20 

11,0 1,50 0,40 1,10 0,50 0,30 7,00 9,50 2,80  23,10 
celkem 10,50 7,40 13,60 6,90 5,60 19,30 21,30 11,00 4,40 100,00 

 
Převládající směr větru je západní (21%), jihozápadní (19%) a východní (13%). 
Minimum četnosti větrů leží ve směru od jihu (6%), jihovýchodu (7%) a 
severovýchodu. Bezvětří  se vyskytuje pouze s četností 4%. 
 
 
C. II. 2. Voda 
 
V místě a nejbližším okolí záměru nejsou žádné významnější vodoteče, které by 
svými průtoky či rozlivem mohly ovlivňovat provoz skládkového prostoru a pro něž by 
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naopak skládka znamenala zásah do přirozených poměrů nebo dokonce zdroj 
znečištění. Jediným tokem v bližším okolí skládky Úholičky je Podmoráňský potok (č. 
hydrolog. Pořadí 1-12-02-018), který protéká cca 600 m jižně od zájmového území 
skládky a tvoří levostranný přítok Vltavy. Zájmové území tak lze zařadit do jeho 
povodí. Plocha povodí Podmoráňského potoka je 9,57 km2, průměrný průtok v 
závěrečném profilu je 0,02 m3/sec. a specifický odtok pro příslušné povodí je 2,09 
l/sec.km2. Severozápadní částí zájmového území probíhá orografická rozvodnice, 
tzn. že plochou menší část území areálu skládky ležící severozápadně od této 
rozvodnice spadá již do povodí Turského potoka (č. hydrologického  pořadí 1-12-02-
039). 

 

 
 
Obrázek 4: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1:50000 © VÚV Praha 
 
Podzemní vody jsou v okolí záměru jsou zařazeny do zranitelných oblastí dle 
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., kde platí tzv. nitrátová směrnice. 
 
 
C. II. 3. Půda a horninové prostředí 
 
 
C. II. 3. 1. Geomorfologické poměry 
 
Podle zeměpisného lexikonu ČSR (Demek a kol., 1987) patří širší okolí zájmového 
území do provincie České vysočiny, soustavy Pražská plošina, podsoustavy 
Kladeská tabule a celku Turské plošiny. Turská plošina je členitá pahorkatina s 
hluboce zaříznutým údolím Vltavy a jejich přítoků. Nad paroviný reliéf vystupují 
hřbety a suky buližníků a spilitů. Nejvyššími kótami v okolí jsou Ers (345 m.n.m.) a 
Kamýk (333 m.n.m.). V těsném okolí zájmového území je nejvyšší kóta 320,3 m.n.m. 

umístění 
záměru 
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východně od silnice Velké Přílepy – Tursko a nejníže leží údolí Vltavy v Podmoráni o 
nadmořské výšce okolo 172 m.n.m. 
 
 
C. II. 3. 2. Geologické poměry 
 
Realizovanými vrtnými pracemi a na základě dokumentace archivních vrtů lze 
konstatovat, že horninová báze v zájmovém území je tvořena algonkickými břidlicemi 
a je charakterizována velmi nízkou puklinovou propustností. Pukliny v těchto 
břidlicích jsou často zatěsněny jílovými produkty zvětrávání. Tato báze je překryta 
křídovými sedimenty, jejichž celková mocnost se zvětšuje severozápadním směrem 
(8,5 – 10,7 m). Křídové sedimenty jsou ve spodní části zastoupeny písčitými až 
písčitojílovitými sedimenty s průlinově puklinovou propustností a puklinově 
propustnými svrchními partiemi. V období kvartéru došlo k vývoji sprašových 
sedimentů a sprašových hlín s velmi nízkou propustností, které tvoří celý pokryv 
zájmového území. Mocnost sprašových sedimentů a hlín je 2,5 – 7 m. 
 
Záměr se nachází v oblasti s nízkým až přechodným radonovým indexem.  
 

    
 
Obrázek 5: Mapa radonového rizika pro zájmovou oblast. 
 
C. II. 3. 3. Hydrogeologické poměry 
 
V širším okolí zájmového území skládky lze vymezit tři hlavní hydrogeologické celky: 
 

- svrchnoproterozoické horniny s minimální puklinovou propustností 
- křídové sedimenty se slabou průlinovou a proměnlivou puklinovou 

propustností 
- kvartérní  terasové sedimenty 

 
Svrchnoproterozoické horniny tvoří podloží celého území. Jsou zastoupeny 
břidlicemi, drobami, spility, případně žulovými porfyry a porfyrity. Všechny horniny 
postrádají průlinovou propustnost, voda je v nich vázána převážně až na zónu 
přípovrchového rozpojení puklin. 
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Křídové sedimenty vytvářejí plošiny v nadloží svrchního proterozoika. Cenoman je 
zastoupen jemnozrnnými až středně zrnnými pískovci a písčitými jílovci s 
kombinovanou propustností průlino-puklinovou. Turonské slínovce mají výhradně 
propustnost puklinovou. Mocnost křídových sedimentů se pohybuje okolo 30-40 m a 
generelně stoupá k severovýchodu. 
 
Kvartérní vltavské terasy jsou zastoupené hrubozrnnými písky a štěrkopísky v 
mocnosti 10-15 m. Jsou značně propustné, průměrné hodnoty koeficientu průtočnosti 
jsou v řádu 10-2 m2.s-1 a koeficientu filtrace v řádu 10-4 m.s-1. Voda v kvartérních 
terasách  je v úzké závislosti na vodě povrchové. 
 
V celém území jsou plošně rozšířeny spraše a sprašové hlíny vyznačující se velmi 
slabou propustností, která se pohybuje zhruba v rozmezí 0,4 – 3,10-7 m.s-1. Uvedené 
spraše tvoří  prakticky nepropustný pokryv nevhodný pro infiltraci a akumulaci 
podzemních vod. 
  
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu prováděného GMS a.s. Praha v roce 
1993 byla zjištěna v lokalitě skládky podzemní voda v hloubce 12,5 – 16 m pod 
terénem. Ze závěrečné zprávy GMS a.s. vyplývá, že během sledovaného období 
nedocházelo k výrazným změnám hladin podzemní vody ani během vydatných 
červnových srážek. Příčinou je zřejmě nízká propustnost sprašových sedimentů a 
slínovců, které brání výrazné infiltraci srážkových vod. Směr proudění podzemních 
vod v zájmovém území je dán sklonem báze křídových sedimentů, případně zóny 
zvětrání a přípovrchového rozpojení puklin svrchnoproterozoických hornin. Pohyb 
podzemních vod je generelní od SZ k JV, tedy od hydrogeologické rozvodnice k ose 
údolí levostranného přítoku Podmoráňského potoka. 
 
 
C. II. 4. Fauna a flóra, ekosystémy 
 
 
Areál skládky Regios a.s. se nachází v zemědělské krajině s ojedinělými zbytky lesů 
a přírodní krajiny. Bezprostřední okolí je tvořeno zemědělsky využívanými plochami, 
oblast se nachází na okraji Řípského bioregionu. Podél cest se nachází aleje 
převážně ovocných strojů – třešeň, jabloň, hruška a jiných dřevin – šípek, hloh apod. 
Dále se vyskytují běžné travní porosty mezí a silničních krajnic tvořené druhy lebeda, 
merlík, kopřiva, lopuch, čistec, kakost smrdutý, třtina, pýr, jílek, srha, jitrocel, 
mařinka, svízel, kozí brada, rožec, kohoutek, sedmikráska, smetánka, rmen, jetel 
a další. 
 
Fauna je zastoupena těmito druhy: ježek východní, ježek západní, zajíc polní,  
hraboš polní a další. Skládkové těleso často láká ptáky. Jedná se o druhy racek 
chechtavý, vrána obecná, havran polní. Dále lze vidět dravce, poštolka obecná, káně 
lesní. V zachovalých přírodních společenstvech zahrnutých většinou do systému 
ÚSES lze najít některé vzácnější druhy: ještěrka zelená, ještěrka obecná, muflon, 
suchomilka obecná. 
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D. KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   
 
  
D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a  hodnocení jejich velikosti a významnosti 
  
D. I. 1. Ovzduší 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím 
vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů. Tyto vlivy jsou vzhledem 
k omezenému rozsahu záměru poměrně malé a je možno je ještě více omezit např. 
zkrápěním některých ploch staveniště stávající technikou z vybavení skládky. 
 
Etapa provozu záměru 
 
Zdrojem emisí bude provoz kogenerační jednotky při spotřebě bioplynu 1.068.477 m3 
za rok, tj. 121 m3/hod, elektrickém výkonu cca 260 kW a tepelném výkonu 350 kW. 
Tato kogenerační jednotka obsahuje motorgenerátorový systém. Kogenerační 
jednotka bude splňovat dané emisní standardy dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 
Jejích vliv na okolní prostředí bude zanedbatelný či pozitivní. Předpokládaná roční 
produkce bioplynu činí 1.068.477 m3. Při předpokládaném obsahu methanu 65 % 
tedy bude spáleno 694.510 m3 methanu. Roční emise CO2 vzniklého spálením 
bioplynu budou dle stechiometrie činit cca 1.389 tun za rok.  
 
Je nutné konstatovat, že methan je 21 x účinnější skleníkový plyn než CO2, 
zabránění jeho úniku do prostředí je tedy hlavní prioritou proti produkci CO2. Z tohoto 
hlediska je tedy vliv záměru výrazně pozitivní, jelikož dochází ke spálení 505 tun 
CH4. Pokud se pokusíme vyjádřit teoretický skleníkový účinek obou plynů v 
relativních jednotkách, kde je 100% produkce skleníkového efektu methanu jinak 
uniklého do prostředí při rozkladu bioodpadů, lze konstatovat, že dojde ke snížení 
emisí skleníkových plynů o 85 % v případě, kdyby se bioodpady rozkládaly neřízeně. 
Při jejich skládkování na skládce vybavené dokonalým odplyněním a využitím 
skládkového plynu by přesto došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 73 % 
jelikož cca 50 % methanu uniká i z dokonale odplyněné skládky.   
 
V rámci procesu územního řízení bude zpracována rozptylová studie a odborný 
posudek pro tento zdroj. 
 
Minimálním zdrojem pachových látek může být příjmový objekt bioodpadů. Tyto 
emise budou eliminovány  minimální dobou otevření vrat objektu při příjmu odpadů a 
jeho vybavením odsávací vzduchotechnikou zakončenou v biofiltru. Pachové emise 
pocházející ze svozové techniky budou eliminovány její očistou a parní dezinfekcí v 
uzavřeném příjmovém objektu. Emise z nádrží na nejsou předpokládány a v případě 
nutnosti budou potlačeny jejich zakrytím. 
 
Dle zkušeností s podobně koncipovaných zařízení např. ve Švédsku, je pachová 
zátěž okolí naprosto minimální. Nejbližší obytné objekty jsou vzdáleny cca 0,8 km 
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jižním a jihovýchodním směrem. V porovnání se skládkou je provoz bioplynové 
stanice zanedbatelným zdrojem emisí. 
 
Zdrojem emisí do ovzduší bude doprava související s provozem záměru. Materiál 
bude zavážen nákladními auty většinou v cisternovém a kontejnerovém provedení. 
Ty budou mít upravené nákladové prostory dle druhu sváženého odpadu (cisterna na 
kapalné odpady, zabezpečené svozové prostředky na dopravu bioodpadů), aby 
nedocházelo k únikům pachových emisí a hygienicky závadných materiálů při 
převozu. Nárůst dopravní zátěže v okolí bude činit 0,25 %, což nepředstavuje 
významnou hodnotu. Zavážení bude prováděno pouze v pracovní dny a v denních 
hodinách. Provoz by tedy neměl výrazně ovlivňovat ani narušovat životní prostředí.  
 
Závozem materiálu by nemělo dojít ke zvýšení prašnosti, provoz bude veden pouze 
po stávajících zpevněných komunikacích. 
 
 
D. I. 2. Hluk 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby dojde ke zvýšení hlučnosti vlivem stavebních mechanismů. 
Vzhledem k vzdálenosti od obytné zástavby a její oddělení od prostoru stavby 
terénními překážkami nepředpokládáme negativní vliv na obyvatele.  
 
Etapa provozu záměru 
 
Bodovým zdrojem hluku budou na bioplynové stanici kogenerační motory, 
nevýznamnými zdroji hluku budou elektromotory míchadel reaktorů, čerpadel a drtiče 
zpracovávaného materiálu.  
 
Kogenerační jednotka bude umístěna v samostatném odhlučněném kontejneru vedle 
stávající kogenerační jednotky o el. výkonu 520 kW. Hluková zátěž mimo tento 
kontejner je minimální. Výfuk z kogeneračního motoru je zdrojem hlukové zátěže cca 
70 dB 1 m od výstupu. V případě nutnosti je možno bude instalovat tlumiče hluku 
snižující zátěž pod úroveň 50 dB. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby a 
nízkému nárůstu hluku nepředpokládáme zvýšení celkové hlukové zátěže 
v zájmovém území. 
 
Ke zvýšení hlukové zátěže dojde rovněž vlivem nárůstu dopravy. Zavážení materiálu 
však bude prováděno pouze v pracovní dny běžnými dopravními prostředky (14 
průjezdů nákladních automobilů, nárůst o 0,25%) během denní doby. K významnému 
zvýšení hlukové zátěže by tak nemělo docházet.  
 
 
D. I. 3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by nemělo dojít, 
manipulační plochy v areálu stanice budou zpevněné a vodohospodářsky 
zabezpečené s odvodem odpadních vod do jímky, menší množství může vznikat 
např. při omývání některých částí vybavení. Obsah jímky bude vyvážena na ČOV. 
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Sociální zázemí pracovníků bude zajištěno ve stávajících prostorech technického 
zabezpečení skládky. Záměr se nenachází v oblasti ohrožené povodní.  
 
 
D. I. 4. Vlivy na půdu 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor plochy technického zabezpečení skládky na části 
pozemku p. č. 199/17 k. ú. Úholičky v areálu skládky Regios a.s. Úholičky. Bude 
provedeno vodohospodářské zabezpečení některých částí pozemku a bude 
vybudována technologie bioplynové stanice. Plošný výměr těchto úprav bude činit 
cca 4.000 m2. Nepředpokládáme negativní vliv na půdu v okolí záměru. Při 
stavebních úpravách nebudou káceny žádné stromy.  
 
 
D. I. 5. Hygiena provozu 
 
V provozu bude respektována hygienická ochrana dle zákona č. 166/1999 Sb. 
(veterinární zákon). Vstupní objekt i svozová technika budou dezinfikovány pomocí 
páry vyráběné na parním vyvíječi. Příjmový objekt je uspořádán s ohledem na 
minimalizaci kontaktu obsluhy s přijímanými bioodpady a snadnou údržbu a 
hygienické ošetřování zařízení. V průběhu všech operací bude vstupní objekt 
uzavřen a k jeho otevření bude docházet pouze při návozu nových bioodpadů a po 
hygienické očistě při odjezdu vozidel. 
 
Sociální zabezpečení bude zajištěno ve stávajících prostorech skládky. 
 
  
D. II.  Možné vlivy přesahující státní hranice 
 
Vzhledem k malému rozsahu záměru a velké vzdálenosti od hranice se 
nepředpokládá dopad nepříznivých vlivů mimo území ČR. 
 
 
D. III. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 
• Umístění stanice se nachází v blízkosti komunikace a mimo obytnou zástavbu 

v areálu moderního odpadového centra Regios a.s. 
• Příjmový objekt je umístěn ve vnitřních zcela uzavřených prostorách 

vybavených vzduchotechnikou s koncovým biofiltrem pro eliminaci pachových 
emisí 

• Při výstavbě i provozu záměru bude postupováno dle platných legislativních 
předpisů. 

• Kvalita výstupní materiálu bude pravidelně sledována v souladu se zákonem 
č. 156/1998 Sb. o hnojivech (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou 
474/2000 Sb. a nařízením 1774/2002 EP (5x stanovení nepřítomnosti 
Salmonel a maximální počet jednotek Enterokoků). 

• Kontrola navážených materiálů bude zkoumána v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a nařízením 1774/2002 EP. 

• Bude dodržována hygiena provozu. 
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• Bude prováděn pravidelný monitoring emisí z motorů kogenerace. 
• Návoz kapalného materiálu a odvoz kalové vody k likvidaci je prováděn jednou 

cestou svozového prostředku, tím dochází k redukci počtu nutných jízd a ke 
snížení dopravní zátěže. 

• Navážka bude prováděna pouze v pracovní dny a v denní době a bude 
prováděna v maximální míře po komunikacích mimo obytnou zástavbu. 

 
 
D. IV. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 
 
Oznámení bylo vypracováno na základě postupně získaných podkladů, uvedené 
literatury a zákonných předpisů. Podrobnější posouzení některých vlivů bude možné 
provést při zkušebním provozu technologie.  
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Přehled předpisů 
 
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
změn a doplňků (č. 197/1998 Sb.) 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů 
Zákon č. 156/1998 Sb. ve znění 317/2004 Sb. o hnojivech 
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí 
Zákon č. 166/1999 Sb. ve znění č. 102/2001 Sb. o veterinární péči 
Zákon č. 353/1999 Sb. ve znění 82/2004 Sb. o prevenci závažných havárií  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a jeho prováděcích předpisů 
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Zákon č. 458/2000 Sb. o podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění 106/2005 Sb. o odpadech a o změně některých 
zákonů 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů 
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, a o 
integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon č. 521/2002 Sb. kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci 
a zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon č. 131/2003 Sb. kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. o veterinární péči 
Vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu 
Vyhláška č. 395/1999 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Vyhláška č. 8/2000 Sb. kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie 
Vyhláška č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního 
plánování a rozsah a způsob vypracování havarijního plánu 
Vyhláška č. 474/2000 Sb. o požadavcích na hnojiva 
Vyhláška č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivým vlivem hluku a vibrací 
Vyhláška č. 214/2001 Sb. kterou se stanoví vymezení zdrojů energie 
Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. ve  znění 503/2004 kterou se stanoví katalog odpadů a 
seznam nebezpečných odpadů  
Vyhláška č. 382/2001 Sb. ve znění 504/2004 Sb. o aplikaci kalů na zemědělskou 
půdu 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 353/2002 Sb. která stanovuje emisní limity a další podmínky provozování 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
Vyhláška č. 356/2002 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování pachem, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování 
ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
Vyhláška č. 492/2002 Sb. kterou se mění ustanovení stavebního zákona č. 132/1998 
Sb. 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 570/2002 Sb. kterými se mění vyhláška č. 135/2001 
Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
 
 
  
F. ZÁVĚR 
 
Vzhledem k uvedeným faktům a s přihlédnutím k rostoucímu významu alternativního 
zpracování a využití biologických materiálů a odpadů a ekologické výrobě energie lze 
doporučit výstavbu popsané bioplynové stanice. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO   
CHARAKTERU  
 
Záměrem společnosti .A.S.A., spol s r.o. je vybudovat bioplynovou stanici určenou 
pro zpracování bioodpadů. Z bioplynu produkovaného v provozu stanice bude 
v kogenerační jednotce vyráběna elektrická energie a teplo. Elektrická energie bude 
prodávána do sítě a teplo bude využíváno pro potřeby stanice, v budovách 
technického zabezpečení skládky a v budoucnu pro další záměry. Zfermentovaný 
stabilizovaný materiál bude odvodňován pro další využití jako hnojivo. Kalová voda 
bude čištěna a recyklována v provozu stanice jako procesní voda pro ředění 
vstupních materiálů. 
 
Bioplynová stanice je umístěna v areálu skládky Regios a.s. v její jižní části v 
blízkosti stávající laguny skládkových vod. Je nutno konstatovat, že výstavba stanice 
vytvoří kapacitu pro ekologické využití bioodpadů pro blízký region a přispěje ke 
snížení emisí skleníkových plynů (methanu), který jinak nekontrolovaně uniká do 
ovzduší z  rozkládajících se bioodpadů, a negativně nebude ovlivňovat životní 
prostředí. 
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H. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
Ekora s.r.o., ekologické služby 
Nad Opatovem 2140/2 
149 00 Praha 4 
IČO: 61681369 
Tel/Fax: +420 267 914 573  
Mail: ekora@ekora.cz 
Web: www.ekora.cz 
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I. PŘÍLOHY 
 
1. Katastrální mapa zájmového území, informativní výpis z katastru nemovitostí 
2. Přehledná mapa umístění záměru a jeho dispozice 
3. Schéma technologie stanice 
4. Místní systém ÚSES 
5. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
6. Fotografická příloha 
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PŘÍLOHA 1. 
 

KATASTRÁLNÍ MAPA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ, INFORMATIVNÍ VÝPIS Z 
KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
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Informace o parcele 

Parcelní číslo: 199/17 

Výměra: 28424 m2  

Katastrální území: Úholičky 773239 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.II-14-16 

Určení výměry: Jiným číselným způsobem 

Využití pozemku: manipulační plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Číslo LV: 304 

Vlastnické právo 

Jméno adresa podíl 

REGIOS a.s. č.p.215, Úholičky, 25264  

Seznam BPEJ  

BPEJ Výměra 

Parcela nemá BPEJ  

Nemovitost je zapsána na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha-západ

Platnost k 28.11.2005 16:13:12 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. 

 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=210&TYPPRAC=KUDP
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=210&TYPPRAC=KUDP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA  2. 
 

PŘEHLEDNÁ MAPA UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU A JEHO DISPOZICE 
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PŘÍLOHA  3. 
 

SCHÉMA TECHNOLOGIE STANICE 
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PŘÍLOHA  4. 
 

MÍSTNÍ SYSTÉM ÚSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Eislo pntku OG ~ E S  
nazev (prvku) 
funkce (prvku) 
vyznam prvku 
Eislo mapy 7 : 25 000 
 isl lo prvku v UTP 
katastralni uzemi 
parcelni Eisla 
kultura 
rozloha (ha) 
vztah k UPD 
datum schvaleni UPD 
bioregion 
biochora 
existent% stav 
funkcnost 
reprezentativnost 
stupei, ekologicke stability 
fyziotyp 
ochrana 
charakteristika 
popis E 3 
popis E 2 
popis E 7 
blii2i popis 
ohroleni 
navrh opatfeni 
Eislo v ~ E S  
mapoval L ~ E S  
firma USES 
rok mapovani ~ E S  
6islo mapovani 
mapoval mapovani 
firma mapovani 
rok mapovani 

NRBC 1 
~ d o l i  Vltavy (Sarka, Roztoky, VQtruSice) 
B C 
N R 
12-241 
2001 
Dolany, Libiice nad Vltavou, Letky, ~hol i tky,  ialov, Roztoky, unktice 
0 
2,5,6,7,8, 10, 11, 12, 14 
0 
0 
0 
1.2 Ripsky 
0 
v 
F 
u 
1,2,3,4,5 
VORO, DHIAD, SPIKR, XT, KU 
PR Roztocky haj - Tiche udoli, VKP 
Kation Vltavy a piitokd s pestrou biotou se zbytky teplornilne lesni a stepni vegetace 
DB, BR, HB, BO, AK, VRB, VRK, JS, TR, HR, S U  
RZ, TRN, SVK, PTZ, DN 
kostiava siva, kavyl Ivanirv, kakost krva@, taiice skalni, bdozaika liliovita, modienec chocholafi, hadi mord rakousky aj. 
Vyskyt zvlaSt6 chrangnych druhd rostlin a iivotichi, jeSt6rka zelena, j. obecna, dravci, mufloni 
Sukcese, nalet AK 
Extenzivni koseni 6i spasani, potla6it expanzi dievin, chranit pied zastavbou a nadmgmyrn rekr.vyuiitirn 
6, 13, 14,31, 33, 36, 38, 39 
Ing. Jeba@, RNDr. Jehlitka, Ing. Sklenieka 
LARECO 
1993 
VKP 8, VKP 9, VKP 11, VKP 12, VKP 14 
Ing. Moravkova 
Ing. Morivkova 
1997 



NRBK 

Eislo prvku OG ~ F s  
nazev (prvku) 
funkce (prvku) 
v*nam prvku 
Eislo mapy 1 : 25 000 
Eislo prvku v UTP 
katastralni uzemi 
parcelni Eisla 
kultura 
rozloha (ha) 
vzfah k UPD 
datum schvaleni hi PD 
bioregion 
biochora 
existentni stav 
funktnost 
reprezentativnost 
stupeii ekologickk stability 

rLzi0typ 
ochrana 
charakteristika 
popis E 3 
popis E 2 
popis E I 
bli i i i i  popis 
ohroleni 
navrh opatieni 
Cislo v USES 
mapoval USES 
firma USES 
rok mapovani USES 
Eislo mapovani 
mapoval mapovani 
firma mapovani 
rok mapovani 

NRBK I 
~ d o l i  Vltavy, lisek Dolany-Kocanda 
BK 
N R 
12-223 
K 58N 
Dolany 
0 
2,5,6,7,11, 12,13, 14 
0 
0 
0 
1.2 Ripsky 
0 
V, NZ 
CF 
R 
1, 2, 3, 3+, 4,4+, 5 
SE, MTIRU, KR, L.0, VOLO 
0 
~do ln i  niva Vltavske kotliny rnezi iekou a ?el. trati 
VRB, TPC, OL, JS, JLV, ovocne stromy 
HH, BC, RZ 
kerblik lesni, kakost luini, kopiiva dvoudoma, zevsr vzprlrneny, St'ovik prlrnoisky 
Zakladern pobieini spoleienstva toku s tbhkami, @skyt tapa ierneho 
ZornBni nivy 
Na orne doporuteno zaloiit TTP 
33 
Ing. Jeba* 
LARECO 
1993 
5 
lng. Moravkova 
Ing. Moravkova 
1997 



VKP 17 

Cislo prvku OG USES 
nazev (prvku) 
funkce (prvku) 
vyznam prvku 
Cislo mapy 1 : 25 000 
Eislo prvku v UTP 
katastralni uzemi 
parcelni Cisla 
kultura 
rozloha (ha) 
vztah k UPD 
datum schvaleni UPD 
bioregion 
biochora 
existenCni stav 
funktnost 
reprezentativnost 
stupefi ekologickk stability 

f Y ~ i 0 f Y ~  
ochrana 
charakteristika 
popis E 3 
popis E 2 
popis E 1 
bliiSi popis 
ohroieni 
navrh opatieni 
cis10 v USES 
mapoval USES 
firrna USES 
rok mapovani *ES 
Cislo mapovani 
mapoval mapovani 
firma rnapovani 
rok mapovani 

VKP 17 
U Moraiskych skal 
VKP 
0 
12-241 
2001 
~ho l i t ky  
0 
8, 14 
0 
0 
0 
1.2 Ripsky 
0 
v 
F 
0 
4,4+, 5 
MTlXTlKR (SP) 
VKP, NRBC 1 
Stepni lada na strani nad botnim udolirn levostranneho piitoku Podmorhfiskeho potoka 
TR 
BC, RZ, HH 
valeika prapoiita, iebiiiek bledoilutjl, Salv6j IluEni, maika ladni, hvozdik s i ~ ,  rorchodnik ost j, kostiava piitvrdla 
Piirozena a piirodi: blizka stepni spoletenstva, jebt6rka obecna, j. zelena, paskovka keiova, suchomilka obecna 
Sukcese, srnyv z pole 
PotlaBt expanzi dievin mimo okraj lokality, extenzivni vyu.iiei - koseni Ei spasani 
0 
Ing. Jebavjl 
LARECO 
1993 
VKP 9,43 
Ing. Moravkova 
Ing. Morhvkova 
1997 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA  5. 
 

VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q B E C N I  URUD V E L L E  P R I L E P Y  

Stavebni GPwd VelkC PFilen~ 

Stavebni ofad VelkC Pfflepy k VaSi Pk3osti o vyjMfeni k h C r u  bioplynovk stmice pro 
ekologick6 zpracovhni bioodpactu v arealu stivajici skladky Region as,  u h o l i ~ k ~  sddluje, 
Ze jif pfi povolovani sklddky by10 dohodnuto, Ee budo otazka vyuiiti biodpadu felena 
v zavislosli na jeho mnoBstvi na skl6dce. 
Navl-ken6 teilent pro vydi i i  tohoto &gdu Ize povaf,oval LR splnlsni dfivkjiich dohod. 

Stavebni upad, jrtko pfisluinf dlc ust. # g  117 a 11 8 stavebniho zkona doporuCuje prcjednhi 
ah6ru v rrSmce EIA, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA  6. 
 

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
            letecký pohled na zájmové území                             trafostanice 
 

  
 
pohled na linku TAP, v pozadí Úholičky              pohled na prostor výstavby 
 

  
 
          stávající kogenerace a fléra                          jímka skládkových vod 



  
 
       pohled na skládku Regios a.s.                pohled ze skládky směr Roztoky 
 
 
Příklady bioplynových stanic: 
 

  
 
             BPS Kaprpalund (SWE)                           BPS Hoegl-Aussen (GER) 
 

  
 
             BPS Marchfelder (AUT)                                    BPS Filskov (DK) 
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