
ZÁPIS 
 

Z  VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ ( dále VP)   DOKUMENTACE A POSUDKU EIA  
ZÁMĚRU 

 
„EKOENERGIE VÝŠKOV“ 

VP se uskutečnilo 14. dubna 2008 v kulturním domě Výškov od 16 hod. 
 

 
VP zahájil zástupce příslušného úřadu k výkonu státní správy v oblasti posuzování vlivů na 
ŽP, tedy Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Václav Veltruský, seznámil přítomné 
s programem VP uvedeného záměru a předal slovo Ing. Miroslavu Doubravovi, který byl 
Krajským úřadem dle §4 odst.2 vyhl. MŽP č. 457/01 Sb. pověřen vedením VP. 
 
Ing. Doubrava přítomné seznámil se svými právy a povinnostmi (viz §4 odst. 2,3 cit. vyhl.) a 
cílem celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí  dle §1 odst. 3 zák. 100/01 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí  ve znění pozdějších zákonů (dále jen  „zák. EIA“)  
„Účelem posuzování … je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí. … Tento 
podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů.“ 
Přítomní byli dále upozorněni na to, že z VP je pořizován audiozáznam (připomínky, 
uplatněné mimo mikrofon nemohou být zaznamenány a tedy ani případně zohledněny 
v zápise a při zpracování Stanoviska EIA dle cit. zák.), a dále na možnost přerušení, případně 
ukončení VP s odkazem na cit. zákon a vyhl. MŽP. 
 
 
 
1) ÚVOD 
Představeni účastníci jednání  
- zást. oznamovatele a investora Ing. Jan POUR, zást. fy FABE, s.r.o., Bitozeves 
- zpracovatel dokumentace Mgr. Jan ČEPELÍK, Bioprofit, s.r.o. 
- zpracovatel posudku Ing. Miroslav NEŠPOR 
 
- Obec Výškov Josef CHALUPNÝ, starosta (jako zást. územního samosprávného celku) 
 
- Za Krajský úřad Ústeckého kraje 
 Ing. Václav VELTRUSKÝ, vedoucí odd. OPR odboru ŽPZ 
 Ing. Tereza ZAVÁZALOVÁ, pracovnice odboru ŽPZ 
  
Zástupci dalších územních samosprávných celků ani dotčených správních úřadů se 
nedostavili, ač byli obesláni. 
 
 
 
2) DOSAVADNÍ ČASOVÝ PRŮBĚH PROCESU EIA 
- Oznámení EIA  zveřejněno 14.9. 07   
- Závěr zjišťovacího  řízení zveřejněn  29.10.07 
- Dokumentace zveřejněna 17.12.07 
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- Posudek předán příslušnému úřadu 6.3.08, rozeslán následně dotčeným správním úřadům 
samosprávním celkům a zveřejněn na úřední desce 13.3.08 s 30tidenní lhůtou na písemné 
vyjádření k posudku. 
 
 
 
3) PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
V úvodu byli účastníci VP seznámeni s cílem VP jako součástí celého procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí s tím, že cílem tohoto jednání není rozhodnout o realizaci či 
nerealizaci stavby, ale „..získat objektivní odborný  podklad pro vydání rozhodnutí …“,  které 
je jedním z odborných podkladů pro další správní řízení podle zvláštních předpisů. Všichni  
přítomní měli k dispozici stručnou písemnou charakteristiku procesu EIA zpracovanou 
investorem pro snazší orientaci v procesu. 
 
Po představení oficiálních účastníků VP (zástupci investora, zpracovatel dokumentace EIA, 
zpracovatel posudku EIA, starost obce) a shrnutí dosavadního  časového průběhu procesu EIA 
zástupce investora stručně charakterizoval projednávaný záměr. 
 
Ing. Pour – zmínil se o dosavadních jednáních v souvislosti se záměrem, včetně počátečního  
souhlasu obce s vybudováním BPS. Následně se však projevila nesouhlasná stanoviska 
některých občanů k vybudování zamýšlené  BPS, především z důvodů předpokládaného 
využití prasečí kejdy do fermentorů, z toho plynoucího rizika zápachu apod. Oponenti záměru 
také zmiňovali v tisku publikované negativní zkušenosti  s jinými BPS, především právě 
z hlediska emisí zápachu. 
Na základě uplatněných připomínek  došlo u investora ke změně pův. záměru – BPS nebude 
využívat žádný odpad živočišného původu, tedy ani prasečí kejdu a bude zpracovávat pouze 
rostlinný substrát (především kukuřičnou siláž vlastní produkce). 
Nedojde ani k navýšení zátěže dopravou v souvislosti se záměrem – dopravní trasy vedou 
výlučně mimo obec Výškov. Obecně tato dopravní  zátěž bude podstatně menší, než byla při 
provozu původního kravína. 
 
Mgr. Čepelík, zpracovatel dokumentace (D EIA) – vycházelo se z projektu fy Bioprofit. Byla 
hodnocena dopravní a hluková zátěž, zdravotní rizika, pachová zátěž okolí …plně ve smyslu 
požadavků, daných zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP. Byla provedena 
srovnávací měření na obdobné BPS v Německu. Na základě všech dostupných informací 
dochází zpracovaná D EIA k závěru, že realizace záměru je možná s tím, že vlivy na okolí 
budou nulové, příp. zanedbatelné.Lze identifikovat i pozitivní vlivy, související s realizací 
záměru – pásová výsadba zeleně, vyloučení použití herbicidů a strojených hnojiv na 
statkových pozemcích, ale především výroba el. energie a tepla v kogenerační jednotce, která 
bude spalovat vzniklý bioplyn. 
 
Ing. Nešpor, zpracovatel posudku  (P EIA) – ve smyslu Přílohy 5 zák. EIA zhodnotil 
předloženou dokumentaci EIA včetně obdržených připomínek  a seznámil přítomné 
s návrhem opatření a podmínek pro minimalizaci negativních vlivů projednávané BPS. 
Dokumentace byla hodnocena jako vyhovující ve smyslu zákona EIA, nebyly shledány žádné 
závady a nedostatky, příp. nějaké informace, zkreslující vlastnosti a vlivy záměru. 
V rámci vypořádání uplatněných  připomínek byla věnována maximální pozornost eliminaci 
pachové zátěže v souvislosti s provozem BPS a s aplikací produktů fermentace na zemědělské 
plochy. 
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Siláž bude umístěna v silážních žlabech, odkud bude pravidelně odebírána, takže nebude 
docházet k jejímu kvašení a uvolňování pachových složek. 
Srážkové vody z ploch silážních jam budou skladovány a operativně dávkovány do 
fermentorů. 
Kapalný podíl po separaci digestátu bude skladován v uzavřených jímkách a následně 
aplikován podle hospodářského plánu. 
Pevný podíl po fermentaci bude ihned odvážen na polní hnojiště mimo obec Výškov. Rozvoz 
takto vzniklých org. hnojiv na pole bude prováděn podle Plánu organického hnojení. Investor 
má k dispozici mapy, kde je zřejmá dostatečná rozloha polních ploch k aplikaci těchto hnojiv. 
(Uvedené mapy byly na VP k dispozici.) 
Byla uplatněna připomínka ke zdržení digestátu a fugátu po dobu min. 80 dní – bude zplněno. 
Mimo fermentorů budou ještě instalovány vyhnívací nádrže, které zajistí při čerpání bioplynu 
dostatečné zdržení, které tak bude100 -110 dní. V té souvislosti bylo reagováno i na uplatněné 
obavy ze zápachu – srovnání s jinými BPS na území ČR, které byly kritizovány v sdělovacích 
prostředcích. V tomto případě jde o nesrovnatelné, tato BPS bude zpracovávat výlučně 
kukuřičnou siláž a trávu, žádné organické zbytky. (Rozdíl mezi různými BPS, lišícími se 
vsádkou, byl opakovaně podrobně vysvětlen v průběhu VP.) 
Ve vyjádření ČIŽP je zmiňována i pův. proponovaná sušárna obilí – investor potvrdil, že toto 
byla pouze jedna z variant využití odpadního tepla z procesu. Od této varianty bylo upuštěno, 
sušárna obilí není součástí záměru. 
 
Josef Chalupný, starosta obce – shrnul dosavadní jednání obce s investorem, firmou FABE. 
Připomněl plánovanou návštěvu na BPS u ČOV Žatec, kam se nejelo a následnou 
realizovanou  exkursi na BPS v Rakousku, která zpracovává kukuřičnou siláž. Tato exkurse se 
sice uskutečnila, ale jelo málo obyvatel. Obyvatelé obecně nemají důvěru k investorovi že 
dodrží slibované a že BPS pojede výlučně na kukuřičnou siláž. (Bylo rozebráno, jaké kroky 
dle starosty je třeba uskutečnit k získání povolení na změnu vsázky.) Citoval i  připravovanou 
vyhlášku MŽP, která má mimo jiné stanovit   vzdálenosti provozované BPS od obytné 
zástavby. 
 
Ing. Kolár, zást. investora pro věci technické – k zásadní připomínce, týkající se skladby 
vsázky do fermentorů upřesnil, že  bude použita výlučně kukuřičná siláž. Pro investora je 
hlavním důvodem výstavby BPS právě zpracování kukuřičné siláže za účelem  získání el. 
energie. Odpadní teplo se z tohoto pohledu jeví jako pozitivní ale druhotný efekt. Na provoz 
BPS bude vystaveno povolení (licence), kde bude přesně specifikováno, co v BPS se bude 
zpracovávat. Porušení těchto pravidel by znamenalo odebrání licence a tedy následné ztráty. 
 
Mgr. Čepelík – pro provoz BPS bude schvalován provozní řád, v kterém bude vše 
specifikováno. Dodržování bude podléhat kontrolním mechanizmům KÚ  i ČIŽP. Inspekce  
v současné době velmi tvrdě kontroluje provoz BPS a také již odebrala povolení k provozu 
BPS. K informaci pana starosty na vyhlášku MŽP upřesňuje, že jde pouze o návrh 
metodického pokynu k podmínkám schvalování BPS do provozu, který průběžně  doznává 
změn a uváděné hodnoty vzdáleností zástavby od BPS jsou již vypuštěny. Tento metodický 
pokyn nebude nahrazovat proces EIA, v kterém bude každá proponovaná BPS hodnocena 
komplexně. 
 
Ing. Veltruský, KÚ –  skladba zpracovávaného materiálu bude schválena provozním řádem a 
jakákoliv změna vstupního materiálu do BPS bude podléhat nejen vyjádření KÚ, ČIŽP a 
KHS, ale i vyjádření obce. Z toho je zřejmé, že tato změna je prakticky nerealizovatelná. 
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pí. Lehká, obyvatelka Výškova – obecný nesouhlas s výstavbou BPS, bezproblémové BPS 
v Česku neexistují, nedůvěra k investorovi, k české legislativě ….  
Částečně uplatňovány připomínky, jdoucí mimo proces EIA a mimo posuzovaný záměr – 
reakce na ně nejsou v zápise uváděny. 
 
Mgr. Čepelík – v současné době je v Česku v provozu 20 BPS, jen jedna v Chrobolech na 
Šumavě je čistě zemědělská. Dalších 10 BPS je před dostavbou a na dalších  120 je podána 
EIA. Souvisí to s výkupními cenami za el. energii – viz výnos ERÚ č. 7/2007, kde jsou 
stanoveny výkupní ceny el. energie a tzv. Zelené bonusy pro obnovitelné zdroje. 
 
pí. Malíšková, obyvatelka Výškova – obecně není proti BPS, pokud bude jinde. Tady to 
umístění není vhodné. (Klasický projev syndromu NIMBY.) Je na návětrné straně vesnice a 
celá obec bude zápachem zamořena. Opakovaný dotaz k plánu hnojení a rozvozu substrátu, 
dtto i k pův. plánované sušárně obilí. Citace článků z časopisů. Polemika ke vzdálenosti  BPS 
od nejbližší obytné zástavby. 
 
Ing. Kolár – reaguje na připomínky k Plánu organického hnojení a na kritiku situace, ke které 
došlo při vyvážení silážních šťáv dříve – šlo o jeden případ, za který se provozovatelé obci 
omluvili a vysvětluje současný stav. 
Srovnává provoz býv. kravína (500 ks dojnic) s plánovanou BPS z hlediska dopravní zátěže a 
i pachových emisí. Stávající silážní žlaby budou využity, právě tak pův. jímky na kejdu. 
Fermentory budou ale vystavěny na nejvzdálenějším místě od obce, takže jde z hlediska vlivů 
na okolí o vzdálenost dostatečnou. 
 
Mgr. Čepelík – doplňuje vzdálenost od fermentorů – 130 m, pachová studie vycházela 
z reálných vzdáleností fermentorů od obytné zástavby i z reálné větrné růžice  ČHMÚ. 
K opakovaně zmiňované sušárně obilí podotýká, že investor od tohoto záměru upustil, 
protože počítá s využitím odpadního tepla z kogenerační jednotky v rámci obce. (Vytápění 
RD apod.) 
 
pí. Lehká – opakované vystoupení k pachu, srovnávání s býv. kravínem, opakovaná nedůvěra 
k investorovi. Emotivní připomínky. 
 
Josef Chalupný – dotaz na investora na konkrétní využití odpadního tepla. 
 
Ing. Kolár – část tepla půjde na vytápění kanceláří administrativní budovy, část tepla, pokud 
p. Valenta jako investor přestaví starou administrativní budovu na malometrážní byty, tak 
tam. Pro firmu FABE je jako prioritní nabídnout toto odpadní teplo obci na vytápění 
rodinných domků. Pokud obec nebude mít o toto teplo zájem, pak půjde přes chladiče do 
ovzduší. Na dotaz upřesňuje, že jde o objem tepla pro vytápění cca 40 rodinných domků. 
 
Josef Chalupný – rozšiřuje dotaz k probíhajícímu VP s tím, že už podobné jednání v obci 
proběhlo (Pozn. Nešlo o VP, ale o akci investora, kde chtěl veřejnost seznámit s tímto svým  
záměrem a v podstatě shromáždit možné připomínky, aby je mohl včas zohlednit.) a že v obci 
se již uskutečnilo referendum k danému záměru a valná část  zúčastněných se k záměru 
vyslovila záporně. Vystoupení ukončil dotazem, kolikrát bude ještě VP k výstavbě BPS 
probíhat. 
 
Ing. Veltruský – V uvedeném případě se jednalo o akci investora, kde chtěl veřejnost 
seznámit se svým záměrem a shromáždit možné připomínky, aby je mohl zohlednit 
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v oznámení EIA. Dnešní  VP probíhá ve smyslu zák. EIA, v režimu přesně stanoveným tímto 
zákonem. Pokud se objeví jiný investor s obdobným záměrem, nelze vyloučit, že bude 
probíhat další VP k tomuto dalšímu záměru, bude-li tento záměr splňovat kriteria zákonem 
EIA stanovená. 
 
pí. Lehká – dotaz k referendu, které k posuzovanému záměru proběhlo –zda bylo k něčemu. 
 
Ing. Doubrava, moderátor -  vysvětlil postavení referenda ve smyslu zák. 22/2004 Sb., o 
místním referendu a změně některých zákonů, kde se řeší otázky, spadající do samostatné 
působnosti obce. Ve volbách 10/06 zapsáno ve vol. seznamech 363 oprávněných  voličů. 
Podle P EIA se referenda zúčastnilo 176 občanů, z toho 108 proti výstavbě BPS tak, jak byla 
předložena v oznámení  EIA počátkem r. 2007. Tedy jde o referendum k pův. záměru, ještě 
s využitím prasečí kejdy, který se ale nyní neprojednává. (Na základě získaných připomínek 
veřejnosti investor od pův. záměru využití prasečí kejdy upustil.) Není ale podstatné, zda byla 
naplněna kriteria pro referendum, nebo jest-li šlo vlastně o plebiscit či průzkum veřejného 
mínění. Každopádně jde o nesouhlasné vyjádření části občanů k tehdy předloženému záměru. 
 
pí. Lehká – opakuje již dříve vyslovené připomínky k důvěryhodnosti investora, nedůvěru 
v platné zákony, legislativu … Její připomínky jdou mimo rámec projednávaného záměru a 
zcela mimo proces EIA, tedy posuzování vlivů na ŽP. 
 
Ing. Veltruský – vysvětluje ještě k otázce referenda. Z hlediska procesu EIA je referendum 
informací o postoji voličů. Zákon EIA ale příslušnému úřadu jednoznačně ukládá postup 
v případě předložení Oznámení záměru.  Tento postup je úřad ze zákona povinen realizovat. 
A to až do vydání stanoviska EIA. Proces EIA není rozhodnutím o realizaci stavby, pouze 
jedním ze stanovisek, která jsou nezbytná pro rozhodnutí v návazných správních řízeních. 
Příslušný úřad nemůže řízení na základě výsledků referenda ukončit. 
 
pí. H.Valentová, obyvatelka Výškova – k projednávané BPS – zná obdobnou BPS, také čistě 
zemědělskou,  v Chrobolech na Šumavě, je blízko Prachatic, v rekreační oblasti CHKO 
Šumava. Proto jí také překvapuje ten především negativní přístup k uvedenému záměru ze 
strany některých občanů. Je pravda, že to není zárukou, že tato BPS ve Výškově bude 
fungovat stejně bez negativních vlivů jako ta na Šumavě. Ale to už je záležitost investora a 
příslušných úřadů, aby to zajistili. 
 
Mgr. Čepelík – k dotazu z pléna mimo mikrofon vysvětluje, že investor nemohl zajistit 
exkursi na BPS Chroboly na Šumavě, protože v době počátku projednávání, tedy v době 
exkurse do Rakouska tato BPS nebyla ještě v provozu. 
 
Ing. Nešpor – seznamuje přítomné s návrhem stanoviska EIA, tak, jak je tento návrh 
předložen příslušnému úřadu v P EIA a jak ho měli všichni zúčastnění k dispozici. Zohledňuje 
některé uplatněné připomínky z průběhu VP a doporučuje pův. předložený návrh, zahrnutý 
v posudku rozšířit o závaznou podmínku pro fázi provozu, a to používání výlučně kukuřičné 
siláže a trávy ve stanoveném objemu. 
 
Ing. Veltruský – doplňuje návrh podmínek stanoviska o povinnost investora – péče o 
vzrostlou zeleň minimálně po dobu 5 let, dále pak zajištění dodatečných protihlukových 
opatření v případě, že při kontrolních měřeních hluku po zahájení provozu BPS bude zjištěno 
překročení příslušných limitů. 
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Josef Chalupný – uplatňuje požadavek, aby do stanoviska EIA bylo zahrnuto kdo bude hradit 
snížení ceny pozemků v případě překročení limitů zápachu apod. (Bylo konstatováno, že tento 
požadavek nelze akceptovat, neboť je mimo proces EIA bylo by ho nutné řešit právními 
kroky.) 
 
VP se zúčastnilo cca 40 zástupců veřejnosti. 

 
 
 
4) ZÁVĚR 
Závěrem Ing. Doubrava jako pověřená osoba seznámil účastníky  VP s dalším procesním 
postupem.  Zápis z VP bude zpracován v zákonné lhůtě 10 dnů od obdržení audiozáznamu a 
po zpracování předán krajskému  úřadu. 
Ing. Veltruský  poděkoval přítomným za účast jako projev jejich  zájmu o životní prostředí 
v obci a opakovaně uvedl, že pro konečné rozhodnutí o vydání Stanoviska EIA bude důležité 
komplexní posouzení všech uplatněných připomínek v celém procesu EIA, tedy jak 
připomínek písemných, tak ústních, uplatněných na tomto VP. 
 

 
 
 
Zápis z VP zpracoval na základě audiozáznamu a vlastních poznámek 
Ing. Miroslav Doubrava, pověřený vedením VP. 
22.4.2008 

 6


