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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
 
 
Datum: 15.02.2010 
JID: 28375/2010/KUUK 
Jednací číslo: 161/ZPZ/2010/613-záv. 
Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová/584 
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz 
 
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon“) 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Název:  Bioplynová stanice Chbany 

Charakter zám ěru:    
Předmětem záměru bude realizace bioplynové stanice zemědělského typu, která bude 
umožňovat příjem rostlinné biomasy a vybraných statkových hnojiv v pevném i kapalném 
stavu. 
Bioplynová stanice se skládá ze tří základních technologických celků: 

1. Linka mokré fermentace pro zpracování cíleně pěstované biomasy a kofermentaci 
menšího množství kejdy: Jedná se o 2 stupňovou technologii s 1 klasickým 
fermentorem (míchání, ohřev, integrovaný plynojem) a dohnívací nádrží. Vstupní 
sekce bude rozdělena na dvě části, na příjem materiálů, které jsou pevné (kukuřičná 
siláž) a na příjem tekutých materiálů (prasečí kejda). Předpokládaná teplota 
fermentace bude 40°C p ři době zdržení cca 120 dní. 

2. Silážní žlab bude realizován pro energetickou surovinu – kukuřičnou siláž, tento žlab 
bude postačovat pro celou roční provozní zásobu kukuřičné siláže – 10.585 t. 

3. Linka využití bioplynu a zázemí stanice: Materiály budou na bioplynové stanici 
zpracovány řízeným anaerobním rozkladem a v reaktorech bude vznikat bioplyn. 
Vyrobený bioplyn bude spalován v kogenerační jednotce, kde z něj bude vyráběna 
elektrická energie a teplo. Kogenerační jednotka bude umístěna v budově stávající 
kotelny CZT Chbany a propojena s areálem BPS plynovodem a zpětným 
horkovodem (pro vytápění fermentorů). Elektrická energie bude prodávána do sítě a 
vyrobené teplo bude využito pro vytápění v rámci CZT obce Chbany. Zázemí stanice 
tvoří dále kontejner obsluhy, trafostanice a havarijní fléra. 

Dodavateli biomasy budou zemědělské subjekty působící v okolí obce s rozlohou orné půdy 
cca 2500 ha. Zemědělské subjekty budou zároveň odběrateli fermentačního zbytku - 
digestátu, který bude upotřeben jako hnojivo na zemědělskou půdu. Kukuřici bude dodávat 
zemědělský podnik POL-AGRO spol.s.r.o. a Zemědělská v.o.s. Čínov. Prasečí kejdu bude 
dodávat Výkrmna Soběsuky-Mydlářka a.s. 

Kapacita (rozsah) zám ěru:  
Výstavba bioplynové stanice je uvažována na pozemcích v blízkosti kotelny stávajícího CZT 
obce Chbany, kde bude využíván vznikající bioplyn v KJ s výkonem cca 500 kW. Kapacita 
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zařízení je cca 13.085 tun materiálu za rok, z toho bude 10.585 tun kukuřičné siláže a 2.500 
tun prasečí kejdy. 

Umíst ění:    kraj:      Ústecký  
 obec:   Chbany 

 k. ú.:    Chbany 

Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení:  
Dle možností investora 
 
Oznamovatel: Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany zastoupená na základě plné moci 
firmou BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov 
IČ:00261882  

Závěr:  

Záměr „Bioplynová stanice Chbany“, oznamovatele Obec Chbany, Chbany 19, 431 57 
Chbany zastoupená na základě plné moci firmou BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 
72 Lišov je zařazen do bodu 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu 
od 50 do 200 MW“ kategorie II přílohy č.1 zákona a dle § 4 odst.1 písm.d) jako podlimitní 
záměr  vyžadující zjišťovací řízení. Příslušným úřadem je krajský úřad.  
Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjišt ění, zda záměr 
bude posuzován. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona došel 
příslušný orgán k závěru, že záměr 

„Bioplynová stanice Chbany“ 

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

A. Podmínky pro fázi p řípravy stavby: 

1. Projektová dokumentace bioplynové stanice bude obsahovat podmínky zaručující 
minimalizaci emisí pachových látek do venkovního prostoru použitím nejlepších 
dostupných technologií a technik (BAT), včetně: 

- receptury vycházející z přesného složení vstupních surovin (zejména podílové 
zastoupení sušiny) s cílem dosažení optimálního poměru C/N, 

- prvků zakrytí skladovacích prostorů, technologických a dopravních uzlů, 
- odsávání technologických jednotek přes biofiltr. Instalace biofiltru pro odtah 

vzdušniny z homogenizační nádrže bude provedena již ve fázi výstavby 
bioplynové stanice, tzn., že bude instalován již před uvedením bioplynové stanice 
do zkušebního provozu. 

2. Projektová dokumentace bude obsahovat výpočet potřebné výměry půdy pro aplikaci 
digestátu v závislosti na obsahu dusíku a upřesnění její dosažitelnosti z hlediska 
možných omezení (ochranná pásma, svažitost pozemků, zranitelné oblasti, meliorace 
apod.). Bude zpracován plán organického hnojení pro aplikaci na vlastních 
zemědělských pozemcích. 

3. Případné zdroje hluku ve venkovním prostoru musí být vybaveny protihlukovými 
opatřeními za účelem splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku na hranici areálu. 

4. Při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k 
obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností. 
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5. Skladovací prostory budou řešeny v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 156/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. U všech nově vybudovaných nádrží a jímek bude před uvedením do 
provozu vykonána zkouška těsnosti jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení. 
Uzavřené skladovací nádrže digestátu budou navrženy s ohledem na vyloučení hnojení 
v zimních měsících (skladovací kapacita min. na 6 měsíců). Veškeré závadné látky 
používané při výstavbě záměru budou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do 
nezabezpečeného prostoru (budou použity atestované sklady, záchytné vany apod.). 
V průběhu stavby nebudou vozidla a mechanizmy umývány na nezabezpečených 
plochách. 

6. Součástí stavebního projektu bude také požární zpráva respektující požadavky ochrany 
před požárem a výbuchem bioplynu.  

7. Opláštění budov větších rozměrů bude navrženo v barvě splývající s okolím. 

8. Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude bilance tepelné energie 
získané v návaznosti na provoz bioplynové stanice s návrhem na její využití, která bude 
předložena k řízení dle zákona č.86/2002 Sb. v platném znění o ochraně ovzduší. 

B. Podmínky pro fázi provozu stavby: 

1. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření a zhodnocení vlivu hluku výše 
uvedené stavby včetně dopravní obsluhy (při plném provozním zatížení) na nejbližší 
obytnou zástavbu. Hodnocení vlivu hluku bude předloženo na KHS Ústeckého kraje 
k posouzení. 

2. V rámci realizace záměru budou odstaveny kotle CARBOROBOT  (3x 290 kW) a zbylý 
kotel EKOEFEKT (600 kW) bude sloužit pouze jako záložní zdroj tepla (špičkový odběr 
tepla). 

3. Zařízení bude provozováno dle schváleného provozního řádu. Provoz zařízení bude 
řízen kvalifikovanou osobou a zaměstnanci budou pravidelně proškolováni. 

4. Bude vedena podrobná evidence přijatých a produkovaných materiálů. 

5. Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, pachu, 
v rozsahu uloženém platnou legislativou, resp. rozhodnutím vydaným pro provoz 
zařízení. 

6. V bioplynové stanici budou zpracovávány suroviny uvedené  ve schváleném provozním 
řádu. Zařízení nebude zpracovávat odpad živočišného původu - krev, kosti a jiný jateční 
odpad a nemocniční odpad, odpady vyžadující hygienizaci apod. 

7. Případné náhrady vstupních surovin oproti údajům prezentovaným v procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí musí být předem předloženy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 
který stanoví, zda si využití alternativních vstupních surovin vyžádá nový proces 
posouzení vlivů na životní prostředí. 

8. Pro provoz zařízení a zejména biofiltru bude zpracován Provozní řád z hlediska ochrany 
ovzduší, který musí být důsledně dodržován. Bude vedena provozní evidence zdroje 
znečišťování ovzduší. 

9. Kvalita vstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu se zákonem č. 
156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 474/2000 Sb. a s vyhláškou 
č. 341/2008 Sb. 

10. Silážní žlaby, jímky, nádrže, fermentor a dofermentor, včetně potrubí budou pravidelně  
jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let bude provedena zkouška 
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jejich těsnosti. Provozovatel bude mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti 
provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. 

11. Aplikace hnojiva na pozemcích se bude řídit písemně zpracovaným a každoročně 
aktualizovaným plánem organického hnojení při dodržení omezení vyplývajících 
z nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
skladování hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, 
v platném znění.  

12. Provozovatel povede evidenci odběrů digestátu zahrnující údaje o datu odběru, množství 
odebraného digestátu a přesné identifikaci odběratele; tyto údaje včetně příslušných 
smluv, objednávek či účetních dokladů bude archivovat nejméně po dobu dvou let a na 
vyžádání je předloží vodoprávnímu úřadu. 

13. Výsledný produkt – digestát, pokud bude uváděn do oběhu, bude registrován jako 
hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech v aktuálním znění.  

14. Průběh procesu fermentace bude veden v souladu s technologickými požadavky na 
úpravu bioodpadů dle vyhl. č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady. 

15. Suroviny budou dopravovány ve speciálních dopravních prostředcích (k tomu určených) 
tak, aby nedošlo k úniku těchto surovin a okolí nebylo obtěžováno zápachem, před 
vjezdem na komunikace budou dopravní prostředky řádně očištěny. 

16. Veškeré komunikace a manipulační plochy v areálu budou udržovány čisté, bez zbytků 
navážených vstupů a odvážených výstupů a bez úkapů ropných látek.  

17. Úniky paliv či mazadel budou likvidovány podle příslušných předpisů a havarijního plánu. 
Únikům těchto látek bude předcházeno a to především dobrým technickým stavem 
mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. 

18. V příslušných havarijních a provozních řádech budou specifikována následná opatření při 
případné havárii a s těmito pravidly budou seznámeni všichni zaměstnanci. 

19. Technické řešení stanice musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a kvalitu 
pracovního prostředí pro zaměstnance. 

20. Po ukončení povozu zařízení provozovatel zajistí vyklizení areálu a vyčištění všech 
souvisejících objektů od závadných látek, zejména zbytků zpracovávaných materiálů, 
úkapů závadných látek apod.  

21. V případě požadavku na odstranění staveb zajistí provozovatel odpovídající zařazení 
stavebních odpadů podle druhů a kategorií v souladu s ustanoveními platných předpisů v 
odpadovém hospodářství a jejich přednostní využití nebo předání oprávněné osobě. 

ODŮVODNĚNÍ 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podle zásad přílohy č. 2  zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došel 
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. 

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření, která 
byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru: 

Rada Ústeckého kraje (03.02.2010) – nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona, 
za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy 
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a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D IV. „Charakteristika opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru 
zjišťovacího řízení. 

 
Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství – z hlediska 
odpadového hospodářství, a ochrany přírody nejsou připomínky. 
Z hlediska ochrany ovzduší –  

- Silážní žlab bude zakrytován a odvětráván přes biofiltr (popř. jiná technologie). 
- Příjmový zásobník na tuhou biomasu bude zakrytován a odvětráván přes biofiltr 

(popř. jiná technologie). 
- Příjmová jímka na tekutou biomasu bude zakrytována a odvětrávána přes biofiltr 

(popř. jiná technologie). 
- Veškeré dopravní cesty vstupních surovin do fermentoru budou uzavřené s odtahem 

na biofiltr. 
- Suroviny budou dopravovány ve speciálních dopravních prostředcích (k tomu 

určených) tak, aby nedošlo k úniku těchto surovin a okolí nebylo obtěžováno 
zápachem, před vjezdem na komunikace budou dopravní prostředky řádně očištěny. 

- Provozem zařízení nebude překračována přípustná míra obtěžování zápachem. 
- V rámci realizace záměru budou odstaveny kotle CARBOROBOT (3x 290 kW) a 

zbylý kotel EKOEFEKT (600 kW) bude sloužit pouze jako záložní zdroj tepla 
(špičkový odběr tepla). 

- V rámci plánovaného záměru a pro potřeby vydání územního rozhodnutí je nutné 
požádat příslušný orgán ochrany ovzduší tj. Krajský úřad Ústeckého kraje, o vydání 
závazného stanoviska k umístění stavby zdroje v souladu s § 17 odst.1 písm. b) 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Následně ve stavebním 
řízení KÚÚK požádat o povolení stavby zdroje v souladu s § 17 odst.1 písm. c) 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Z hlediska ochrany vod 
Provozovatel povede evidenci odběrů digestátu zahrnující údaje o datu odběru, množství 
odebraného digestátu a přesné identifikaci odběratele; tyto údaje včetně příslušných smluv, 
objednávek či účetních dokladů bude archivovat nejméně po dobu dvou let a na vyžádání je 
předloží vodoprávnímu úřadu. 
Vypořádání připomínek: podmínka č.A.1., B. 2., 12., 15. 
 
Obec Chbany (09.02.2010) – Obec podporuje výstavbu bioplynové stanice. Výstavbou 
bioplynové stanice dojde k výraznému zlepšení životního prostředí, ať už z hlediska výroby 
elektrické energie z alternativních zdrojů, tak i z důvodů zásobování obce odpadním teplem 
a  také dojde k úspoře cca 500 tun uhlí. 
Po zveřejnění informace neměl žádný z občanů připomínky. Obec vyvolala jednání 
s občanem Martinem Figou, bydlící nejblíže chystané bioplynové stanici, který neměl 
připomínky a sdělil, že bude požadovat bezplatné připojení objektu na centrální vytápění. 
 
Městský ú řad Kadaň, odbor životního prost ředí (03.02.2010)- Z hlediska jednotlivých 
složkových zákonů na ochranu životního prostředí nemá připomínky. 
 
KHS, územní pracovišt ě Chomutov (01.02.2010) – Z hygienického hlediska není třeba 
provádět další posouzení vlivu plánovaného záměru na životní prostředí, za předpokladu 
dodržení všech doporučení uvedených v oznámení záměru a ve vyjádření.Byla 
předložena Hluková studie ze které vyplývá, že po realizaci záměru výstavby bioplynové 
stanice Chbany a po provedení všech protihlukových opatření (protihlukový zemní val a 
odhlučnění budovy s kogenerační jednotkou) bude provoz vyhovovat hygienickým 
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limitům hluku stanovených v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zkušebního provozu bude provedeno 
měření a zhodnocení vlivu hluku výše uvedené stavby včetně dopravní obsluhy (při 
plném provozním zatížení) na nejbližší obytnou zástavbu. Hodnocení vlivu hluku bude 
předloženo na KHS Ústeckého kraje k posouzení. Při výstavbě budou v případě nutnosti 
stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů 
zvýšenou prašností. 
Vypořádání připomínek: podmínka č.A.4., B.1. 

 

 

POUČENÍ 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 
 
 
 
 
 
    Ing. Taťána Krydlová  

vedoucí odboru životního 
 prostředí a zemědělství 

 

 

Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 


