2016

Společenské akce v obci
kromě tradičních Čarodějnic a stavění máje, velikonoční koledovačky a
Mikulášské, přibyla letos nová a velmi zdařilá akce - rozsvěcení vánočního
stromku.

Konalo se první adventní neděli, 29. listopadu u kapličky. Příchozí vítal
nachystaný vánoční strom. Setkání začalo rozsvícením stromku a zpěvem
nejznámějších vánočních koled. Po té následovalo družné popíjení svařáku a
čaje s ochutnávkou vánočního cukroví. Bylo to velmi milé setkání, na které
přišlo kolem třiceti dětí a asi čtyřicet dospělých.

Nové parcely
Během letošního roku byla dokončena parcelace pole na kraji Pavlovic při
příjezdu od Vlašimi. Přikládám původní stav a nové rozdělení pozemků. Je
vidět, že Pavlovice se posunují více k městu. 

Tady je vidět nová zástavba na kraji Pavlovic
Dubovi sice nebydlí v Doubí, ale na svých vrátkách si dali záležet…!

Pro přístup na nové parcely byla vybudovaná nová příjezdová cesta.

Chodník k bytovkám

Dlouhá léta se mluvilo o špatné dostupnosti k bytovkám. Chyběla bezpečná a
solidní přístupová cesta. Vzhledem k plánované rekonstrukci silnice II. třídy č.
125 nebylo možné získat povolení pro stavbu chodníku. Bylo proto zde před
několika roky uděláno provizorní řešení – zahrnula se škarpa a povrch se
zpevnil.

Jak dopadl po deseti letech ukazuje dolní snímek.

V letošním roce po mnoha urgencích získal starosta obce stavební povolení pro
stavbu chodníku. Konečně můžou obyvatelé bytovek procházet kolem hlavní
silnice bezpečně a důstojně.

Pro srovnání – původní stav a nový chodník

Kontejnery
V obci už třídíme odpad mnoho let. V letošním roce konečně přibyl kontejner na
měkké plasty. Technické služby zavedly třídění a sběr plastu právě v roce 2016.
Bylo to po mnohých připomínkách a žádostech. V současné době, kdy
využíváme plasty v takové míře, je tento kontejner (první zleva) opravdu hodně
potřebný.

Stavba – radost pohledět!!
V roce 2013 byl v exekuci prodán starý mlýn, kde bydlela paní Kněžíková.
Stavba byla trochu děsivá, hrozilo její zřícení a okolí domu bylo zarostlé a
zanešené odpadky. Po té, co mlýn koupil pan Korbel, proměnil se mlýn i jeho
okolí k nepoznání a s radostí si člověk může užívat krásných pohledů.

.

Tady vidíte původní stav

Takhle to vypadalo v dubnu 2016..

A tohle jsou pohledy z konce prosince 2016

Bioplynka
Bioplynka dala našim zastupitelům i letos pořádně zabrat. Věnovala se jí i různá
regionální média. Pro lepší přehlednost najdete vše k jednání ohledně
bioplynové stanice na samém závěru letošního zápisu.
Nejdůležitější je informace, že Středočeský krajský úřad dal zamítavé
stanovisko k její stavbě.

Jednání u pana hejtmana vedl náš pan starosta

„Nedostupné Pavlovice“
Aby toho nebylo málo, plánuje se odstranění můstku ve Vlašimi u ČOV a
výstavba nového. V průběhu celé akce budou cca půl roku Pavlovice dostupné
od Vlašimi pouze objízdnou trasou v délce cca 10 km.

Oprava „nevýznamného“ mostku ve Vlašimi, zkomplikuje na
měsíce život všem
Vlašim – Na dlouhodobé komplikace v dopravě se musí připravit obyvatelé Vlašimi a řidiči,
kteří pojedou tamní Vlasákovou ulicí z města směrem na Kladruby, Trhový Štěpánov nebo
k dálnici D1. Vlastník komunikace, Středočeský kraj, plánuje opravu mostku přes Borecký
potok, těsně za myčkou automobilů. Z tohoto důvodu bude v obou směrech silnice číslo
125 několik měsíců dopravě zcela uzavřena. Plánovaná objížďka se dotkne i lidí mířících na
hřbitov, těch využívajících hromadnou přepravu a také vozů integrovaného záchranného
systému.
28.3.2016

Můstek na okraji Vlašimi.Foto: Karel Chlumec
„Nás by se to také silně dotklo. Zatím nevíme, v jaké právní fázi se záměr nachází, ale podle
informací ČSAD přes nás jezdí dvaačtyřicet spojů hromadné dopravy denně a bez nějakého
řešení v podobě dočasného provizorního mostu budeme silně poškozeni," uvedl starosta

Pavlovic Jan Dufala s tím, že desetikilometrová objížďka při ceně dvacet pět korun za
dopravu autobusem znamená přes deset tisíc korun denně. To by při pětiměsíční odstávce
mostku znamenalo patnáct milionů korun navíc, které by dopravce požadoval. „A to je asi
podstatně víc víc než by stála náhradní provizorní lávka," dodal pavlovický starosta.
Podle informací vedení vlašimské radnice už představitelé města absolvovali několik schůzek
s vlastníkem komunikace i správou a údržbou silnic ohledně opravy mostku ve Vlasákově
ulici.
Požadavkem města bylo právě dočasné provizorní řešení dopravy v místě stavby, aby nebylo
nutné přikročit ke stanovení objízdných tras.
„Původně bylo v plánu, že stavba bude zahájena už letos v dubnu. Bude trvat tři až čtyři
měsíce a dojde k úplné uzavírce této komunikace. Potom se k nám dostaly zprávy, že kraj
přehodnotil investice na letošní rok a v někde ustoupil od rekonstrukcí mostků. Poslední
informaci, kterou jsme získali je, že by se se s opravou mělo začít během prázdnin,"
informoval starosta Vlašimi Luděk Jeništa a potvrdil, že co se týče poškození některých obcí
objížďkou i vedení vlašimské radnice to vidí stejně. Bohužel s tím nemůže nic dělat.
„My jsme požadovali, aby byl přes Borecký potok položen můstek. Nabízeli jsme k tomu
naše pozemky myčky i pozemky čističky odpadních vod, kde by se dala provizorní objízdná
trasa vybudovat. Určitě ale ne pro autobusy. Vzhledem k výši investice kolem tří milionů
korun nám bylo řečeno, že vybudování provizorního mostku by stálo asi osm set tisíc a to se
v žádném případě nevyplatí, a kraj nemá v úmyslu toto dělat," přiblížil průběh jednání Luděk
Jeništa s tím, že navržená objízdná trasa přes Bolinku, Bolinu, Zdislavice a Rataje je o čtyři
kilometry delší, takže to pro kraj není důvod, aby investoval osm set tisíc navíc do
provizorního přemostění.
Vlašimský starosta také poznamenal, že každého možná napadne, proč stavba za tři miliony
korun trvá čtyři měsíce. Vysvětlil, že kraj nechce opravu mostku řešit na dvě poloviny, ale jen
jako celistvý komplex. Toto řešení však vyžaduje dlouhé technologické pauzy. Vedení
vlašimské radnice požaduje, aby kraj opravil mostek přes Borecký potok ještě letos.
„Koncem března má totiž dojít k odstranění mostu přes dálnici v Tehově a v příštím roce mají
být opravovány dva mostky s úplnou uzavírkou v Domašíně. Kdyby se nám tyto opravy sešly
v jednom roce, tak si to nedovedu představit," poznamenal místostarosta Vlašimi Karel
Kroupa.
Podle posledních informací odboru dopravy vlašimské radnice bylo koncem února vydáno
stavební povolení a začít se stavbou by se mělo v počátečním období prázdnin. Stavba potrvá
zhruba pět měsíců a skončí v říjnu nebo listopadu.
„Co se týče náhrady škody pro dopravce, ze zákona nemají právo," podotkl vedoucí odboru
Jiří Vondruška a zdůraznil, že při jednáních s krajem skutečně argumentovali a bojovali, ale
bez výsledku. Kvůli objížďce tak budou muset půl roku sahat hlouběji do peněženek nejen
řidiči, ale i cestují autobusů.
KAREL CHLUMEC
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/podnikani/oprava-nevyznamneho-mostku-ve-vlasimizkomplikuje-na-mesice-zivot-vsem-20160328.html

Počasí
Rok 2016 - meteorologické záznamy
Srážky

Minimální
tepltota

Maximální
teplota

Průměrná
teplota

Množství napadlého
sněhu

Leden

24.6 mm

-11.3 °C

9.4 °C

-0.90 °C

12.5 cm

Únor

85.2 mm

-4.3 °C

17.1 °C

4.71 °C

0.5 cm

Březen

23.1 mm

-2.5 °C

21.1 °C

5.04 °C

6.5 cm

Duben

60.2 mm

-2.9 °C

23.7 °C

9.61 °C

0.0 cm

Květen

38.8 mm

1.2 °C

27.2 °C

14.95 °C

0.0 cm

Červen

32.8 mm

8.8 °C

33.1 °C

19.40 °C

0.0 cm

115.4
mm

9.3 °C

32.7 °C

20.70 °C

0.0 cm

Srpen

50.6 mm

7.1 °C

28.9 °C

18.09 °C

0.0 cm

Září

18.8 mm

5.1 °C

30.9 °C

16.68 °C

0.0 cm

Říjen

43.4 mm

0.4 °C

23.6 °C

8.38 °C

0.0 cm

Listopad

37.6 mm

-6.3 °C

14.8 °C

4.35 °C

0.0 cm

Prosinec

10.2 mm

-9.2 °C

9.4 °C

-0.08 °C

2.5 cm

Měsíc

Červenec

Červenec:
Červenec byl poměrně umírněný v tom, že šetřil s extrémními vedry.
Mimořádně vysoké teploty byly zaznamenány pouze v jednom dni, a sice 11.
července, kdy se maxima místy šplhala přes 35 °C. Jinak se denní teploty
většinou držely do 30 °C, případně tuto hranici překračovaly jen těsně. Na
druhou stranu ale bylo jen málo chladných dní, téměř permanentně byly denní
teploty aspoň kolem 25 °C. Jedinou teplotně podprůměrnou epizodou se staly tři

dny mezi 14. a 16. červencem, kdy se maxima nedostala nad 20 °C.
Srážkově byl červenec poměrně bohatý, ačkoliv propršených dnů bylo málo.
Vyskytovalo se značné množství krátkých a prudkých bouřek, které v součtu
přinesly za celý měsíc nadprůměrné úhrny vody.
Listopad: byl sušší a mnohem chladnější měsíc. Listopad nepřinesl ani jeden
ledový den, ale přinesl několik chladných nocí. První sněhový poprašek byl
9.11, ale měřitelná souvislá pokrývka se nevytvořila.

Prosinec – byl poměrně teplý a docela hodně pršelo. Po 10. prosinci se
ochladilo a přišly mrazíky. Dokonce to vypadalo, že i vánoce budou na sněhu,
který napadl 20.12. Den před tím ale bylo hodně deštivo a dokonce se objevila
nádherná duha. Ale na štědrý den po obědě začalo nepříjemně pršet a bylo po
vánoční atmosféře.

Ojíněná krajina poslední den roku 2016

Bilance obyvatel
K 1. 1. 2016 žilo v Pavlovicích 211 obyvatel
Odhlášeni z pobytu:
Lenka Přibylová
Filip Šlegl
Pavel Daněk
Jana Hlaváčková
Tadeáš Hlaváček
Filip Hlaváček
Petr Kramář
Věra Mertlová
Petra Kučerová
Přihlášeni k pobytu:
Jiří Smítka
Michaela Jirušková
Zemřeli:
Milan Daněk

K 31.12.2016 zde žije 203 obyvatel
V letošním roce se nikdo v Pavlovicích nenarodil. Co s tím uděláme?

Vše o BIOPLYNCE

Elektrárna by měla stát v průmyslové zóně mezi Vlašimí a Pavlovicemi na Benešovsku.
Starostové obcí Pavlovice a Kladrub – Jan Dufala a Anežka Srbová předali v pondělí spolu
s poslancem Parlamentu ČR Václavem Zemkem petici proti její výstavbě.
Elektrárna měla být postavena během roku 2016 v těsném sousedství záchranné stanice.
Kogenerační jednotka potom měla stát v areálu Na Lukách, do té by vedl plyn, který by
jednotka měnila na elektrickou energii pro napájení sportovního areálu.

Václav Zemek, poslanec parlamentu ČR, odpověď na naše 3 otázky
15.01.2016 23:15
Dne 14.1. jsme zaslali zástupcům radnice, ČSOP a politických stran působících ve
Vlašimi tyto 3 dotazy:
Otázka č.1) Podporujete obnovený záměr bioelektrárny?
Otázka č.2) Uveďte 3 hlavní důvody proč by občané Vlašimi a dotčeného okolí měli se
záměrem souhlasit?
Otázka č.3) Uveďte 3 hlavní připomínky, které jste zaslali/budete zasílat krajskému
úřadu k dokumentaci EIA.
Předkládáme zde první reakci, kterou jsme dostali. Je od Václava Zemka, poslance
parlamentu ČR za ČSSD. Zde je jeho nezměněná odpověď:
Dobrý večer,
k bodu 1) Záměr stavby "bioelektrárny" nepodporuji.
K bodu 2) V případě realizace by snad stanice mohla odebírat část bioodpadu z Vlašimi
(řádově nižší stovky tun ročně), ale ten už z části využívá kompostárna společnosti Ekoso,
kde má město Vlašim účast. Nic dalšího mne nenapadá.
K bodu 3)
I. Jedná se o stavbu na "zelené louce" , což znamená zábor orné půdy.
II. Chybí místní zdroj suroviny a bude nutný transport asi 50 tun bioodpadu každý den a to i
skrze Vlašim. Je třeba počítat s nárůstem nákladní dopravy přes centrum.
III. Problematické je plánované složení vsázky, kdy významná část je tvořena jatečným
odpadem a potravinovými zbytky, což se může negativně projevit během procesu fermentace
a ve složení odpadního digestátu.
IV. Projekt uspokojivě neřeší problematiku odpadního tekutého digestátu (produkce asi 40 tun
denně). Zemědělci v blízkém okolí ho nechtějí odebírat a bude nutný jeho transport do
vzdálenějších lokalit (opět skrze Vlašim). Při nevhodné aplikaci může dojít ke zhoršení
kvality půdy nebo k negativnímu ovlivnění zdrojů vody.
Celkově lze říct, že se jedná čistě o komerční projekt spoléhající na státní dotační podporu
kombinované výroby elektřiny a tepla. Nemá návaznost na žádný lokální podnik (například
zemědělské družstvo). Je nutný transport materiálu (zavážka bioodpadu a odvoz digestátu) na
větší vzdálenosti, což jde proti principu šetrného využívání obnovitelný zdrojů, neboť dopady
nákladní dopravy na životní prostředí vymazávají pozitivní efekt zpracování bioodpadu.
Problematické je rovněž složení zpracovávaného bioodpadu, vzhledem k plánované
různorodosti zdrojů, kde reálně není možná kvalitní kontrola obsahu rizikových látek.
S pozdravem
Ing. Václav Zemek, poslanec parlamentu ČR

Více zde: http://bioelektrarna.webnode.cz/news/vaclav-zemek-poslanec-parlamentu-cr-za-cssdodpovida-na-nase-3-otazky-ohledne-bioelektrarny/

Jmenuji se Jan Dufala a jsem starostou obce Pavlovice. Pro obec pracuji přes 13
let a reaguji tímto na kauzu BIOPLYNOVÉ STANICE VLAŠIM
Otázka bioplynové stanice jako takové je trochu složitější. Souvisí silně s
morálním vnímáním světa, zda je mi bližší naše Země, nebo krátkodobý profit
na úkor ostatních. Pokud má být něco ekologického, musí to být ekologické jako
celek. Odpady se mají likvidovat tam, kde vznikají, protože doprava surovin ke
zpracování 40 a kilometrů více vytvoří větší množství zplodin, než by vzniklo
běžnou aplikací do půdy v místě původu. Z tohoto důvodu nelze výstavbu BPS
Vlašim vnímat jako ekologicky prospěšnou stavbu. Je to stejné, jako když se
vyrábí zelená nafta z řepky. Ale už se nemluví o tom, že na 1 litr vyrobené
zelené nafty se spotřebují cca 3 litry ropné nafty, nehledě na poškozování
motorů při používání této nafty. Kde je tedy ten přínos a smysl pro nás? Tento
tzv. „ekologický projekt“ dotování zelené energie vede pouze k obohacování
několika jedinců, kteří bohatnou na nesmyslnosti projektu „zelené energie made
in Czech Republic“.
Vlastní výroba elektřiny v BPS bez dotace je prodělečná (kdyby nebyla
dotovaná výkupní cena, tak by do toho nešli). Plánovaná bioplynka
(bioelekrárna) ve Vlašimi hodlá z tohoto profitovat. Kdo toto zaplatí? Ve finále
my všichni v cenách elektřiny, protože pochybuji, že to zaplatí ČEZ ze svých
zisků.
Každý člověk by se měl chovat k přírodě šetrně, neboť co jednou pokazíme,
budou muset naše děti pracně a draze napravovat. Obilí, kukuřice, brambory
apod. patří do žlabu dobytka a ne k nerentabilní výrobě energie. Nehledě na to,
že pěstování kukuřice jako takové je problematické. Naše Podblanicko je
kopcovité a kukuřice není stabilizační rostlina. Způsobuje splachy ornice, půdní
erozi.
Druhý profit pro BPS je v likvidaci biologického materiálu, který je problémem
sám o sobě. Jedná se o zápach při dopravě, zpracování, ale i následně při
likvidaci. V takzvaném digestátu se do půdy dostávají z rozložených
živočišných tkání zbytky nebezpečných látek: kadmium, olovo, rtuť, arsen,
chrom, měď, molybden, nikl, zinek. Z půdy se dostávají zpět do rostlin a
následně do potravinového řetězce, nehledě na část, která se dostává do
spodních vod při plánované dlouhodobé aplikaci. Digestát se dle dokumentace
má vyvážet do katastru obcí Vlašim, Znosim, Domašín, Hrazená Lhota,
Nesperská Lhota, Hradiště, Radošovice, Ctiboř, Libež, Divišov, Všechlapy a
Měchnov. Je otázkou, zda to ví obyvatelé těchto lokalit, zda se s nimi vůbec
jednalo.
Velkým paradoxem je, že stávající provozovatelé, aby udrželi BPS, musí často
snižovat stavy skotu, aby měli palivo právě pro BPS. Zde je okamžik, kdy
zaplatíme za BPS podruhé – snižování stavu skotu = dražší maso, ale i mléko.
Opravdu chceme jít touto cestou, nebo již konečně zvítězí zdravý rozum nad
zájmy několika parazitů v naší společnosti na úkor ostatních?

Rizik a nezodpovězených otázek je více. Všichni víme, jak nás obtěžuje hluk ze
staveb, ale tady nás čeká mnohem větší zatížení při denním provozu nejen
vozidly, ale hlavně vlastní technologií. Za úvahu stojí skutečnost, že hluk u
kogenerační jednotky Na Lukách je stanoven 50 dB, a to u nového zařízení, ale
pokud se např. poškodí zvuková izolace, nedovřou dveře, trochu opotřebuje
(poškodí) ložisko, které bude sice funkční, ale hlučnější, tak jsme nad hranicí
normy obtěžování hlukem, kde jsou základní limity pro venkovní hluk pro den
(6:00-22:00) 55 dB a noc (22:00-6:00) 45 dB
Myslím, že není čas na strašení, ale není ani čas na pasivitu. Každý se můžeme
vyjádřit k dokumentaci, která se momentálně má připomínkovat a je k dispozici
na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1953
Nenapadejme se navzájem, ale jednejme, dokud je čas! Nemá smysl řešit, co
bylo, ale je třeba rychle konat!
Já osobně, celé naše zastupitelstvo i všichni naši občané jsme jednoznačně proti
stavbě Bioelektrárny Vlašim.
Ing. Jan Dufala
starosta obce Pavlovice
Rada Středočeského kraje se výstavbou zabývala 25. ledna na svém pravidelném
jednání. „Rada kraje se stavbou nesouhlasí, neboť s ní nesouhlasí místní občané
a samospráva některých dotčených obcí – například Pavlovice, Ctiboř, Libež,
Kladruby a Vlašim. V krajské radě jsme se shodli, že nejsou smluvně zajištěny
například vstupní suroviny. V nesouhlasném stanovisku jsme také konstatovali,
že doprava bude realizována po nevyhovujících komunikacích. A v neposlední
řadě dojde také k záboru kvalitní zemědělské půdy II. třídy ochrany,“ řekl
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.
Nevole
Velká vlna nevole se zvedla mezi místními občany. Petici podepsalo 5101 lidí.
Rada Středočeského kraje tak uložila náměstkovi hejtmana Marku Semerádovi
vydat pro Krajský úřad Středočeského kraje nesouhlasné vyjádření se stavbou
bioelektrárny Vlašim.
Bioplynka v číslech
Měla stát Ve Vlašimi na Čechově, těsně vedle záchranné stanice, jmenuje se
bioelektrárna. Dřívější název zněl Bioplynová stanice (BSP). Jde o čtvrtý
pokus prosazení stavby.
Denně by zpracovala 10 tun jatečného odpadu + 40 tun dalšího odpadu.
Ročně zpracuje 18000 tun odpadu a vyprodukuje 16000 tun digestátu.

Digestát: Vedlejší produkt výroby bioplynu. Pokud jsou vstupní suroviny
kvalitní, může být digestát využíván jako hnojivo.
Vlašimí by projelo 60 nákladních aut nebo traktorů denně!
Vyprodukovaný digestát by se rozprašoval na územích obcí: Vlašim, Ovčíny,
Kondrac, Dub, Znosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota,
Hradiště, Radošovice, Slověnice, Ctiboř, Libež, Divišov, Všechlapy a
Měchnov.
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Bioplynová stanice u Pavlovic budí emoce.
Rozhodne o ní kraj

Bioplynová stanice (ilustrační foto)Foto: Roman Verner

Obyvatelé obcí v okolí Vlašimi mají obavy z plánované bioplynové stanice,
která má vyrůst u Pavlovic. Podle obyvatel regionu je podobných stanic už dost.
Trnem v oku jim je hlavně fakt, že se v ní mají zpracovávat i živočišné odpady.
„Bude tu nárůst dopravy, obrovský zápach, spojený s biologickým odpadem.
Navíc digestát (tj. odpad, který bioplynové stanice produkují) je svou povahou
kyselý, bude tam enormní nárůst dusíku, který může následně poškodit
podzemní vody,“ vyjmenovává možné problémy se stavbou a provozem
bioplynové stanice starosta Pavlovic Jan Dufala (nezávislý).
O plánované bioplynové stanici v Pavlovicích natáčela Věra Hájková
Dalším argumentem proti stavbě je počet bioplynových stanic na Vlašimsku.
Podle vedoucí odboru životního prostředí ve Vlašimi Jany Zmeškalové jich už
dostatek. „Tady je území plně naplněno kapacitou bioplynových stanic. Jedna,
pro živočišné produkty, je v Trhovém Štěpánově a pro zemědělské produkty je
stanice v Čechticích a v Načeradci. A pokud vím, tak mají problémy, aby jejich
kapacita byla naplněná,“ vysvětluje úřednice s tím, že vidí také jako velký
nedostatek, že není dostatečně doložené, odkud se budou suroviny do stanice v
Pavlovicích vozit.
Investor: Obavy jsou zbytečné
„ V tuhle chvíli máme uzavřenou smlouvu s firmou, která by měla zajišťovat
dodávku bioodpadů. Část bude pocházet z lokálních zdrojů, část se jich bude
dovážet ze vzdálenosti desítek kilometrů a nikoli ze zahraničí, jak se ke mně

dostaly některé informace, že bychom měli svážet (odpad) z celé České
republiky, ze Slovenska a okolních států,“ argumentuje mluvčí investora Roman
Holub.
Zbytečné jsou podle jeho slov i obavy, že by se ze stanice šířil zápach kvůli
zpracovávání odpadů živočišného původu. „ Z mého pohledu někdo není plně
informován a zaměňuje bioplynovou stanici za kafilerní stanici,“ dodal mluvčí.
Podle investora by ale stavba takzvané bioplynky byla pro lidi z Vlašimska
výhodná. Přebytkové teplo by totiž šlo do sportovního areálu na Lukách a taky
Záchranné stanici pro živočichy. Ani na to ale odpůrci neslyší. Starosta Pavlovic
Jan Dufala navíc upozorňuje, že odpad z bioplynové stanice by nekončil pouze v
okolí jejich obce. „Týká se to především obyvatel Vlašimi, ale i dalších obcí –
Kondrace, Louňovic, Domašína až po Divišovsko, kde by měl být ten odpad
likvidován,“ říká starosta.
Konečné slovo v celé záležitosti bude mít krajský úřad, který posoudí vliv
stavby na životní prostředí.
Autor: Věra Hájková

Stavbu bioplynové stanice u Pavlovic odmítl i hejtman Petera
Vlašim – Téma bioelektrárny Vlašim neusnulo. Naopak rozčeřilo jinak celkem
poklidný průběh posledního veřejného zasedání zastupitelstva města
Vlašim. Přítomní i zástupci obcí, kterých se záměr soukromého investora
vybudovat u Pavlovic na Vlašimsku zařízení na zpracování biologického a
rostlinného odpadu dotýká, směřovali své dotazy v rámci veřejné diskuse na
vedení města.
15.3.2016

Vyroste u Vlašimi bioplynová stanice? Foto: Ilustrační foto: Alena Grycová
„Chtěl jsem navrhnout zastupitelstvu, protože kolují různé pověsti, tak aby se
nefabulovalo a nekolovaly různé pověsti a nepravdy, jestli by bylo možné
pověřit majetkový odbor městského úřadu, aby zpracoval nějaký přehled, co je
skutečně platné. Jestli je to ta úvodní smlouva o prodeji pozemku pro biostanici
nebo je ještě nějaká další smlouva a jaké z toho plynou závazky," řekl poslanec
Parlamentu ČR a bývalý vlašimský zastupitel Václav Zemek s tím, že pokud je
to tak, jak on se domnívá a investor, který chce bioelektrárnu u Pavlovic
zbudovat, by měl nabídnout inkriminovaný pozemek ke zpětnému odprodeji
městu.
Město by pak mělo podle poslance Václava Zemka zvážit, jestli zápory
nepřevažují nad klady záměru a nebylo by lépe pozemek odkoupit.
Podle vedení Vlašimi existuje pouze jediný platný dokument k vlastnictví
pozemku. Tím je kupní smlouva z roku 2011 se zřízením předkupního práva,
jako práva věcného. V něm se prodávající město Vlašim a kupující firma
dohodly, že investor v případě prodeje pozemku o výměře devět tisíc metrů
čtverečných musí pozemek nejprve nabídnout městu, a to za cenu, za níž jej
nakoupil. Za dva miliony sedm set tisíc korun českých.

Karel Chlumec
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/podnikani/stavbu-bioplynove-stanice-upavlovic-odmitl-i-hejtman-petera-20160315.html

Odpůrci stavby bioplynky u Vlašimi chystají další petici
Vlašimsko – Odpůrci uvažované výstavby bioplynové stanice u Pavlovic znovu
bijí na poplach. Důvodem k tomu je znovu oživený záměr investora bioplynku
nedaleko Vlašimi přeci jen prosadit. O záměru svědčí další zaslaná žádost
Krajskému úřadu o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Bioplynová stanice.Autor: Deník
„Mně to přijde, že se to táhne pořád dokola a lidi u nás už jsou docela
rozzlobený. V současné době studuji příslušnou dokumentaci a v nejbližších
dnech chceme rozjet novou petici," řekl pavlovický starosta Jan Dufala s tím, že
lidé budou moci petici podepsat buď na stránkách občanského sdružení Stop
bioplynce, na facebooku nebo na určených petičních místech.
Když se v září 2014 lidé v Pavlovicích a okolních obcích dozvěděli, že ani třetí
pokus postavit u obce bioplynovou stanici nevyšel, oddechli si. Netušili však, že

je čeká další kolečko úředního boje o zachování stávajícího životního prostředí.
Pavlovičtí už před časem jednu petici proti bioplynové stanici zorganizovali.
Listinu tehdy před komunálními volbami podepsalo téměř dva a půl tisíce lidí.
V současnosti se hraje o čas. Dokumentace k nové EIA, která by měla otevřít
cestu k výstavbě bioelektrárny, je od nového roku vyvěšena na vlašimském
městském webu a veřejnost má jen necelých třicet dní na to, aby se k záměru
vyjádřila.
„Času je velmi málo. To nejlepší, co teď můžeme udělat, je poslat písemnou
námitku na Krajský úřad. Pokud vám není osud Vlašimi lhostejný, zajímejte se,
přemýšlejte a reagujte. Ptejte se, pište. Teď ještě máme šanci to zastavit. Pokud
ale prošvihneme tuto šanci, staneme se smetištěm uprostřed našeho krásného
kraje," vyzval Jan Dufala.
Karel Chlumec
K bioplynce u Pavlovic se znovu bude vyjadřovat veřejnost
Pavlovice – Ačkoliv je kolem záměru vybudovat poblíž Pavlovic na Vlašimsku
bioelektrárnu v současnosti ticho, je to jen klid zdánlivý.Soukromý investor se
totiž obrátil na nezávislou firmu, která měla do konce května zpracovat posudek
dopadů na životní prostředí.
16.6.2016

Pavlovice u Vlašimi, v popředí, leží na dohled od Rehabilitačního ústavu
Kladruby.Foto: Zdeněk Kellner
„Ten ještě není hotový, prý ho bude dělat tak ještě týden. Poté ho zveřejní a
bude třicet dní na připomínky," informoval pavlovický starosta Jan Dufala a
doplnil, že v polovině července má následovat veřejné projednávání záměru
včetně nového posudku. „Na projednávání bude potřeba co nejvíce lidí a
množství připomínek, protože pak už nebude šance," upozornil starosta.
O bioelektrárně a jejich dopadech na životní prostředí před časem jednali už
krajští radní, kteří vyjádřili negativní postoj.
Rada kraje poté uložila náměstku hejtmana Marku Semerádovi vydat pro kraj
nesouhlasné vyjádření územního samosprávního celku k dokumentaci stavby.
„Domnívám se, že podobné stavby by měly být zásadně budovány jen tam, kde
nebudou obtěžovat a ohrožovat obyvatele okolních obcí. V kraji je řada
průmyslových zón i brownfieldů, kde by bylo možné podobný projekt
realizovat," vyjádřil počátkem roku nesouhlas s bioelektrárnou i středočeský
hejtman Miloš Petera a podpořil tím odpůrce stavby nejen z Pavlovic, ale
i Kladrub, Libže, Ctiboře a Vlašimi, kterých se pod petici proti bioelektrárně
podepsalo počátkem roku více než pět tisíc.

Nesouhlasné stanovisko vydali také ochránci přírody Vlašim. Konečné slovo,
ale nakonec bude mít stavební odbor vlašimské radnice.
KAREL CHLUMEC
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/podnikani/k-bioplynce-u-pavlovic-se-znovubude-vyjadrovat-verejnost-20160616.html

Odpůrci doufají v ukončení projektu bioelektrárny Vlašim
Vlašim – Odpůrci záměru výstavby bioelektrárny u Pavlovic bijí na poplach.
Poslední červencovou středu by se měl veřejně projednávat nový nezávislý
posudek na dopady na životní prostředí uvažované stavby.
18.7.2016
SDÍLEJ:

Posudek na dokumentaci hodnocení záměru na životní prostředí lze získat na
emailové adrese: redakce.benesovsky@denik.czFoto: Deník/ Ladislav Jerie

Záměr postavit biostanici už několik let opakovaně děsí řadu lidí, jichž by se
mohla dotknout především nárůstem dopravy. Veřejnost se bude moci nechat
slyšet a uplatnit případné návrhy či připomínky ve stálém kině na Komenského
náměstí ve středu 27. července v 16.30 hodin.
„Má obava je v tom, aby si investor nepozval experta, který tam připomínky
rozcupuje a krajský úředník bude muset napsat, že připomínky byly neadekvátní
a tudíž neplatí. Proto je naprosto důležité, aby vlastníci pozemků, ale i my
všichni ostatní jsme přišli na veřejné projednávání, a vyjádřili svůj názor, že
tady bioplynku nechceme. Krajským úředníkům tak ukážeme, že jediná cesta je
vydat zamítavé stanovisko, jak navrhuje posudek," upozornil starosta Pavlovic
Jan Dufala.
Nezávislý posudek navrhuje Krajském úřadu Středočeského kraje, aby vydal
nesouhlasné stanovisko ke stavbě bioelektrárny. Odpůrci stavby se však po
letitých zkušenostech, kdy se záměr soukromého investora postavit u Pavlovic
vrací jako pověstný bumerang, obávají, že jejich hlas nebude vyslyšený.
Letos v únoru osobně předali krajskému hejtmanovi Miloši Peterovi v pořadí už
druhou petici, kterou podepsalo přes pět tisíc odpůrců stavby. Přesto je záležitost
kolem stavby stále otevřená.
„Jsme v cílové rovince a byla by škoda naší věc nedotáhnout do konce," vyzval
k účasti a možnosti projevit argumentovaný nesouhlas zástupce odpůrců
výstavby bioelektrárny starosta Pavlovic Jan Dufala.
Celý článek najdete v úterním Benešovském deníku.
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/laj-odpurci-doufaji-vukonceni-projektu-bioelektrarny-vlasim-20160718.html

Veřejné projednání stavby bioelektrárny Vlašim odložili
Vlašim – Desítky lidí z Vlašimi a okolních obcí se chystaly na veřejné
projednání záměru stavby Bioelektrárny Vlašim ve středu 27. července
odpoledne, při němž měly zaznít argumenty investora, odborníků na životní
prostředí a oponentů.
26.7.2016

Posudek na dokumentaci hodnocení záměru na životní prostředí lze získat na
emailové adrese: redakce.benesovsky@denik.czFoto: Deník/ Ladislav Jerie
Oznamovatel záměru ale požádal o přeložení jednání. To se odehraje
v prostorách stálého kina v Komenského ulici v novém termínu až v pondělí
1. srpna od 16.30 hodin.
V závěru posudku vlivu na životní prostředí stavby (EIA) bioelektrárny a jejího
budoucího provozu zpracovatel připouští, že pokud by budoucí provozovatel
dodržel všechny deklarované parametry technologie, neměla by bioelektrárna
životní prostředí významně poškozovat. Ale souběžně konstatuje, že odpor
obyvatel regionu vůči bioelektrárně je silný.
To dokládá i nesouhlasné stanovisko rady Středočeského kraje jako
představitele samosprávného územního celku. „Středočeský kraj nesouhlasí se
záměrem Bioelektrárna Vlašim, neboť se stavbou nesouhlasí občané a
samosprávy dotčených obcí Pavlovice, Ctiboř, Libež, Kladruby, Vlašim,"
deklarovali radní.
Celý článek čtěte ve středečním Benešovském deníku.
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/laj-projednani-stavbybioelektrarny-vlasim-odlozili-20160726.html

Lidé z Vlašimska řekli v debatě bioelektrárně NE!
Vlašim – Při pondělním veřejném projednávání posudku se v sále vlašimského
městského kina sešlo na sedm desítek odpůrců záměru výstavby biostanice. Lidé
z Pavlovic, Kladrub, Vlašimi i odjinud ve více než dvouhodinové diskusi dali
soukromému investorovi firmy Bioelektrárna Vlašim i zpracovatelům EIA
najevo, že si bioelektrárnu v blízkosti svého bydliště nepřejí. Argumentovali
hlavně věcnými poukazy na vyšší míru hluku, zápachu, problémy v dopravě,
nedostatkem místních zdrojů a nevyřešeným ukládáním odpadního digestátu.
3.8.2016
SDÍLEJ:

Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/podnikani/lide-z-vlasimska-rekli-v-debatebioelektrarne-ne-20160803.html
Argumenty odpůrců Bioelektrárny Vlašim,zahnaly projektanty do úzkých
Vlašim – Přes dvě a půl hodiny trvala ve vlašimském kinosále veřejná diskuse
mezi odpůrci Bioelektrárny Vlašim, investorem, který chce biostanici u Pavlovic
postavit, krajskými úředníky a zpracovateli posouzení vlivu stavby na životní
prostředí (EIA).Odpůrci bioelektrárny, kteří se už osm let snaží zabránit stavbě
ve snaze chránit prostředí, v němž žijí, snášeli v diskusi jeden argument za
druhým. Na fakta týkající se ukládání odpadního digestátu bez souhlasu
skutečných vlastníků pozemků tvůrci, předkladatelé a obhájci projektu odpověď
nenašli.
11.8.2016

Pavlovice.Foto: Zdeněk Kellner
„Vlastním zhruba deset hektarů půdy v katastru Vlašimi. Když si představíme
tento sál, jako velké pole, tak já mám tady třeba jednu řadu, tam mám tři
sedačky, támhle zase dvě sedačky… A takovéhle je prostě můj majetek.
Přiznám se, asi je to moje chyba, já nevím, kde ta pole mám. Když na nich
hospodařil děda, byly tam meze, stromy a aleje, a proto věděl přesně, kde pole
má. Dnes podle GPS nejsem schopen tato pole najít. Chtěl bych vidět, jak
traktorista, který pojede s fekálem vypouštět digestát, řekne: Á to je Dufalovo,
sem nesmím… Vypnu a popojedu a tady to už není jeho, tady to můžu vypustit,"
uvedl konkrétní příklad starosta Pavlovic Jan Dufala a požádal předkladatele a
obhájce projektu, aby mu vysvětlili, jak takový rozvoz digestátu zajistí.
„To si také nedovedu představit," odpověděl krátce s pobaveným výrazem
zpracovatel dokumentace EIA Jan Čepelík.
„Když jsme já nebo kdokoliv z vás tady jako jeden vlastník v daném honu
pozemku, tak vlastně ten ho je nepoužitelný. Jestliže ten aplikátor rozstřiku má
šířku dvanáct metrů, tak jak tohle chcete použít," doplnil pavlovický starosta.
„Určitě jsou navrženy aplikační prostředky bez rozstřiku, to znamená hadicový
aplikátor (halasný odpor v sále), ale aplikovat to tímto způsobem, že chvíli
pojede a pak řekne, že je na starostově polit to skutečně nejde," přiznal
zpracovatele dokumentace dopadů stavby na životní prostředí.
Kraj musí rozhodnout ještě v srpnu
Jak dopadne záměr stavět u Pavlovic nedaleko Vlašimi bioplynovou stanici,
bude jasné ještě tento měsíc. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje a
jeho rozhodnutí totiž musí přijít do 22. srpna. Zda úřad přihlédne k řádně
argumentovaným připomínkám veřejnosti i samosprávy a k obavám ze zhoršení
životního prostředí v regionu, záleží mimo jiné i na vyhodnocení veřejného
setkání s lidmi ve Vlašimi. Obavu ze zařízení vyjádřili lidé také už před půl
rokem peticí, kterou podepsalo přes pět tisíc lidí. (kac)
KAREL CHLUMEC
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/podnikani/argumenty-odpurcu-bioelektrarnyvlasim-zahnaly-projektanty-do-uzkych-20160811.html
Šachy o bioelektrárnu u Pavlovic pokračují, investor zatím nezaplatil
Vlašim – Ani měsíc po veřejné debatě k posudku vlivu na životní prostředí
záměru Bioelektrárny Vlašim není jasné oficiální stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje. Kraj se měl vyjádřit do 22. srpna, zatím tak však neučinil.
Pokusy soukromého investora vybudovat u Pavlovic na Vlašimsku stanici na
zpracování bioodpadů trvají už osm let. Strašák biostanice, kterého se místní
z obav kvůli možnému zvýšení hluku, a zápachu obávají, však zůstává.

9.9.2016

Pavlovice Foto: Zdeněk Kellner
„Je pravděpodobné, že Krajský úřad žádné stanovisko k bioplynce nevydá,
neboť soukromý investor nezaplatil za vypracování posudku, který byl
negativní," řekl starosta Pavlovic Jan Dufala s tím, že svůj komentář opírá
o tiskovou zprávu Kraje. V ní úřad oznamuje, že doposud nevydal stanovisko
o posuzování vlivů na životní prostředí ze zákonných důvodů. Zpracovateli
posudku totiž náleží odměna za vyhotovení dokumentu. Odměnu hradí úřad, ale
oznamovatel záměru, investor, by měl Krajskému úřadu zaplatit ve stanovené
lhůtě za náklady spojené s posuzováním.
„Doposud nebyla vyúčtovaná částka příslušnému úřadu uhrazena. Pokud
oznamovatel vyúčtovanou částku nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle
zákona nevydá. Příslušný úřad může vydat stanovisko až po zaplacení
vyúčtované částky," uvádí úřední zpráva.
Podle odpůrců záměru vybudovat u Pavlovic bioelektrárnu má soukromý
investor několik možnosti. Jestliže nezaplatí posudek, pak nikdy nedostane EIA
a nemá nárok dál pokračovat řízení na městě.
„Pokud posudek zaplatí a dostane s největší pravděpodobností negativní
stanovisko, soudím podle toho, že nezaplatil, vlašimský stavební úřad bude
nejspíš respektovat stanovisko Kraje. Třetí možností je, že investor půjde do

sporu s Krajem, kde domnívám se, moc šancí nemá," zauvažoval Jan Dufala
s tím, že teď je pravděpodobně ve hře soudní vymáhání částky za posudek
Krajem na investorovi, protože úřad to určitě nebude chtít platit ze svého.
KAREL CHLUMEC
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/podnikani/sachy-o-bioelektrarnu-u-pavlovicpokracuji-investor-zatim-nezaplatil-20160909.html

