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Vyjádření k posudku ke stavbě Bioelektrárny Vlašim, kód záměru: STC1953 v rámci
informačního systému EIA, k Vašemu dopisu ze dne 20. 6. 2016 č.j. 090207/2016/KUSK:

Vážení posuzovatelé projektu,
reagujeme tímto na posudek „staronového“ záměru firmy Biostanice Vlašim s.r.o, vybudovat
Bioelektrárnu, dříve nazývanou BPS Vlašim, na kvalitní orné půdě u Pavlovic.
Z hlediska Obce Pavlovice souhlasíme s navrhovaným závěrem posudku, kde je Krajskému úřadu
Středočeského kraje, jako příslušnému úřadu podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí navrženo negativní stanovisko viz. bod 6
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Z hlediska připomínek, které obec zaslala 25.1.2016, č.j. 37/2016 jako „Vyjádření ke stavbě
Bioelektrárna Vlašim, kód záměru: STC1953 v rámci informačního systému EIA, k Vašemu
dopisu ze dne 4. 1. 2016 č.j. 000100/2016/KUSK:“ dle našeho názoru nebylo vypořádáno a
zodpovězeno mnoho podnětů, Proto zůstává stále jako připomínka následující:
Žádáme o doložení zdrojů odpadů a jiných náplní bioplynové stanice Vlašim pro celý rozsah její
plánované činnosti. Chybí smlouvy s dodavateli – že budou mít zdroje: tady nejsou! Kde nejsou
odpady, není co zpracovávat. Proč tedy stavět další bioplynovou stanici?
V dokumentaci je uvedeno:
V záměru budou zpracovávány bioodpady produkované ve Vlašimi, případně dovážené z širšího
okolí. Zemědělskou biomasu budou dodávat okolní zemědělské podniky AGR-KVARTO s.r.o. Ovčíny, Statek Domašín - Domašín, Zemědělské družstvo vlastníků Radošovice, Kút Jan –
Radošovice 1, Kút Ladislav – Radošovice a Týnice s.r.o. – Český Brod. Odpady bude dodávat
především společnost MKS servis s.r.o., se kterou je podepsána smlouva o smlouvě budoucí – viz.
příloha. Výsledný digestát bude rozvážen na zemědělsky využívané plochy zemědělských podniků
dodávajících biomasu, které obhospodařují celkem 930 ha zemědělsky obhospodařovaných
pozemků. Tyto zemědělské podniky obhospodařují 140 ha trvalých travních porostů, 790 ha orné
půdy a žádné pastviny. Plochy pro aplikaci digestátu leží v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín,
Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Hradiště, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u
Benešova, Všechlapy nad Blanicí a Měchnov.
Neexistují smlouvy na zdroje, ani odbyt. Kdyby investor s místními zemědělci jednal, mohl by jistě
doložit smlouvy, nemohlo by se stát, že uvádí chybná jména – např. Kút, místo Gut, neexistuje
Zlosim, ale je Znosim apod. V dokumentaci je jediná smlouva o smlouvě budoucí s firmou MKS
Servis s.r.o. na dodání všech vstupních surovin potřebných pro provoz bioplynové stanice, která
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žádnou z těchto surovin neprodukuje. Jedná se o přepravní a obchodní společnost, nikoli o
producenta surovin.
.
Dokumentace je chybná a nedostatečná, neboť se opakovaně odkazuje na první fázi, která není
časově stanovena, např. na str. 26 je uvedeno, že zařízení bude zpracovávat 18620 tun odpadů za rok
s tím, že tato kapacita nebude v první fázi naplněna a místo toho bude zpracována zemědělská
surovina. V tomto ohledu považujeme záměr za rozporuplný, protože žádná další fáze nebo fáze
obecně nejsou v dokumentaci popsány a od sebe odděleny. Požadujeme doplnit, z jakých zdrojů
budou pocházet odpady, jejichž objem by dle uvedeného měl narůstat. Chybí jasný harmonogram
fází. A opět v tomto ohledu odkazujeme na nedostatečnou dopravní analýzu.
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1) Vliv NATURA 2000
V posudku je uvedeno:
Komentář zpracovatele dokumentace:
Tato připomínka se týká především aplikace digestátu na zemědělské pozemky, tedy pozemky na
kterých již zemědělská činnost probíhá a probíhat bude, včetně jejich hnojení. Pokud tedy digestát
bude s ohledem na své složení možno použít jako hnojivo neočekáváme významně vyšší riziko jako
při použití např.statkových hnojiv. Podrobnosti aplikace a omezení vyplývající například polohy
pozemku ve zranitelné oblasti je pochopitelně nutno respektovat. Hnojení pozemků provádí vždy
ten, kdo pozemky obhospodařuje se souhlasem jejich majitele (a za dodržení příslušných pravidel).
Provozovatel předmětné bioelektrárny nebude a nesmí aplikaci (hnojení) provádět na cizích
pozemcích bez příslušných souhlasů.
Není zde řešen podstatný rozdíl ve hnojení pevnými koncetrovanými hnojivy, které se do půdy
dostávají dešti a zde je déšť pozitivní, dopadá na suchou půdu, do které se vsakuje. Jeli však před
deštěm aplikován digestát – kapalina – půda je aplikací podmáčena a při následném dešti se voda již
do půdy nevsakuje, ale dojde ke splachu nejen digestátu, ale i vrchní vrstvu kvalitní ornice - dojde
tedy ke splachu, který má za následek erozi.
Další zarážející skutečností je to, že zde není vůbec řešen vliv na NATURA 2000, bylo opomenuto,
že sice objekt BPS Vlašim (rozuměno vlastní areál BPS) neleží v těchto oblastech, ale velká část
území uvedeného jako oblast pro aplikaci digestátu leží přímo v oblasti:
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Výsledný digestát bude rozvážen na zemědělsky využívané plochy zemědělských podniků
dodávajících biomasu, které obhospodařují celkem 930 ha zemědělsky obhospodařovaných
pozemků. Jedná se o: zemědělské podniky AGR-KVARTO s.r.o. - Ovčíny, Statek Domašín Domašín, Zemědělské družstvo vlastníků Radošovice, Kút Jan – Radošovice 1, Kút Ladislav –
Radošovice a Týnice s.r.o. – Český Brod.
Plochy pro aplikaci digestátu leží v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená Lhota,
Nesperská Lhota, Hradiště, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy
nad Blanicí a
Měchnov.
Cca 30% pozemků (279 ha) vyčleněných k aplikaci digestátu v okolí Vlašimi leţí dle
aktualizovaného NV č. 103/2003 Sb. mezi zranitelnými oblastmi. Jedná se o katastry obcí Vlašim,
Zlosim, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota a Hradiště. Ostatní pozemky o výměře 651 ha v katastrech
obcí Domašín, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova,
Všechlapy nad Blanicí a Měchnov neleží ve zranitelné oblasti.
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Opět trochu mlžení od investora. Neexistují smlouvy na zdroje, ani odbyt. Kdyby investor
s místními zemědělci jednal, mohl by jistě doložit smlouvy, nemohlo by se stát, že uvádí chybná
jména – např. Kút, místo Gut, neexistuje Zlosim, ale je Znosim apod. V dokumentaci je jediná
smlouva o smlouvě budoucí s firmou MKS Servis s.r.o. na dodání všech vstupních surovin
potřebných pro provoz bioplynové stanice, která žádnou z těchto surovin neprodukuje. Jedná se o
přepravní a obchodní společnost, nikoli o producenta surovin.
Neexistují smlouvy na zdroje, ani odbyt. Kdyby investor s místními zemědělci jednal, mohl by jistě
doložit smlouvy, nemohlo by se stát, že uvádí chybná jména – např. Kút, místo Gut, neexistuje
Zlosim, ale je Znosim apod. V dokumentaci je jediná smlouva o smlouvě budoucí s firmou MKS
Servis s.r.o. na dodání všech vstupních surovin potřebných pro provoz bioplynové stanice, která
žádnou z těchto surovin neprodukuje. Jedná se o přepravní a obchodní společnost, nikoli o
producenta surovin. I kdyby teoreticky byla možnost vozit digestát na všechny tyto uvedené lokality,
zabýval se někdo seriózním rozborem struktury těchto pozemků?
Pokud správně počítáme, tak i kdyby celá plocha 930 ha plochy byla nasmlouvaná, jako že není,
odečtme 279 ha vyčleněných k aplikaci digestátu v okolí Vlašimi, které leží dle aktualizovaného NV
č. 103/2003 Sb. mezi zranitelnými oblastmi. Jedná se o katastry obcí Vlašim, Znosim, Hrazená
Lhota, Nesperská Lhota a Hradiště, dojdeme k ploše 651 ha. Všechny uvedené pozemky v minulém
režimu obhospodařoval Státní statek Vlašim. Na pozemcích tohoto bývalého podniku bylo dle
vyjádření kompetentních osob realizováno meliorování cca 70 – 80 % pozemků. Tak pouze 25 %
ploch je vhodných pro aplikaci digestátu, t.j. pouze 162 ha a to neřešíme svahovitost pozemků,
skutečnost, že se ozývají vlastníci pozemků a nechtějí digestát na svoje pozemky jen podtrhuje
skutečnost, že veřejnost není informována a nikdo s ní nejednal.
Kde je to řešeno? Kde tedy jsou ty potřebné hektary?
Aby šel aplikovat digestát na pole, musí být certifikován, vyhovět v následujících rozborech, musí
být splněna nitrátová směrnice, musí být brána v potaz zranitelná oblast povodí + Ochranné pásmo
vodárenského zdroje Želivka.
CZ0213009 - Vlašimská Blanice
404.2066 ha, CHKO chráněná krajinná oblast, PP přírodní památka
Tok řeky Blanice (Vlašimské) mezi Vlašimí a Mladou Vožicí (okres Benešov a Tábor), cca 30 km
dlouhý úsek + zámecký park ve Vlašimi.
Vlašimská pahorkatina, částečně Benešovská pahorkatina.
Reliéf: Reliéf má ráz členité pahorkatiny, údolí je většinou mělce zaříznuté a lemují je střídavě vlhké
louky, lesy, místy řídká zástavba. Na několika místech je údolí hlouběji zaříznuté se strmějšími svahy
a výchozy přeměněných hornin.
Býkovice u Louňovic, Čelivo, Domašín, Dub u Kondrace, Hradiště, Hrazená Lhota, Kamberk, Laby,
Louňovice pod Blaníkem, Městečko u Chotýšan, Milovanice, Nesperská Lhota, Nespery, Ostrov u
Veliše, Světlá pod Blaníkem, Vlašim, Znosim
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2) Odpad z BPS – digestát
V dokumentaci se sice uvádí, že je digestát hnojivo, které lze vozit přímo na pole, ale není řečeno, že
odpad není jenom digestát.
Není zde řešen podstatný rozdíl ve hnojení pevnými koncetrovanými hnojivy, které se do půdy
dostávají dešti a zde je déšť pozitivní, dopadá na suchou půdu, do které se vsakuje. Jeli však před
deštěm aplikován digestát – kapalina – půda je aplikací podmáčena a při následném dešti se voda již
do půdy nevsakuje, ale dojde ke splachu nejen digestátu, ale i vrchní vrstvu kvalitní ornice - dojde
tedy ke splachu, který má za následek erozi.
Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce
technické ochrany ŽP se uvádí:
Požadavky na manipulaci s fermentačním zbytkem
Manipulace s kapalným fermentačním zbytkem může být prováděna pouze v uzavřeném systému,
například v cisternách.
U BPS nezemědělského typu je nutné zakrytí zásobních nádrží na ferrmentační zbytek.
Kapacita nádrží musí odpovídat minimálně čtyřměsíční produkci digestátu (fermentačního zbytku).
V případě nedostatečného objemu zásobních nádrží na fermentační zbytek je nutné zajistit
skladování, resp. zpracování vzniklého fermentačního zbytku smluvně. Fermentační zbytek z
různých proces ů bioplynových stanic m ůže mít r ůzný charakter a také podle toho s ním může být
nakládáno a to tak aby byly současně eliminovány případné emise pachových látek.
Fermentační zbytek z bioplynové stanice:
a)
upravený kal k využití na zemědělskou půdu
b)
digestát – hnojivo
c)
odpad, rekultivační digestát nebo kal, který nemůže být využit na zemědělské půdě
d)
separovaný fugát – odpadní voda
a) Upravený kal
Pokud je výstupem z fermetanizační nádrže na čistírenské BPS upravený kal, a je s ním zamýšleno
nakládat na zemědělské půdě, je třeba postupovat podle vyhláškyč. 382/2001 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě.
Tato vyhláška stanovuje především povinnost doložení výsledk ů rozborů agrochemických vlastností
půd v evidenčním listu využití kal ů v zemědělství. Dále stanovuje množství,četnost a způsob
zapravení těchto kalů do půdy, jakož i mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek, které
se tímto do půdy přidávají. Zapravení kalů z čistírenské BPS do půdy je nutno provést nejpozději do
48 hod.
V příloze č. 4 vyhláškyč. 382/2001 Sb., jsou uvedena mikrobiologická kritéria pro použití
upravených kal ů. Při legalizaci digestátu jako hnojiva (vyhláškouč. 401/2004 Sb., kterou se
mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavk ů na hnojiva)
je nutné při registraci tohoto hnojiva doložit rozbor na indikátory mikrobiologické
kontaminace a posouzení zdravotní nezávadnosti.
b) Digestát - hnojivo
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Pokud je výstup z BPS přímo aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu s
příslušnými právními předpisy (zákonč. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných p ůdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve
znění pozdějších), případně je-li dále zpracováván jako organické hnojivo (např. v kompostárně) a
následně aplikován na zemědělskou půdu, nejedná se v tomto případě o odpad, ale o hnojivo a je
třeba dále postupovat podle příslušných p ředpisů upravujících problematiku zemědělství.
Skladování a způsob používání hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 91/2007 Sb., kterou se
mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,
ve znění pozdějších p ředpisů.
Digestát, resp. fugát je nový typ organického hnojiva uvedený v p říloze č. 3 vyhlášky 474/2000
Sb., o stanovení požadavků na hnojiva jako 18.1e) a je pro něj stanoven požadavek na minimální
obsah živin: 25 % spalitelných látek a0,6 % celkového obsahu anorganického dusíku v sušin ě. Dle
zákonač. 156/1998 Sb., vydává ÚKZUZ rozhodnutí o registraci, které je pokaždé specifické a platí 5
let. To znamená, že bude platit pro každou BPS samostatn ě. Dle nařízení vládyč. 103/2003 Sb., o
stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st řídání plodin a
provádění protierozních opatření v těchto oblastech, platí jako jedno z mnoha opatření povinnost
zapravovat tekutá statková hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin. Tento právní předpis upravuje i
podmínky používání tohoto typu hnojiva na trvalých travních porostech. K evidenci aplikace
fermentačního zbytku na ornou půdu slouží tabulka uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 91/2007 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv, ve znění pozdějších p ředpisů.
c) Odpad, rekultivační digestát nebo kal, který nemůže být využit na zemědělské půdě
Pokud výstup z BPS není aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu s
příslušnými právními předpisy resortu zemědělství, případně není-li dále zpracováván jako
organické hnojivo a následněaplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení, nejedná se v tomto
případě o hnojivo, ale o odpad, případně rekultivační digestát a je řteba dále postupovat podle
zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a jeho prováděcích předpisů.
Zařízení pro nakládání s odpady musí mít souhlas podle§ 14 odst. 1 zákona.
Z této kvalifikace plynou povinnosti dle § 39 zákona o vodách, zejména pak povinnost učinit
přiměřená opatření k zabránění vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních
vod, aby nedošlo k jejich ohroţení. Coţ představuje mimo jiné povinnost dodrţovat aplikace
digestátu, resp. fugátu:
a)
aplikace pouze na pozemky, kde není provedeno odvodnění půdy,
b)
zákaz aplikace na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem nebo promrzlou půdu,
c)
při aplikaci digestátu na svaţité pozemky se sklonemk vodnímu toku zachování
ochranného pásu, kde nebude digestát aplikován.
V daném případě se při skladování těchto látek bude jednat o nakládání se závadnými látkami "ve
větším rozsahu" ve smyslu § 39 vodního zákona.
d) Separovaný fugát – kalová voda
Pokud je z fermentačního zbytku na výstupu z BPS separována pevná složka, a kapalná složka není
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dále zpracovávána jako organické hnojiva aplikována na zemědělskou půdu za účelem hnojení,
může být zpracována jako odpadní voda na ČOV.
Je zde ignorován vliv při odvozu, distribuce a likvidace odpadů (zejména digestátu), především s
ohledem na ovlivnění přírodních a krajinných systémů v nejbližším okolí předpokládané výstavby.
Zmiňované vlivy na horninové prostředí, přírodní zdroje, flóru, faunu, ekosystémy a krajinu jsou
většinou zpracovány povrchně a bezobsažně, obvykle na základě nejobecnějších a tím i
nekonkrétních a málo detailních zdrojů informací. V některých případech je zmíněná generalizace
nevhodná až nedostatečná (nástroje obecné územní ochrany přírody a krajiny, výskyty konkrétních
druhů flóry a fauny, ignorování evidentních krajinných struktur a hodnot – mj. mimořádně cenných
ekotonových a ekosystémových jednotek podél Pavlovického potoka a Blanice). Zpracovatel studie
se dále vůbec nevyjadřuje k okolnostem předpokládaného ovlivnění krajinného rázu, což může být v
poměrně členitém terénu Vlašimska velmi problematické.
Provoz bioplynové stanice dle oznámení produkuje značné množství nebezpečných odpadů a není
uvedeno, kde a jak budou skladovány a jak s nimi bude dále nakládáno.
Jak bude naloženo s digestátem nebo fermentačním zbytkem, nesplní- li limity znečištění vhodného
k použití na ZPF?
Aby šel aplikovat digestát na pole, musí být certifikován, vyhovět v následujících rozborech, musí
být splněna nitrátová směrnice, musí být brána v potaz zranitelná oblast povodí + Ochranné pásmo
vodárenského zdroje Želivka.
Kam by šel např. dnes 7.7.2016 tento odpad vyvážet? Odpovím si sám – nikam. Od začátku dubna
do konce července neexistuje pole, které by šlo použít. Všude jsou zemědělské plodiny a nikdo si
nedá zorat pole jen proto, aby se tam tento odpad mohl vozit. Kam tedy s odpadem? Kapacita jímek
u BPS je pouze na 3 měsíce. Ze znalosti osevních postupů ale toto nevychází. Není to tak dlouho, co
nás postihly povodně, půda byla podmáčená a na pole se nešlo minimálně 2 týdny dostat. Jak tam
budou jezdit takovéto kolosy, když by se to stalo před aplikací odpadu z BPS? Bude se vypouštět na
kraji pole, jak je občas zvykem? Jakou část roku lze bezpečně vozit na ornou půdu?
Plynulý odvoz digestátu je vážný problém, neboť vzniklý odpad potřebuje plochu k likvidaci cca 930
ha vhodné půdy. Vzhledem k tomu, že digestát se musí bezprostředně po navežení na pole zaorat,
lze ho fakticky vyvážet jen malou část roku.
Aplikaci digestátu jsem viděl minulý týden na vlastní oči, kdy jezdil fekál v 60 – 80 cm vysokém
porostu kukuřice a lil digestát do meziřádků. Vzhledem k tomu, že to jistě nebyla první aplikace do
této kukuřice a digesát je mimo jiné plný dusíku, byla kukuřice vytáhlá, předpokládám, že obsahuje
nadlimitní množství dusíku. Takovéto hnojení je nepřípustné, protože digestát nemůže nikdy
nahradit jiná hnojiva, protože neobsahuje organické látky. Když jsem jel po cca 2 hodinách a
prudkém dešti okolo už byl digestát i s částí ornice ve škarpě pod polem.
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ROLS Pavlovice o digestát nemá zájem, od Pavlovic směrem k Želivce nelze aplikovat – je tu
ochranné pásmo vodního zdroje Želivka, který zásobuje pitnou vodou mimo Prahy 2 kraje Středočeský a Vysočinu, m.j. i Vlašim a Pavlovice. Z toho logicky plyne, že se bude vozit především
přes Vlašim.
Digestát bude s ohledem na uvedené vstupní suroviny kyselý, lze očekávat PH 3 – 4. Z toho důvodu
je třeba před aplikací PH upravit. Dále je zde opomenuta pravidelná kontrola digestátu před aplikací,
který musí být stabilizovaný, uvedená četnost kontroly je nedostatečná. Není zde řešen vliv těžkých
kovů z živočišného odpadu na následnou kontaminaci půdy, průnik do spodních vod a následně
jejich koloběh v potravinovém řetězci člověka. Velký problém vidím v tom, že podle struktury
vstupů lze očekávat, že vzniklý digestát bude kyselý, bude tedy rozpouštět živiny obsažené v půdě a
tím ji bude ochuzovat, poškozovat, ne obohacovat. Který dobrý hospodář si toto pustí na pole?
Není řešen krátkodobý ani dlouhodobý vliv na zdraví lidí v okolí aplikace digestátu v souvislosti
s ohrožením spodních vod. Vůbec nemluvím o zbytečné dopravní zátěži pro Vlašim a Pavlovice.
Pokud by totiž měla BPS přispět k ekologizaci životního prostředí, měla by stát v areálu
zemědělského družstva, aby doprava byla minimální. Vyvstává otázka: Potřebuje Vlašim BPS? Jaký
zlomek její kapacity je schopná naplnit? Dle mého názoru ani celé ORP Vlašim ji nepotřebuje a ani
není schopno ji naplnit surovinami. Jaký tedy bude efekt kromě nárůstu dopravy a rizika zápachu?
Co tedy s tím? Jedině nesouhlasit s výstavbou.
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3) Vliv dopravy

V posudku je uvedeno:
Expedice digestátu je uvažována cisternami o objemu 20 m3 a 7 m3. Denně bude expedováno 200
tun, polovina množství velkými a druhá polovina malými cisternami. Nosnost vozidel je uváděna s
ohledem na doložení správnosti výpočtu celkové intenzity dopravy (tedy počtu průjezdů). Hmotnost
vlastních vozidel i cisteren je pochopitelně uvažována (je zahrnuta v příslušných faktorech použitých
pro výpočty hluku a emisí). Celková dopravní náročnost záměru je vypočtena na 29 příjezdů a stejný
počet návratů. Na tyto intenzity byly provedeny výpočty hluku a vlivů na ovzduší. V prostoru
navrhované bioelektrárny je územním plánem vymezena plocha pro průmyslovou výrobu a
skladování. S dopravní obsluhou této plochy nákladními i osobními vozidly tedy územní plán počítá,
včetně skutečnosti, že se nebude jednat pouze o dopravu regionálního rozsahu. S ohledem na
zkušenosti s jinými výrobně skladovacími areály lze označit dopravu vyvolanou provozem
bioelektrárny za běžnou, odpovídající jiným záměrům.
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Za určitou komplikaci z hlediska provozu na komunikacích lze označit předpoklad, že cisterny
budou taženy traktory, tedy lze předpokládat, že souprava bude jezdit pomalejší rychlostí než ostatní
vozidla na komunikaci.
S ohledem na text této připomínky do podmínek návrhu stanoviska vkládám následující podmínku:
V rámci zpracování provozního řádu zpracovat seznam povolených tras pro odvoz digestátu.
Chybí zde výčet tras – jenom pro ilustraci veškeré průjezdy fekály budou Vlašimí a tím bude
paralizována nejen vastní Vlašim, ale příjezdová komunikace II. třídy č 125 na dálnici, komunikace
II. třídy č 112 směr Benešov, komunikace II. třídy č 125 směr Tábor, komunikace II. třídy č 113
směr Divišov a komunikace II. třídy č 112 směr Pelhřimov. Jak to bude prospěšné pro celý
Integrovaný záchranný systém, který má ve Vlašimi centrum pro celé ORP?

Doprava 50 t denně především přes Vlašim kamiony + fekály. Omylem opomenuta vlastní hmotnost
aut a cisteren. Zde uváděna pouze užitečná nosnost, nikoli celková hmotnost!!
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Kamion má 17 t + 30 t nákladu = 47 t, fekál 8 t + 10t (10 m3) + traktor 8 t = 26 t! Oni uvádí, že 20
m3, pak by celková hmotnost byla 36 t – to nelze ani v suchu utáhnout po poli – vypouští se na
krajích: Fekál = nebezpečný kolos na silnici + nebezpečné a riskantní předjíždění!

Traktorový fekál ZTS 8300 L
8300 litrů = 8,3 t
Pro 16122 t uváděného digestátu je to 2015 jízd tímto fekálem za rok, pokud by jezdil 180 dní, tak
je to 11 jízd denně přes Vlašim
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KEJDOVAČKA-124
OBJEM CISTERNY (m3) -12
HMOTNOST (kg) -8700
TAŢNÝ PROSTŘEDEK (kW) -140
ROZSAH DÁVKOVÁNÍ (t/ha) -10-50
ROZMĚRY (mm)- DÉLKA-9110
ŠÍŘKA-3000
VÝŠKA-3280
Doprava 50 t denně především přes Vlašim kamiony + fekály. Omylem opomenuta vlastní hmotnost
aut a cisteren. Zde uváděna pouze užitečná nosnost, nikoli celková hmotnost!!
Kamion má 17 t + 30 t nákladu = 47 t, fekál 8 t + 10t (10 m3) + traktor 8 t = 26 t! Oni uvádí, že 20
m3, pak by celková hmotnost byla 36 t – to nelze ani v suchu utáhnout po poli – vypouští se na
krajích: Fekál = nebezpečný kolos na silnici + nebezpečné a riskantní předjíždění!
Řešil někdo takovou maličkost, že musí projíždět po komunikacích, kde je např omezena tonáž? Dal
jsem si práci a objel na kole ůseky kudy mají jezdit a ejhle problém!
Silnice II/113 VL-Divišov:most 113-014 za Bílkovicemi má povoleno normální/výhradní 12/19 t a
most u Oltova mlýna 14/21 t.
Silnice II/125 VL-D1:most 125-019 ve VL u myčky 10/24 t (jeho oprava je součástí opravy sil.VLPavlovice).
Silnice III/1257 VL-N.Lhota most č.1257-3 v Polánce 21/25 t
Silnice III/11124 VL-Libež-Divišov most za Libží u mlýna 20/30 t
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Jaké je zabezpečení po případné havarii při dopravě CHKO Blaník, ohrožení vodních zdrojů co
přívalové deště, splachy a spodní vody?
Problémem jsou již dnes silně poškozené komunikace. Kdo je bude opravovat a financovat?
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4) Komunikace
Naše účelová komunikace, po které by měla probíhat veškerá doprava do areálu BPS, byla v 80.
letech vybudována a konstruovaná na provoz osobních aut - jako příjezdová komunikace
k plánovanému rekreačnímu středisku ČSAD Klíčov s občasnými průjezdy traktorů s vleky na
pozemky se zemědělskou výrobou. Z hlediska konstrukce není dimenzovaná na pravidelnou zátěž,
natož pak na provoz těžkých nákladních aut a souprav. Z provozního hlediska nemá parametry
místní komunikace, je úzká určená právě pouze pro občasné průjezdy – proto je zařazena jako
účelová, nikoli místní komunikace. Konstrukčně není určena na velké nákladní auta ať z hlediska
šířky tak z hlediska jejich hmotnosti, obousměrného provozu, poloměru najíždění z hlavní silnice.
Přístupovou komunikaci nepovažujeme za dostatečně dimenzovanou, neboť zde ani nemůže dojít k
současnému průjezdu dvou vozidel jedoucích v opačném směru. Příjezdová komunikace ústí na
frekventovanou hlavní silnici I/125 v nepřehledném místě v zatáčce. Nedostatečně dimenzovaný je i
prostor pro zatáčení velkých kamionů. Požadujeme doplnit analýzu dopravního míjení včetně
nákresu na této konkrétní křižovatce pro všechny typy zvažovaných dopravních prostředků
dovážejících materiál na BPS a odvážejících digestát.
Jako vlastník účelové komunikace nesouhlasíme s provozem teţkých dopravních prostředků
na ní ani na její úpravě na provoz takovýchto vozidel.
Nikdo se tím nezabývá, proč? Aby tam mohl najet kamion, musela by se kromé naší komunikace
upravit i komunikace II. třídy č 125 vedoucí na dálnici, kde by se musela vytvořit křižovatka,
vytvořit odbočovací pruhy apod. Nikde jsem v dokumentaci ani posudku nenašel posouzení znalcem
Dopravních staveb. Je otázka, zda to viděl dopravní inženýr, kdo bude platit opravy? Nabízeli jsme
městu Vlašim odprodej komunikace, ale město nemá zájem. My na to nemáme finanční prostředky,
abychom komunikaci udržovali pro obsluhu průmyslové zóny Vlašimi. Je to vůči nám nemorální.
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5) Smlouvy s odběrateli
Je uvedeno:
Výsledný digestát bude rozvážen na zemědělsky využívané plochy zemědělských podniků dodávajících
biomasu, které obhospodařují celkem 930 ha zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Tyto zemědělské
podniky obhospodařují 140 ha trvalých travních porostů, 790 ha orné půdy a žádné pastviny. Jedná se o:
zemědělské podniky AGR-KVARTO s.r.o. - Ovčíny, Statek Domašín - Domašín, Zemědělské družstvo
vlastníků Radošovice, Kút Jan – Radošovice 1, Kút Ladislav – Radošovice a Týnice s.r.o. – Český Brod.
Plochy pro aplikaci digestátu leží v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota,
Hradiště, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy nad Blanicí a Měchnov.

Opět ten samý problém. Neexistují smlouvy na zdroje, ani odbyt. Kdyby investor s místními
zemědělci jednal, mohl by jistě doložit smlouvy, nemohlo by se stát, že uvádí chybná jména – např.
Kút, místo Gut, neexistuje Zlosim, ale je Znosim apod. V dokumentaci je jediná smlouva o smlouvě
budoucí s firmou MKS Servis s.r.o. na dodání všech vstupních surovin potřebných pro provoz
bioplynové stanice, která žádnou z těchto surovin neprodukuje. Jedná se o přepravní a obchodní
společnost, nikoli o producenta surovin.
Dokumentaci považujeme za neúplnou, neboť počítá s využitím biomasy od zemědělských podniků
a současně uložením digestátu u stejných zemědělských podniků v rozsahu minimálně 700 ha.
Nejsou však uvedeny konkrétní pozemky, kam bude digestát ukládán. Vzhledem k rozsahu pronajaté
půdy těmito společnostmi považujeme za nutné dokumentaci doplnit o konkrétní čísla pozemků,
kam bude digestát ukládán, aby mohli vlastníci sledovat ukládání digestátu na svých pozemcích.
Místní zastupitelstvo ani občané o tom neví. Uvažme, co se děje, když se na podzim hnojí a lidé
volají do družstev, že jim to smrdí. A to trvá třeba jen 2 – 3 dny. Tenhle odpad chtějí vozit 288 dní.
Proč?
Ve zprávě se dále uvádí, že mají smluvně zajištěno 930 ha půdy v oblastech. Kde jsou ty smlouvy?
Chybí smlouvy s odběrateli + struktura těch 930 ha kolik je z toho trvalý travní porost, kolik je
z toho orná půda apod. Kolik těchto ploch je s odvodněním, zamokřených svažitých, v ochraném
pásmu vodních toků apod. – kam se nesmí vozit.
Pokud správně počítáme, tak i kdyby celá plocha 930 ha plochy byla nasmlouvaná, jako že není,
odečtme 279 ha vyčleněných k aplikaci digestátu v okolí Vlašimi, které leží dle aktualizovaného NV
č. 103/2003 Sb. mezi zranitelnými oblastmi. Jedná se o katastry obcí Vlašim, Znosim, Hrazená
Lhota, Nesperská Lhota a Hradiště, dojdeme k ploše 651 ha. Všechny uvedené pozemky v minulém
režimu obhospodařoval Státní statek Vlašim. Na pozemcích tohoto bývalého podniku bylo dle
vyjádření kompetentních osob realizováno meliorování cca 70 – 80 % pozemků. Tak pouze 25 %
ploch je vhodných pro aplikaci digestátu, t.j. pouze 162 ha a to neřešíme svahovitost pozemků,
skutečnost, že se ozývají vlastníci pozemků a nechtějí digestát na svoje pozemky jen podtrhuje
skutečnost, že veřejnost není informována a nikdo s ní nejednal.
Kde je to řešeno? Kde tedy jsou ty potřebné hektary?
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Zabýval se někdo objektivní a seriózní studií dopadu BPS na Vlašimsko? Megaakce se třeba
neprojeví ihned, ale např. Želivka sice dala vodu pro obrovské území, ale ze zásahu do Kralovicka se
dodnes okolí nevzpamatovalo. Z tehdejšího centra je dnes okrajová část s obrovskou
nezaměstnaností, oblast se vylidňuje. Došlo zde ke zničení vzácných biotopů apod., a to již nelze
vzít zpět.
Další problém vidíme v majetkoprávním vztahu k pozemkům dotčených stavbou.
Investor koupil pozemky od města Vlašim v roce 2010. Ve smlouvě je m.j. uvedeno, že do 4 let od
podpisu smlouvy doloží oprávnění úžívat stavbu BPS, jinak propadne kauce městu Vlašim a
v případě, že nebude vůbec započato se stavbou, což je tento případ, zavazuje se kupující (investor)
nabídnout pozemky zpět městu Vlašim.
Dále, slovy stavebního úřadu, se jedná o stavbu na cizím pozemku – kogenerační jednotka a
plynovod bioelektrárny. Vlastníkem pozemku v areálu Na Lukách je město Vlašim, investorem
Biostanice Vlašim s.r.o. se sídlem Praha 4 - Kamýk, Mariánská 995/62, PSČ 142 00.
Plynovod jde od Pavlovic do Vlašimi opět ve velké míře po pozemcích města.
V dokumentaci jsme nikde nenašli smlouvy mezi městem a investorem na tyto pozemky dotčené
stavbou.
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6) Lokalizace – kvalitní zemědělská půda
Další problém – zábor kvalitní zemědělské půdy. Průměrná hodnota výnosnosti zemědělských půd
na území ČR, vyjádřená BPEJ, je 42,2 bodu (viz Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách
provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními). Průměrná
hodnota výnosnosti zemědělských půd v místě předpokládané výstavby je 61,2 bodu (odpovídá
BPEJ 51510). Jedná se tedy o velmi kvalitní půdu s vysokými výnosy.
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7) Vliv na okolí
Jsem rodilý Pavlovičák, ale uvědomuji si, že jsem také tak trochu Vlašimák. Vždyť jsme sousedé.
V dnešní době globalizace musíme své rodiště, bydliště vnímat trochu více ze široka a také být
zodpovědní za svůj kraj. Naše krásná země, mně blízké Podblanicko tady bylo už přede mnou a já,
stejně jako každý, mám zodpovědnost toto dědictví předat našim dětem alespoň v té kvalitě a kráse,
jako to předali naši předkové nám. Chyby, které udělám, budou muset naše děti draze zaplatit.
Předpokládám, že jsme zodpovědní a nechceme zadělávat na budoucí problémy.
Zabýval se někdo, co to přinese regionu za pozitiva a čím to zaplatíme? Může se digestát bez atestu
vozit na pole, jaký má vliv na půdu a na spodní vody jak často lze aplikovat na jedno místo, co na to
osevní postupy, nitrátová směrnice?
Proč si zadělávat na problém s faktickým zdrojem znečištění životního prostředí, které přinese zisk
několika jednotlivcům, ale omezí a ohrozí minimálně 20 000 obyvatel ORP Vlašim?
Vliv na hmotný majetek lze prakticky vyloučit, záměr se nachází v dostatečné vzdálenosti od
jiných průmyslových a obytných objektů. Vliv na hmotný majetek bude neutrální.
V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky, památná místa a archeologické
naleziště, které by mohli být záměrem přímo dotčeny. A realizací záměru nemohou být
dotčeny ani žádné kulturní památky v okolí. Vliv na kulturní památky se tedy nepředpokládá.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice,
dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.
Přímo v prostoru plánovaného záměru se nenachází žádný hmotný majetek třetích osob,
které s umístěním záměru nesouhlasí.
Pozitivně lze hodnotit potenciální součinnost s jinou výrobou v rámci průmyslové zóny Vlašim což
může přinést vyšší zhodnocení pozemků (např. dodávka energie v rámci zóny).
Potenciální negativní vliv může spočívat v ovlivnění cen nemovitostí – vliv zvýšené dopravy
na plánovanou obytnou zástavbu v rozvojové zóně Pavlovice. Zde by ovšem tímtozpůsobem působil
jakýkoliv záměr v průmyslové zóně, kde např. logistické centrum by přineslo daleko vyšší dopravní
zátěž.
Lze tedy říci že vliv na hmotný majetek bude neutrální.
Pokud budu chtít bydlet u dálnice, nebo v Praze, tak tam bydlím. Já si vybral klidnou vesnici a
chceme, aby to tak zůstalo. Toto tvrzení mi přijde silně arogantní!! Celý projekt mi přijde docela
arogantní a cynický.
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Závěr
Vzhledem k tomu, že jsme nalezli problémy v těchto bodech:
1. Nebyla provedena analýza potřeb a zdrojů ORP Vlašim,
2. Vliv NATURA 2000,
3. Odpad z BPS – digestát,
4. Doprava,
5. Komunikace,
6. Smlouvy s odběrateli,
7. Rozpor s UP Vlašim,
8. Absence ekonomicko-environmentální úvahy,
9. Lokalizace – kvalitní zemědělská půda,
10. Vliv na okolí,
11. Zasazení do krajiny,
dospěli jsme k názoru, že celý projekt je pochybný.
EU prosazuje, že odpad se musí likvidovat tam, kde vzniká. Budování bioelektrárny za těchto
podmínek na Vlašimsku je také v rozporu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje a
rovněž v rozporu s duchem Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje.
Proč si sem budeme vozit cizí odpad a následně si ho ukládat na vlastní pole a do našich vod? Podle
vstupních surovin bude digestát kyselý a bude živiny rozpouštět, a nikoliv přidávat. Dusík není jen
hnojivo, ale i nebezpečná látka, proto je nitrátová směrnice, proto se sledují dusitany, dusičnany ve
vodě, zelenině apod.
V celé studii chybí jakákoliv ekonomická bilance, kalkulace nákladů a výnosů, jak se bude
kompenzovat poškozené ŽP, zda na to bude mít firma fond. Další aspekt vidím morální, kukuřice
patří do žlabu dobytku, ne do BPS. Vždyť když se bude likvidovat krmení v BPS, tak nebude pro
dobytek. Už dnes se snižují např. v Čechticích stavy dobytka, když je něčeho málo, tak se to projeví
na ceně - dražší maso, mléko atd. Nedostatek surovin pro BPS zvyšuje ceny krmiv pro zemědělce.
Vybudovat bioplynku v bezprostřední vzdálenosti obce Pavlovice je hrubým zásahem nejen do práv
našich občanů, ale celého Podblanicka. K petici proti stavbě bioelektrárny Vlašim se za 3 týdny
připojilo 5101 občanů, kterým není lhostejný osud Podblanicka.
Myslím, že i toto je dostatečně pádný argument proti výstavbě BPS Vlašim. Někteří občané napsali
celé dopisy, maily nebo telefonují. Objektivně lze napsat, že BPS Vlašim by přinesla Pavlovicím
znehodnocení toho, co jsme my a naši předci vybudovali, na čem nám záleží. Pro nás to znamená
ztrátu hodnoty našich nemovitostí, propad cen okolnich pozemků vlivem postaveni bioplynku a
nasledneho provozu v bezprostředním sousedství Pavlovic.
Záměr je již v první úvaze špatný - tváří se jako ekologický, ale ve skutečnosti způsobí nehoráznou
zátěž do životního prostředí - již vlastní dopravou, protože svozová oblast je kdoví odkud. Celý
záměr s ohledem na ráz krajiny a povětrnostní podmínky poškozuje obec Pavlovice bez jakékoli
snahy kompenzace či odškodnění. Ve studii se řeší kompenzace záchranné stanice včetně zvířat, ale
ne lidí v naší obci. To vidím jako zvrhlost!
Jaký je efekt pro nás – žádný! Firma Biostanice Vlašim s.r.o. vůbec nevzala v potaz Váš závěr
zjišťovacího řízení Číslo jednací: 076921/2012/KUSK ze dne 21. 6. 2012, nereaguje na naše
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připomínky a nesouhlas veřejnosti se záměrem. Po detailním prostudování musíme konstatovat, že
dokumentace je jednostraně tendenční, mnoho otázek tam není řešeno, nebo je záměrně zkresleno,
celá je postavená proti našim zájmům, není úplná, konkrétní a jednoznačná. Osobně zastávám názor,
že široké Vlašimsko Bioelektrárnu nepotřebuje.
Z hlediska zájmů Obce Pavlovice souhlasíme s navrhovaným závěrem posudku, kde je Krajskému
úřadu Středočeského kraje, jako příslušnému úřadu podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí navrženo negativní stanovisko viz. bod 6
Já osobně, celé naše zastupitelstvo a všichni naši občané jsme jednoznačně pouze pro nulovou
variantu – tj. ţádná výstavba bioplynky – bioelektrárny Vlašim.

Vyrozumění o datu vyvěšení: informace byla vyvěšena dne: 21. 6. 2016

S pozdravem
Ing. Jan Dufala
starosta obce
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