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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí,
příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů , ve vodoprávním řízení posoudil
žádost, kterou dne 21.08.2012 podala právnická osoba MATERNA BIOPLYN s.r.o., IČO 27301311,
Bítozeves 12, 440 01 Louny, zastoupená právnickou osobou BIOPROFIT s.r.o., IČO: 26017377, Na
Dolinách 876/6, 373 72 Lišov (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených
dokladů a provedeného vodoprávního řízení,
žadateli - právnické osobě MATERNA BIOPLYN s.r.o., IČO 27301311, Bítozeves 12, 440 01
Louny, zastoupené právnickou osobou BIOPROFIT s.r.o., IČO: 26017377, Na Dolinách 876/6,
373 72 Lišov
I. s c h v a l u j e podle § 39 odstavce 2 písmene a) vodního zákona a v souladu s vyhláškou číslo
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků,
havarijní plán stavby „Bioplynová stanice“ v katastrálním území Výškov u Počerad (dále jen
„havarijní plán“).
Platnost havarijního plánu – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby trvání staveb,
sloužících ke skladování látek závadných vodám.

Havarijní plán řeší likvidaci havárie, která může vzniknout provozem bioplynové stanice. Jsou zde
skladovány tyto látky závadné vodám:
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Siláž – (travní, kukuřičná), st. p. č. 161/1,161/2,162/1,162/2,162/3,162/4, skladování probíhá ve
čtveřici silážních žlabů s prefabrikovanými železobetonovými stěnami a asfaltovým těsněním dna
v množství cca 10 435 t/rok. Rozměry každého ze žlabů jsou 51 x 18,5 m.
Silážní šťávy – st.p.č. 141/2, skladování probíhá v železobetonové jímce o objemu 64 m 3, která není
zastřešena. Jímka bude vyvážena do vstupní jímky bioplynové stanice o objemu 25 m 3. Tato jímka je
dodána jako prefabrikovaná s příslušným atestem vodotěsnosti, je uložena na pískovém loži tl. 10 cm
na dostatečně únosném podloží a je vybavena betonovým zastropením s montážním otvorem, který
je zakryt poklopem.
Pevný digestát - má charakter statkového hnojiva, produkce je cca 1 800 t/rok, naskladňování
probíhá na jeden ze čtyř silážních žlabů (kapacita těchto žlabů je 10 000 t) nebo je aplikován přímo
na půdu mimo zájmové území provozovatele v souladu s aktualizovanými hnojnými plány (cca 3 x
ročně) společnosti Faunus Vidovle s.r.o., která je jeho odběratelem.
Kapalný fugát - st.p.č. 160,165/1,165/2, skladování je provozováno ve třech stávajících jímkách o
celkovém objemu 3600 m 3. Jímky jsou tvořeny vodostavebním železobetonem, jsou částečně
zapuštěné pod terén, dále jsou vzájemně propojené a vybavené automatickým měřením hladiny a
plovoucí membránovou střechou proti zápachu.
Mazací oleje a tuky - (používané pro údržbu a čištění strojů), skladování maziva ( 2 plechovky tzn.:
do 5 kg za rok) bude prováděno st.p.č. 163/4, skladování je zajištěno na paletě se záchytnou vanou
v technické místnosti sociálního zázemí bioplynové stanice. Jedná se o zděnou místnost s betonovou
podlahou na p.p.č. 163/4. Oleje budou skladovány v areálu společnosti Faunus Vidovle, s.r.o., který
není součástí bioplynové stanice.
Nové a odpadní oleje (používané v kogenerační jednotce) - st.p.č. 141/2,163/1, celková spotřeba
oleje je 7 000 l/rok a jsou skladovány uvnitř kogenerace ve dvouplášťových integrovaných nádržích o
objemu 2 x 1000 l. Olej se odebírá čerpadlem z jedné nádrže a použitý olej se přečerpává do druhé
nádrže.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Ústecký
Název obce
Výškov
Identifikátor katastrálního
území
788554
Název katastrálního území
Výškov u Počerad
Parcelní čísla dle evidence
141/2,141/10,141/11,141/12,141/13,141/16,141/29,141/32,141/55,
katastru nemovitostí
st.p.č. 160,161/1,161/2,162/1,162/2,162/3,162/4,163/5, 164,165/1,
165/2,166,172
Číselný identifikátor vodního
toku
143540000100
Název vodního toku
Jezeř
Číslo hydrologického pořadí a
podpořadí
1-13-04-003
Hydrogeologický rajon
2132
Přímé určení polohy
(souřadnice X, Y)
x1001700/y791192
Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:
1. V příloze č. 1 bude provedena oprava spojení na MÚ Louny, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí (vodoprávní úřad) následujícím způsobem: ústředna MěÚ Louny 415 621 11, spojení na
vodoprávní úřad v pracovní době 415 621 118 a mimopracovní době 737 214 180, 603 192 436,
604 226 320.
2. V čl. 9.2. havarijního plánu bude doplněna informace, že kontrola těsnosti nádrží určených pro
skladování látek závadných vodám bude prováděna 1 x za 5 let odborně způsobilou osobou.
II. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky účastníků řízení nebyly v jeho průběhu vzneseny.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního
řádu):
právnická osoba MATERNA BIOPLYN s.r.o., IČO 27301311, Bítozeves 12, 440 01 Louny,
zastoupená právnickou osobou BIOPROFIT s.r.o., IČO: 26017377, Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov

Odůvodnění
Dne 21.08.2012 podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, tj. žadatel a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci
neprodleně podle ustanovení § 49 správního řádu, příslušný vodoprávní úřad upustil od konání
ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu
s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj.
zjištěno, že havarijní plán vypracovali Ing. Josef Urban a Ing. Tomáš Dvořáček, BIOPROFIT s.r.o.,
IČO: 26017377, Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov .
Žádost byla doložena těmito doklady:
- 2x havarijním plánem
- plnou mocí k zastupování
- stanoviskem správce povodí Ohře, s.p. ze dne 29.08.2012 zn.: 031001-3919/2012
- bezpečnostními listy
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti
nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Městského úřadu Louny.
Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce
2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva
odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Olga Salačová
vedoucí oddělení životního prostředí
Poplatek:
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.
Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:
BIOPROFIT s.r.o., IDDS: 8xirts9
II. Ostatní:
Obec Výškov, IDDS: hfkaqsy
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
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