Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Nám. Republiky 125
532 11 PARDUBICE
Vyřizuje: Ing. Hovad Vladimír
Telefon: +420603892713, 465543326
e-mail: silyba.as@tiscali.cz
SilEnergo, spol. s r.o.
Dolní Dobrouč ll0, PSČ 56102
IČ:27557693, DIČ: CZ27557693
Zastoupená Ing. Hovadem Vladimírem, jednatelem společnosti
Společnost zapsána do OR u KS v HK, oddíl C, vložka 25933

Datum: 29. 11. 2018
Žádost o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Žádáme Vás tímto o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle § 13 odst. 2
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro rozhodnutí krajského úřadu č.j.
KrÚ52527/2015/OŽPZ/Ry, ze dne 13. 8. 2015
1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo
žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě
pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem; a dále identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno:
Identifikační údaje provozovatele zdroje:
provozovatel: SilEnergo, spol. s r.o.
sídlo: Dolní Dobrouč 110
IČO: 27557693
Identifikace zdroje znečišťování ovzduší:
Název zdroje: Bioplynová stanice SilEnergo
Adresa zdroje: Dolní Dobrouč ev.č. 74
Umístění (k.ú.): Dolní Dobrouč
ORP: Krajský úřad Pardubický kraj
Zařazení zdroje dle přílohy č. 2 (vyjmenované zdroje) k zákonu č. 201/2012 Sb.:
Stručný popis předmětu žádosti a požadovaných změn:
Povolení používání dodatkových surovin pro farmářskou bioplynovou stanici, biologicky
rozložitelných substrátů: melasové výpalky, jako doplňkové suroviny v případě špatných
výnosů travních senáží.

- 2 (např. typ, výrobce zařízení, jmenovitý příkon kotle, celkový příkon zdroje, projektovaný výkon,
projektovaná kapacita - kW, t, ks, spotřeba VOC, apod.)

1.2. Projektová dokumentace pro příslušné územní a stavební řízení, jiná obdobná dokumentace, která
umožní posoudit předmět žádosti (tj. odborný posudek, rozptylová studie, protokol z měření emisí,
technická zpráva atd.):
a)

údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,

b)

technickou zprávu,

c)

podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů,
které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a
jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich
typy, výrobce, parametry),

d)

technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,

e)

hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje a
způsob dalšího nakládání s nimi.

1.3. Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu
stacionárního zdroje, zejména pak látky způsobující pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést
informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu:

1.4. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřících míst pro
kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku:

1.5. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku
v popelu a ve strusce, vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob využití
vyrobeného tepla: *)

1.6. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, pro který je povinnost mít
zpracován PŘ:

1.7. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o
provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 (smogová situace): *)

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy žadatele): adresa totožná

Ing. Hovad Vladimír, jednatel
.........................…………………………........
Podpis a razítko statutárního zástupce

- 3 Přílohy: *)
Stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Odborný posudek
Rozptylová studie
Návrh provozního řádu
Protokol z měření emisí
Plná moc k zastupování.
Výpis z OR
*) – nehodící se škrtněte nebo vymažte

Poznámka:
Povinnost předložení odborného posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje pod kódy 1.1.
– 1.4. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW.
Povinnost předložení rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje pod kódy 1.1. –
1.4. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, spalující výlučně zemní plyn o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW a na stacionární zdroje označené kódem 3.1. v příloze č. 2
k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém příkonu do 1 MW a dále se
nevztahuje na případy, při kterých dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale
nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění. V případě pochyb
je závazné vyjádření krajského úřadu.

