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Posuzování vlivů na životní prostředí – z  ahájení zjišťovacího řízení záměru 
„Energetické centrum – Ovčáry u Kolína“ v     k.     ú. Ovčáry u Kolína

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  
vlivů  na životní  prostředí  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů (zákon o posuzování  vlivů  
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám zasílá dle ust. § 6 odst.  
7 zákona informaci o oznámení záměru „Energetické centrum – Ovčáry u Kolína“ v k. ú. Ovčáry 
u Kolína, podle přílohy č. 3 k zákonu a sděluje Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu 
řízení podle § 7 zákona.

Oznamovatelem záměru je Organic technology Moravia, s.r.o.

Zpracovatelem oznámení je AKCC s.r.o., Mgr. Alan Kašpar (zpracováno držitelem autorizace MŽP 
dle § 19 zákona).

Předmětem záměru je výstavba areálu bioplynové  stanice  pro využívání  biologicky rozložitelných 
odpadů. Provoz stanice je určen mj. k využívání biologicky rozložitelných odpadů, které není možno 
zpracovat  technologií  kompostování,  přičemž  z nich budou produkovány biometan  a certifikované 
organické hnojivo. Technologie je založena na principu mokré anaerobní fermentace. Provoz záměru 
nebude  mít  významný  vliv  na  kvalitu  ovzduší  v lokalitě,  z hlediska  pachových  látek  nebude  
dle předpokladů docházet  k dosažení  hodnoty imisní  zátěže 1 OUER/m3 v obydlených oblastech.  
Tj. hodnota, kdy je možné vnímat změnu čichem. Vyvolané zvýšení kamionové dopravy bude zhruba 
1 nákladní auto za hodinu, včetně samotného provozu záměru tak po realizaci zůstane ve venkovním 
prostoru  staveb  u  nejbližší  obytné  zástavby  prakticky  zachována  stávající  hluková  situace.  
Území,  na  kterém  je  záměr  zamýšlen,  se  nachází  ve  stávající  průmyslové  zóně.  Maximální 
projektované množství využívání odpadů bude 19 600 t/rok.

Středočeský  kraj,  obec  Ovčáry,  obec  Volárna,  obec  Jestřábí  Lhota,  obec  Býchory,  
obec Veltruby, obec Velký Osek a město Kolín (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný 
úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o  neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom,
kdy a  kde je  možno do oznámení  nahlížet  na úřední  desce.  Doba zveřejnění  je  nejméně 15 dnů.  
Zároveň  příslušný  úřad  žádá  ve  smyslu  §  16  odst.  2  zákona  obec  Ovčáry,  obec  Volárna,  
obec Jestřábí Lhota, obec Býchory, obec Veltruby, obec Velký Osek a město Kolín  o písemné 
vyrozumění o datu vyvěšení této informace zdejšímu úřadu, a to v nejkratším možném termínu.

Dále příslušný úřad žádá Středočeský kraj, obec Ovčáry, obec Volárna, obec Jestřábí Lhota,  
obec Býchory, obec Veltruby, obec Velký Osek a město Kolín (jako dotčené územní samosprávné 
celky)  a dotčené orgány ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o zaslání vyjádření k oznámení, zdejšímu 
úřadu,  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  zveřejnění  informace  o  oznámení. Datum  zveřejnění 
informace o oznámení na úřední desce zdejšího úřadu je 17. 03. 2021. Rovněž je informace zveřejněna 
v Informačním  systému  CENIA  na  internetových  stránkách  www.cenia.cz/eia spolu  s textem 
oznámení pod kódem STC2365.
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Ve vyjádření  příslušný úřad uvítá  Váš názor,  zda je  nutné záměr  posoudit  dle  zákona.  V případě 
nutnosti posouzení záměru žádá, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen 
zvýšený důraz  (v souladu s  §  7 odst.  1  zákona).  Dále  žádá,  aby ve vyjádření  byly  formulovány  
připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti  stanovené přílohou č. 3 
k zákonu.

S odvoláním na znění § 6 odst. 8 zákona,  může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány  
a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na zdejší Odbor životního 
prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení  na úřední desce 
Středočeského kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Do oznámení záměru lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách 
CENIA (  www.cenia.cz/eia   nebo    https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr  )  a  na  stránkách 
Ministerstva životního prostředí (  http://www.mzp.cz/eia  ). Kód záměru je   STC2365  .

Do oznámení je taktéž možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 
5. patro, dv. č. 5001, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257  
280 773.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová

      vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník k č. j.: 034973/2021/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k     vyvěšení na úřední desce):

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

2. Obec Ovčáry, Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry

3. Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Volárna

4. Obec Jestřábí Lhota, Jestřábí Lhota 74, 280 02 Kolín

5. Obec Býchory, Býchory 57, 280 02 Býchory

6. Obec Veltruby, Sportovní 239, 280 02 Veltruby

7. Obec Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek

8. Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Dotčené orgány:

9. KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

10.Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, Sokolská 545, 280 12 Kolín II

11.ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

12.  Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
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13.  Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5

Oznamovatel:

14.  Organic technology Moravia, s.r.o., Lidická 1264, Lyžbice, 739 61 Třinec

Na vědomí:

15.  Stavební úřad Kolín, Zámecká 160, 280 12 Kolín I

16.  AKCC s.r.o., Gregorova 1339/17, 741 01 Nový Jičín

17.  MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

(Pro dotčené územně samosprávné celky a pro dotčené orgány státní správy je oznámení uloženo 
na portálu CENIA - www.cenia.cz/eia , https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru 
STC2365)
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