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Sdružení Dubeňák informuje  

Dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálním vývoji, který se týká uvažované stavby 
Bioplynové stanice v Dubenci. 

Investorská společnost Karsit Agro / Karsit Holding se pokusila podat dvě žádosti o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby – bioplynová stanice Dubenec a rozšíření 
skladovacích kapacit biomasy. Obě tyto žádosti byly příslušným stavebním úřadem 
pozastaveny, protože žádosti nebyly úplné a neobsahovaly údaje a doklady stanovené 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

Mezitím probíhá vodoprávní řízení, které bylo vyvoláno poté, co občanské sdružení Dubeňák 
v dubnu tohoto roku upozornilo příslušné úřady, že investorská firma se snaží provádět 
průzkumné vrty v areálu ZD Dubenec bez povolení. V rámci řádného vodoprávního řízení 
bylo vydáno rozhodnutí včetně řady podmínek pro provedení příslušných vrtů. Tyto vrty, 
jejichž cílem je určit, zda stavba může v areálu existovat, aniž by ohrozila únikem škodlivých 
látek zdroje pitné vody pro obec Dubenec a Vilantice, dosud nebyly zahájeny. Občanské 
sdružení Dubeňák vydané rozhodnutí napadlo a podalo odvolání Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje obsahující řadu námitek. 

V odvolání požadujeme mimo jiné zastavení průzkumu a oznámení vodoprávnímu úřadu i 
v případě úniku závadných látek, resp. změny kvality monitorovaných vodních zdrojů (a 
nikoli pouze při zásadním poklesu hladiny či vydatnosti, jak je stanoveno v podmínkách 
rozhodnutí). Požadujeme rovněž, aby bylo v rozhodnutí stanoveno, že žadatel určí způsob, 
jakým budou řešena a kontrolována preventivní opatření, která zabrání zásadnímu poklesu 
hladiny či vydatnosti „nebo změně kvality vody ve studních v okolí ZD, a to fyzicky a ne jen 
formálně zápisem do deníku. Zápis bude obsahovat zdůvodnění jak byla prováděna prevence 
a následná kontrola.“ ( či změně kvality studní v okolí ZD, a to předem a nikoli, že se bude do 
deníku pouze zaznamenávat, jak „byla zajištěna prevence a kontrola“). Požadujeme rovněž 
přítomnost pracovníka vodoprávního úřadu v místě průzkumu, neboť investor se v minulosti 
již několikrát pokoušel příslušné zákony obejít. Závažnost rizika, které hrozí vodním zdrojům 
a životnímu prostředí v obci Dubenec a okolních obcích, je natolik velká, že nelze čekat 
s rukama v klíně, až k případné havárii nebezpečí dojde. 

V odvolání zároveň upozorňujeme, že postrádáme větší informovanost ze strany vedení obce 
Dubenec o vývoji celé záležitosti. Obec Dubenec neinformovala o předmětném rozhodnutí 
o povolení hydrogeologického průzkumu občany obce, a to žádnou formou, ani na obecním 
zastupitelstvu, třebaže se jedná o zásadní otázku týkající se života obce, kde by informovanost 
byla na místě. 

Občanské sdružení Dubeňák je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním 
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny v k.ú. obce Dubenec. Dle § 115 odst. 6 
vodního zákona se v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona a na základě 
podané žádosti účastní vodoprávního řízení Hydrogeologický průzkum na ppč. 922/9, 922/8, 
922/8, 922/5, 863/21 v k.ú. Dubenec pro stavby Rozšíření skladovacích kapacit biomasy 
v areálu Karsit Agro, a.s. a Bioplynová stanice Dubenec. Bude se účastnit i dalších 
příslušných řízení o umístění a povolování stavby a souvisejících provozů, aby byly chráněny 
zájmy obyvatel obce Dubenec a okolních obcí před škodlivými vlivy, které by výstavba 
bioplynové stanice znamenala. 

Kontaktujte nás, ukážeme Vám rozhodnutí, vysvětlíme Vám, zapracujeme Vaše požadavky, 
přijďte na naši schůzi, bojujeme za Vaše práva. 
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