
LIPONOVA, a. s.  Lipoltice 104, PSČ 533 64  Lipoltice
IČ: 25282778 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1687

         

Vážená paní, vážený pane, 

     Prosíme Vás o pomoc při zastavení pomluv vůči naší společnosti.

  Jsme  zemědělská  firma,  hospodařící  v  blízkosti  Vašeho  obydlí.  Vytváříme
pracovní místa, udržujeme krajinu a chceme žít vedle Vás ve vzájemné shodě. 
Po dohodě se zastupitelstvem obce Brloh jsme koupili zruinovaný areál nedaleko
této obce za účelem vybudování bioplynové stanice. 

 Bioplynová stanice = novodobá technologie zpracování  rostlinné produkce za
účelem výroby elektrické energie. V návaznosti máme zájem budovat skleníky,
které budou využívat teplo a finální produkt - tekuté hnojivo k pěstování zeleniny.
 Bioplynová  stanice  je  technologické  zařízení  využívající  procesu  anaerobní
digesce . Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který lze využít jako
alternativní zdroj energie.
 České sdružení pro biomasu odhaduje reálný potenciál počtu bioplynových stanic
v  ČR  na  400  zařízení  do  roku  2015.  V  současné  době  je  v  ČR  cca  300
bioplynových  stanic.  České  sdružení  pro  biomasu  zpracovalo  Desatero
bioplynových stanic, které má poskytnout základní informace všem zájemcům o
výstavbu  zemědělských  bioplynových  stanic,  přičemž  veškeré  body  tohoto
desatera splňujeme. 

1.   Precizní příprava projektu 
2.   Dostatek kvalitních vstupních surovin – produkce naší výroby – senáž, siláž,
hnůj
3.   Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů 
4.   Komunikace se samosprávou a veřejností 
5.   Spolehlivá a ověřená technologie 
6.   Optimalizace investičních nákladů 
7.   Volba vhodné kogenerační jednotky 
8.   Využití odpadního tepla 
9.   Nakládání s digestátem – kvalitní hnojivo 
10. Další možnosti využití bioplynu 
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 Občanům  okolních  vesnic  jsou  podávány  lživé  informace  týkající  se
vstupních produktů do procesu výroby. Pod tíhou těchto mylných informací
občané podepisují petice. 

 Zvažte  podepsání  petice proti  naší  společnosti,  neboť  důvody uvedené
v petici o.s. Brloh jsou zcela nepravdivé. Nebudeme ovlivňovat prostředí
kolem Vás. Vše je v souladu se zákonnými normami, přičemž na stanici
máme vydaná kladná stanoviska k  výstavbě  od  těchto úřadů  :  hygiena,
hasiči,  Krajský úřad - odbor životního prostředí, vodovody a kanalizace,
povodí Labe.  

 Veškeré body našeho projektu jsou v souladu se stavebním zákonem a
jsou naplněné veškeré podmínky, které zákon stanoví.

 Prosíme Vás o rozumné zvážení celé situace.

                        současný stav                                                      možná budoucnost

 Časté dotazy: 
1. Bude se k výrobě používat odpad a nebezpečné látky ?  - NIKDY, vše je
čistý rostlinný produkt nebo hnojivo na naše pole.

2. Bude stanice zapáchat ? - stanice NEBUDE zapáchat více než běžný
kravín.

3. Bude stanice hlučná ? - stanice NEBUDE hlučná, vše máme potvrzeno
hlukovou studií, nemusíte mít obavy. Nejvíce hluku tvoří kogenerační
jednotka, která bude odhlučněna. Kogenerační jednotka se nachází např. v
areálu lázní Třeboň.

4. Je někde tato stanice také v blízkosti obce ? - ANO je, ve Svatém
Mikuláši hned vedle zámku Kačina. V případě Vašeho zájmu, můžeme
zařídit exkurzi. 

5. Budou v obci více jezdit nákladní auta? - Úrodu musíme sklidit jako
každé žně. Sklízet budeme nejen do areálu Brloh, ale i do areálu Lipoltice a
Sovolusky. Část roku povezeme 3x denně naložený vůz krmiva do stanice.
Hnojivo vyrobené musíme ze stanice vyvozit, stejně jako auta odváží
sklizeň z polí např. V rámci řepné kampaně. Hnojivo bude samozřejmě
ihned zapraveno – moderní zemědělská výroba 21. století.
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6. Budou zde nová pracovní místa ? - ANO, 3x strojní obsluha, 2x traktorista,
cca 20 míst na údržbu a provoz skleníků.

 Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na e-mailové adrese
liponova@liponova.cz, nebo přímo v sídle naší společnosti v Lipolticích.
Komunikace s Vámi, občany, je pro nás velice důležitá, chceme především
zabránit pomluvám a lžím, ubránit si tak svoji čest.

 Prosíme zájemce o exkurzi v již fungující bioplynové stanici, aby se přihlásili na
e-mailové adrese: liponova@liponova.cz , nebo na telefonním čísle: 466 977 103.
Zapíšeme si kontakty a stanovíme termín exkurze dle zájmu občanů.

 S přátelským pozdravem,

............................................. .............................................................
     Ing. Václav Stárek    Jana  Výborná
předseda představenstva              místopředseda představenstva
      Liponova, a.s.                                       Liponova, a.s.
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