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Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vestec bioplynová stanice“ podle § 6 odst. 3 
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 EIA“) 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), obdržel dne 12.08. 2009 oznámení podlimitního záměru „Vestec bioplynová 

stanice“ podle § 6 odst. 3 zákona EIA.  

 

Předmětem záměru je vybudování zemědělské bioplynové stanice v areálu ZD Dolany – 

Heřmanský Dvůr (katastrální území Vestec u Hořiček). Záměr je členěn do stavebních 

objektů: 

- fermentor (prům. 37,5 m, výška 6 m), součástí bude integrované dávkovací 

zařízení na rostlinné substráty, 

- skladovací nádrže na digestát (prům. 36,5 m, výšky 9 m), 

- plynojem (prům. 11 m, výška 11 m),  

- zemní technologická jímka (o objemu 250 m
3
),  

- budova pro kogeneraci (16 x 14 m),  

- čerpací centrum v kontejneru (4,5 x 8 m),  

- rozšíření stávajícího silážního plata (na celkovou šířku 35 m a délku 100 m), 

- trafostanice. Celkový instalovaný výkon bude cca 800 kW. 

- Vstupy do stanice 

o Kejda skotu cca 3000 t / rok, 

o Travní senáž 2000 t / rok, 

o Kukuřičná siláž 12 000 t / rok. 

Z toho bude denní produkce digestátu v množství cca 50 m
3
 (předpokládá se aplikace na 

vlastní pozemky). Stávající využití areálu je pro chov býků v celkové kapacitě 350 DJ, s roční 

produkcí hnoje cca 5600 t, včetně skladování krmiv a hnoje. V případě realizace záměru bude 

chov zrušen. Záměr má být realizován na pozemcích st.p. č. 160/1, 1/6, 1/7, dále na 

pozemkové parcele č. 805, 124/3, vše v katastrálním území Vestec u Hořiček. 
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 Záměr „Vestec bioplynová stanice“ je podlimitní k bodu 3.1 kategorie II (Zařízení   ke   

spalování   paliv   o   jmenovitém   tepelném   výkonu od   50   do   200   MW.) a dále k bodu 

3.8 kategorie II ( Zásobníky   zemního   plynu   a   jiných   hořlavých plynů   s   kapacitou   

nad   10   000   m
3
 ). 

 

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody 

vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 (vydal krajský úřad dne 11.08.2009 

pod č.j. 15215/ZP/2009-Ve, Ns), s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona 

EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „Vestec bioplynová stanice“ nemůže mít významný vliv 

na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA. 

 

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje 

vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dr. Ing. Richard Veselý 

vedoucí oddělení EIA a IPPC 

 

 

 

 

 


