MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 – Vršovice, Vršovická 65
V Praze dne 9. 8. 2010
Č.j.: 67067/ENV/10

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 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“)
I. Identifikační údaje:
Název:

Těžební středisko Břeclav I

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je těžba a úprava zemního plynu ze tří vrtů
na ložisku Břeclav I, s těžbou od roku 2010 do roku 2025.
Na základě současného stavu průzkumných prací se předběžně
odhaduje celková těžba a úprava zemního plynu v množství
do 200 000 Nm3 za den, maximálně 67 mil. Nm3/rok. Těžba má
být prováděna v areálu těžebního střediska situovaného cca
700 m východně od souvislé zástavby města Břeclav a cca
200 m západně od železniční trati, v lokalitě nazvané Padělky.
V rámci posuzovaného záměru budou provozovány tři sondy
a pomocná technologická zařízení pro těžbu zemního plynu,
umístěná na plochách sond, potrubní přípojky sond,
technologické zařízení k úpravě zemního plynu, inženýrské sítě
a dopravní infrastruktura a napojení na expediční plynovod.
Těžená
surovina
bude
bezobslužně
upravována
technologickými zařízeními, umístěnými v blízkosti těžebních
sond. Plyn bude čištěn, snižován jeho tlak a expedován do řadu
plynovodem. Jedná se podzemní vysokotlaký plynovod DN 200
PN 40 o délce cca 1,4 km. V budoucnu je možná konverze sond
těžebního střediska Břeclav I na plynový zásobník.

Umístění záměru:

kraj: Jihomoravský
obec: Břeclav
k.ú.: Břeclav

Oznamovatel:

Česká naftařská společnost, s.r.o.

IČ oznamovatele:

26510917

Sídlo oznamovatele:

Palackého 54
695 01 Hodonín

II. Průběh posuzování
Zpracovatelka dokumentace:

RNDr. Věra Tížková

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3188/487/OPV/93
s prodloužením autorizace č.j.: 28661/ENV/06
Datum předložení dokumentace:15. 2. 2010
Zpracovatel posudku:

Ing. Václav Obluk
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98
s prodloužením autorizace č.j.: 14789/ENV/06

Datum předložení posudku:

29. 4. 2010

Veřejné projednání:

V souladu s § 9 odst. 9 zákona bylo od konání veřejného
projednání upuštěno.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dne 15. 2. 2010 obdržel příslušný úřad dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) zpracovanou RNDr. Věrou Tížkovou.

•

Dne 1. 3. 2010 rozeslal příslušný úřad dokumentaci dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

•

Dne 26. 3. 2010 byl příslušným úřadem pověřen zpracování posudku o vlivech záměru
na životní prostředí (dále jen „posudek“) Ing. Václav Obluk.

•

Dne 29. 4. 2010 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.

•

Dne 10. 5. 2010 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci za akceptovatelnou. Na základě
vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších zjištěných informací doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru, z hlediska vlivů
na životní prostředí, za respektování uvedených podmínek pro navazující správní řízení.
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky
Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
K dokumentaci záměru a posudku záměru nebyla kromě vyjádření dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů obdržena vyjádření veřejnosti ani
vyjádření občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností. Vlivy záměru „Těžební
středisko Břeclav I“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
•

Jihomoravský kraj;

•

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;

•

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;

•

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno;

•

Obvodní báňský úřad v Brně;

•

MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí;

•

MŽP, odbor ochrany vod;

•

MŽP, odbor ochrany ovzduší.
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Za předpokladu realizace navržených opatření k ochraně životního prostředí
a veřejného zdraví, která rezultují z procesu posuzování podle zákona, budou z komplexního
pohledu vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví nevýznamné a plně
přijatelné.
Záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní živočichy a rostliny, ekosystémy,
vodu, klima, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. Vliv bude mít na půdu, horninové
prostředí, ovzduší, přírodní zdroje a akustickou situaci, avšak nevýznamný, který se promítá
i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle
zákona, je problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v případě
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí:
Vlastní technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení
se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci
další přípravy záměru pro následná řízení k povolení předmětného záměru.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky,
zmírňují vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující
z procesu posuzování podle zákona jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace, provozu
a ukončení záměru.
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je bezpředmětné, neboť záměr je v rámci
dokumentace řešen invariantně.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
K dokumentaci bylo doručeno Ministerstvu životního prostředí celkem 7 vyjádření
(1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku a 6 vyjádření dotčených správních
úřadů).
Obdržená vyjádření k dokumentaci jsou v zásadě bez připomínek. Vyjádření Krajské
hygienické stanice požaduje ověření hlukové situace měřením v záměrem dotčených
chráněných venkovních prostorech. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly
vypořádány v posudku a zohledněny v tomto stanovisku.
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Vypořádání vyjádření k posudku:
Příslušný úřad obdržel v zákonné lhůtě vyjádření od následujících subjektů:
•

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí;

•

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno;

•

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně;

•

MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí;

•

MŽP, odbor ochrany vod;

•

MŽP, odbor ochrany ovzduší.

Podstata vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
Se závěrem posudku i návrhem souhlasného stanoviska se souhlasí.
Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Podstata vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Brno
K předloženému posudku nejsou připomínky.
Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
S obsahem posudku se souhlasí.
Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Podstata vyjádření MŽP, odboru ochrany horninového a půdního prostředí
K předloženému posudku nejsou připomínky.
Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Podstata vyjádření MŽP, odboru ochrany vod
Za předpokladu plnění požadavků na ochranu vod stanovených zákonem o vodách bude
záměr z hlediska ochrany vod akceptovatelný.
Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že opatření vyplývající z obecně závazných
právních předpisů, která musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné rovině v rámci
podmínek návrhu stanoviska reflektována. Relevantní opatření k ochraně vod jsou zahrnuta
do podmínek návrhu stanoviska.
Podstata vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší
K předloženému posudku nejsou připomínky.
Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Stanovisko:
Na základě dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících
informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 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,
z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

„Těžební středisko Břeclav I“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.
Doporučená varianta:
Varianta uvedená v dokumentaci vlivů záměru „Těžební středisko Břeclav I“
na životní prostředí je akceptovatelná při respektování příslušných níže uvedených podmínek,
které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.

Podmínky pro fázi přípravy

1.

Provozní nádrže na etanol a ložiskovou vodu řešit jako dvouplášťové s kontinuálním
sledováním prostoru mezi plášti, s kontinuálním ukazatelem výšky hladiny
a zařízením proti přeplnění.

2.

Náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) řešit i s ohledem na prevenci úniku
nafty.

3.

Další přípravu záměru orientovat na respektování preventivních opatření podle
požadavků orgánu vykonávajícího státní požární dozor.

4.

Zpracovat havarijní plán, provozní řád a požární řád s akcentem na opatření k ochraně
životního prostředí, včetně řešení provozních závad, nestandardních a havarijních
stavů, s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.

5.

Zpřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů a předpokládaný způsob jejich využití,
resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech.

II.

Podmínky pro fázi realizace

6.

Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.

III.

Podmínky pro fázi provozu a ukončení těžby

7.

V rámci zahájení těžby zajistit autorizované kontrolní měření hluku z provozu
těžebního střediska, jehož rozsah a podmínky budou dohodnuty s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví.
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8.

Nakládání s příslušnými chemickými látkami a chemickými přípravky podřídit
charakteristikám podle bezpečnostních listů těchto látek a eliminovat jejich úniky
do životního prostředí.

9.

Provádět pravidelnou kontrolu technických zabezpečení při nakládání s látkami, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, k prevenci jejich úniků
a popřípadě bezodkladně realizovat nápravná opatření.

10.

S eventuálními použitými sanačními prostředky nakládat podle zásad nakládání
s nebezpečnými odpady. Obdobně v případě úniku závadných látek na terén musí
být zasažené zeminy odstraněny podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

11.

Věnovat soustavnou pozornost minimalizaci nestandardních provozních stavů
a havárií.

12.

S ohledem na provozní zkušenosti popřípadě aktualizovat havarijní plán (ve smyslu
vodního zákona), provozní řád a požární řád.

13.

Před ukončením těžby zpracovat plán likvidace těžebního střediska se zajištěním
zejména následujících požadavků:

14.

a)

Vrty likvidovat s ohledem na ochranu životního prostředí (především ověřit
hermetičnost cementace).

b)

Technologické zařízení těžebního střediska před likvidací vyčistit a zbavit
ropných látek.

c)

Expediční plynovod odpojit od distribuční soustavy, propláchnout vodou
a zaslepit.

d)

Zpevněné plochy odstranit a provést rekultivaci s použitím ornice z deponie
s cílem navrácení pozemků do zemědělského půdního fondu.

Po ukončení těžby zajistit plnění plánu likvidace těžebního střediska.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů státní správy
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 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.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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