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Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) 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“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k podlimitnímu 
záměru „Bioplynová stanice Jilem“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených 
územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasílá. 

Obec Jilem žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) na 
úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním 
rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme obec Jilem o písemné či elektronické 
(laznicka@kraj-jihocesky.cz) vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým dalším způsobem byla 
informace ještě zveřejněna. 

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České 
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia kód záměru JHC503 nebo na internetových stánkách 
kraje www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví). 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel  Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha:  závěr zjišťovacího řízení 

číslo jednací: KUJCK 32894/2010 OZZL/8/Lz  datum: 11.11.2010  vyřizuje: Ing Petr  Láznička  telefon: 386 720 770
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 32894/2010 OZZL/8/Lz 
 
Obdrží na doručenku: 
- STAGRA spol.s.r.o., Družstevní 498, 378 56 Studená 
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 
- Obec Jilem, Jilem 23, 378 53 Jilem         

Dotčené správní úřady: 
Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 37722 Jindřichův Hradec          

- odbor životního prostředí 
-     odbor rozvoje – oddělení památkové péče  

- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, Dr. Stejskala 6,  P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice                           
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71  České Budějovice 
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a 

nakládání s odpady 
Na vědomí: 
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10             
- Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o., Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice 
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 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
podle § 7 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“) 
 
Název:  „Bioplynová stanice Jilem“ 

Kapacita a charakter záměru:  
Jedná se o novostavbu bioplynové stanice (dále též BPS) s příslušenstvím jako kombinované zařízení k výrobě 
bioplynu a jeho energetickému využití, která bude umístěna na pozemku zemědělské společnosti Stagra spol. 
s.r.o. v katastrálním území Jilem. BPS se dvěma kogeneračními jednotkami o celkovém elektrickém výkonu 620 
kW (220 kW a 400 kW) a celkovém tepelném výkonu 1 550 kW (550 kW a 1000 kW) bude umístěna na pozemku 
společnosti Stagra nedaleko areálu s chovem skotu v obci Jilem. BPS bude zpracovávat a energeticky využívat 
chlévskou mrvu skotu (roční množství 4000 tun), kukuřičnou siláž (9000 tun) a travní senáž (1200 tun), které 
nejsou vedlejšími živočišnými produkty. Bioplyn bude vyráběn procesem anaerobní fermentace při cca 39°C. Při 
stálé teplotě bez přístupu vzduchu dojde k rozkladu organické hmoty za vývinu bioplynu v plynotěsném fermentoru 
I a dofermentoru (kruhové o objemu 1885 m3 a 2715 m3). Vznikající bioplyn bude odsířen, odvodněn a dodáván 
jako palivo do 2 kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie a tepla. Dalšími objekty BPS bude 
skladovací jímka na digestát a fugát typu WOLF o objemu 6430 m3, zemní zastropená homogenizační jímka 150 
m3, provozní budova s kogenerační jednotkou, sklad siláže, trafostanice, komunikace, zpevněné manipulační 
plochy a kanalizace provedené tak, aby kontaminované vody ústily do příjmové jímky nebo do přečerpávací jímky 
a nekontaminované do stávající dešťové kanalizace. Výfuk bude umístěn ve výšce cca 9,8 m nad terénem. 
Digestát bude využíván k hnojení vlastních pozemků.  
 
Umístění: kraj: Jihočeský  
               obec: Jilem 
       kat. území: Jilem 
Oznamovatel:  STAGRA spol.s.r.o., Družstevní 498, 378 56 Studená, IČ: 45023123 
 
II. Souhrnné vypořádání připomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Bioplynová stanice Jilem“ doručena celkem 2 vyjádření (Česká inspekce 
životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje). 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) požaduje, aby 
provozovatel uplatňoval při provozování veškerá dostupná opatření k omezení úniku pachových látek tak, aby 
nedocházelo k překračování přípustné míry obtěžování zápachem (např. zakrytí jímek vstupní suroviny, uzavřené 
skladovací jímky digestátu, přeprava digestátu v uzavřených kontejnerech či cisternách). Dále aby byla učiněna 
opatření pro minimalizaci prašnosti z provozu bioplynové stanice (např. výsadba zeleně, skrápění komunikací). 
Výše uvedený požadavek je zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
Dle ČIŽP by měla být rozptylová studie (ČIŽP použila rozptylovou studii označenou datem zpracování říjen 2010) 
vypočítána pro nejméně příznivou situaci provozu zdroje, čemuž odpovídají hodnoty vycházející z hodnot emisních 
limitů stanovených pro daný zdroj platnou legislativou. 
Rozptylová studie byla vypracována osobou autorizovanou dle zákona č.86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně ovzduší). 
ČIŽP doporučuje zpracovateli projektové dokumentace řídit se metodickým pokynem Ministerstva životního 
prostředí „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu“. ČIŽP upozorňuje, že teplo 
vznikající při výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce by mělo být dále využíváno, kromě spotřeby části 
tepla pro technologické ohřevy a krytí tepelných ztrát fermentorů, jsou další možnosti využití. např. otop a ohřev 
TUV v areálu, kde bioplynová stanice stojí. Pokud jsou tyto odběry malé resp. pouze sezónní, je potřeba zvážit 
další možnosti, např. dodávky tepla jiným odběratelům (obce, podniky), sušárenské technologie, temperované 
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sklady, vytápěné skleníky, chov teplomilných ryb a živočichů, apod. Konkrétní technická řešení využití tepla pak 
závisí především na místních podmínkách. 
Výše uvedený požadavek je zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 
Pro eliminaci negativního ovlivnění povrchových a podzemních vod požaduje ČIŽP splnění následujících podmínek 
a opatření: opatřit jímky kontrolním systémem úniku závadných látek, ke kolaudaci předložit protokoly o 
nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch a jímek, plán havarijních opatření, plán organického hnojení, do 
technologie vhodně začlenit detekční zařízení umožňující přehled o stupni naplnění jímek a správné funkci 
zařízení, uvést do provozu pouze zabezpečený silážní žlab (vyspádování dna do sběrné vpusti, odvod 
akumulovaných vod a silážních šťáv do homogenizační jímky), zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny 
proti nežádoucímu úniku závadných látek při hašení požáru. 
Připomínky mají zákonný charakter a  není třeba je zahrnovat do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) nepožaduje další posuzování záměru.  
 

III. Závěr: 
Záměr „Bioplynová stanice Jilem“ naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. d zákona jako podlimitní záměr k bodu 3.1 
kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda záměr bude posuzován podle zákona. 
 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – 
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že podlimitní záměr 

„Bioplynová stanice Jilem“ 

n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a  n e b u d e proto posuzován podle zákona, 

za následujících podmínek, které by měly být rozpracovány pro další návazná řízení:   
 
Budou zajištěny další možnosti využití tepla. 
Bude zpracován provozní řád BPS a bude v něm uvedeno, že nebudou zpracovávány živočišné odpady. 
Skladovací jímky na vstupu do BPS a případně i na výstupu budou zastřešeny a pachové látky nebudou emitovány 
do ovzduší v koncentracích nad přípustnou míru obtěžování zápachem. 
 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,                                                  
zemědělství a lesnictví                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Došlá vyjádření: 
Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 25.10.2010 
Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 27.10.2010 
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