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V�c: P�edání záv�ru zjiš�ovacího �ízení s žádostí o zve�ejn�ní

Krajský ú�ad – Jiho�eský kraj provedl jako p�íslušný ú�ad podle § 22 písm. a) zákona �. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na 
životní prost�edí), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“) zjiš�ovací �ízení podle § 7 zákona k zám�ru 
„Rozší�ení zem�d�lské bioplynové stanice Jarošovice“. Na základ� písemných vyjád�ení dot�ených správních 
ú�ad� vydal krajský ú�ad záv�r zjiš�ovacího �ízení, který Vám v p�íloze zasílá. 

M�sto Týn nad Vltavou žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zve�ejn�ní záv�ru zjiš�ovacího �ízení 
(bez p�íloh) na ú�ední desce a nejmén� ješt� jedním, v dot�eném území obvyklým zp�sobem (nap�íklad v místním 
tisku, v rozhlase apod.). Doba zve�ejn�ní je nejmén� 15 dn�. Zárove� žádáme m�sto Týn nad Vltavou 
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání vyrozum�ní o dni vyv�šení záv�ru zjiš�ovacího �ízení a o tom, 
jakým dalším zp�sobem byl záv�r ješt� zve�ejn�n.

Do záv�ru zjiš�ovacího �ízení lze nahlédnout také v Informa�ním systému EIA na internetových stránkách �eské 
informa�ní agentury životního prost�edí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stránkách kraje www.kraj-
jihocesky.cz (Krajský ú�ad, odbor životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví). 

Ing. Karel  �erný   
vedoucí odboru životního prost�edí,  
zem�d�lství a lesnictví 

P�íloha:  záv�r zjiš�ovacího �ízení 

�j.: KUJCK 38999/2014/OZZL
Sp. zn.: OZZL 32620/2014/jahon

datum: 25. 6. 2014 vy�izuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739
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Rozd�lovník k písemnosti �j.: KUJCK 38999/2014/OZZL ze dne 25. �ervna 2014  

Dot�ené samosprávné celky: 
- Jiho�eský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  �eské Bud�jovice 
- M�sto Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou - DS                           

Dot�ené správní ú�ady:
- M�stský ú�ad Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou   

- odbor životního prost�edí - DS                                                    
- �eská inspekce životního prost�edí �eské Bud�jovice, U Výstavišt� 16  
  370 21 �eské Bud�jovice - DS                      
- Krajská hygienická stanice Jiho�eského kraje se sídlem v �eských Bud�jovicích,    
  Na Sadech 1858/25, 370 71 �eské Bud�jovice - DS          
                                                                                                               
- Krajský ú�ad – Jiho�eský kraj, OZZL  - odd�lení ochrany ovzduší a nakládání s odpady 

Oznamovatel:  
- Št�pán Netík, Net�chovice 14, 375 01 Týn nad Vltavou

Na v�domí: 
- MŽP �R, odbor posuzování vliv� na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - DS                                             
- ATELIER 111 architekti s.r.o., P�ístavní 31/1423, 170 00 Praha 7 Holešovice - DS 
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V�c: ZÁV�R ZJIŠ�OVACÍHO 	ÍZENÍ

podle § 7 zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále 
jen „zákon“) 

I. Identifika�ní údaje:

Název:  Rozší�ení zem�d�lské bioplynové stanice Jarošovice 

Kapacita a charakter zám�ru: P�edm�tem posuzovaného zám�ru je rozší�ení Bioplynové stanice v rámci 
zem�d�lského areálu v Jarošovicích u Týna nad Vltavou. Krajský ú�ad vydal k zám�ru Bioplynová stanice 
Jarošovice dne 27. 8. 2010 záv�r zjiš�ovacího �ízení (�.j: KUJCK 25968/2010 OZZL/8/Hon), ve kterém konstatoval, 
že zám�r nemá významný negativní vliv na životní prost�edí a ve�ejné zdraví a nebude posuzován podle zákona, 
za p�edpokladu dodržení uvedených podmínek. P�edm�tem zám�ru ve zjiš�ovacím �ízení byla novostavba 
bioplynové stanice (kombinovaného za�ízení k výrob� bioplynu a jeho energetickému využití) v jižní �ásti 
zem�d�lského areálu v k.ú. Týn nad Vltavou. Kapacita bioplynové stanice byla cca 8 300 tun biomasy na vstupu za 
rok s následujícími vstupními materiály: statkové materiály (hn�j, kejda a kuku�i�ná siláž 	  3100 t/r) a bioodpady 
(zbytky potravin, kuchy
ské zbytky 	  5200 t/r). V bioplynové stanici byla p�edpokládána instalace kogenera�ní 
jednotky o elektrickém výkonu 330 kW a tepelném výkonu 400 kW.  

Dále krajský ú�ad vydal dne 6. 6. 2013 vyjád�ení (�.j: KUJCK  30973/2013/OZZL) ke zm�n� zám�ru, ve kterém 
konstatoval, že se nejedná o významnou zm�nu p�vodního zám�ru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c)  zákona a 
zám�r nepodléhá novému zjiš�ovacímu �ízení podle § 7 zákona. V rámci této zm�ny zám�ru došlo ve 
stávajícím zem�d�lském areálu k mírnému posunu umíst�ní objekt� bioplynové stanice (dále jen „BPS“) 
východním sm�rem. P�edm�tem zm�ny byla instalace jiné kogenera�ní jednotky s elektrickým výkonem 550 kW a 
tepelným výkonem 569 kW. Úm�rn� výkonu bylo navýšeno i množství vstupních surovin na vstupu do BPS (cca 11 
500 tun/rok). Skladba surovin se nem�nila, oproti p�vodnímu zám�ru bylo uvažováno zpracování v�tšího množství 
statkových materiál� v��i ostatním vstupním surovinám. Dále projekt �ešil zm�nu jednotlivých stavebních objekt�
(nap�. nov� vybudovaný koncový sklad a vstupní jímku). Dopravní trasy vstupních surovin, zp�sob aplikace v�etn�
umíst�ní vyváženého digestátu a základní princip procesu projektované BPS se nem�nil. 

V rámci sou�asné zm�ny zám�ru dochází k rozší�ení výše uvedené BPS, kdy bude osazena další kogenera�ní 
jednotka o elektrickém výkonu 550 kW a tepelném výkonu 569 kW. Celkový elektrický výkon naroste na 1 100 kW 
a tepelný výkon na 1 138 kW. V d�sledku osazení další kogenera�ní jednotky dojde rovn�ž k p�ímo úm�rnému 
navýšení vstupních surovin (ro�ní množství 26 500 tun) s následující skladbou: Kejda hov�zí cca 5 900 tun/rok, 
kuku�i�ná siláž cca 9 500 tun/rok, travní siláž cca 7 100 tun/rok, chlévská mrva cca 3 200 tun/rok, šrot cca 800 
tun/rok. V rámci rozší�ení BPS dále bude celý objekt dvoustup
ového fermentoru s dávkovacím za�ízením 
zast�ešen železobetonovou deskou a stávající koncový sklad zast�ešen plynojemem. V d�sledku zm�n dále 
dochází k rozší�ení vedení plynovodu - propojení fermentoru s dofermentorem a v rámci interiéru objektu 
kogenerace k propojení dalšího motoru. Sou�ástí rozší�ení je rovn�ž novostavba koncového skladu. 

Umíst�ní: kraj: Jiho�eský  
                  

     obec: Týn nad Vltavou 
                  

     kat. území: Týn nad Vltavou 

�j.: KUJCK 38999/2014/OZZL
Sp. zn.: OZZL 32620/2014/jahon

datum: 25. 6. 2014 vy�izuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739
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Oznamovatel: Št�pán Netík, Net�chovice 14, 375 01 Týn nad Vltavou 
                        I�: 65988345  

  

II. Souhrnné vypo�ádání p�ipomínek:

V rámci zjiš�ovacího �ízení bylo k zám�ru „Rozší�ení zem�d�lské bioplynové stanice Jarošovice“ doru�ena 3 
vyjád�ení (Krajský ú�ad - Jiho�eský kraj, odbor životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví; �eská inspekce 
životního prost�edí, OI �eské Bud�jovice; Krajská hygienická stanice Jiho�eského kraje se sídlem v �eských 
Bud�jovicích). 

Krajská hygienická stanice Jiho�eského kraje se sídlem v �eských Bud�jovicích se zám�rem souhlasí a 
nepožaduje další posuzování zám�ru. Upozor�uje, že bude požadovat v rámci zkušebního provozu v souladu se 
zák. �. 258/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v souladu s doporu�ením zpracovatele výše citované 
Hlukové studie, p�ímým m��ením prokázat, že hluk ší�ící se z provozu zem�d�lské bioplynové stanice Jarošovice, 
a to i po jejím rozší�ení, nep�ekra�uje na hranici jednotlivých chrán�ných prostor� hygienické limity hluku 
stanovené v aktuáln� platném na�. vl. �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, 
pro denní i no�ní dobu.
Výše uvedené upozorn�ní je zohledn�no v podmínkách záv�ru zjiš�ovacího �ízení 

�eská inspekce životního prost�edí, OI �eské Bud�jovice (dále jen „�IŽP“) z hlediska ochrany ovzduší �IŽP 
upozor�uje, že teplo vznikající p�i výrob� elektrické energie v kogenera�ní jednotce by m�lo být dále využíváno, 
krom� spot�eby �ásti tepla pro technologické oh�evy a krytí tepelných ztrát fermentor� jsou další možnosti využití, 
nap�. otop a oh�ev TUV v areálu, kde BPS stojí. Pokud jsou tyto odb�ry malé resp. pouze sezónní, je pot�eba 
zvážit další možnosti, nap�. dodávky tepla jiným odb�ratel�m (obce, podniky), sušárenské technologie, 
temperované sklady, vytáp�né skleníky, chov teplomilných ryb a živo�ich�, apod. Konkrétní technická �ešení 
využití tepla pak závisí p�edevším na místních podmínkách. Dále upozor�uje, že v oznámení je uvedeno, že na 
stávající bioplynové stanici (p�ed rozší�ením) jsou také zpracovány zbytky z kuchyní a jídelen a odpadní tuky a 
oleje (hygienizovaná surovina ze sousední kompostárny). Tyto vstupní suroviny nejsou uvedeny v povolení 
provozu zdroje dle zákona �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší, v patném zn�ní, vydaném Krajským ú�adem 
Jiho�eského kraje, ani ve schváleném provozním �ádu zdroje, nesmí být tedy v bioplynové stanici využívány. �IŽP 
dále požaduje zajišt�ní náhradního zdroje elektrické energie v p�ípad� výpadku její dodávky. 
Jednotlivé p�ipomínky a požadavky �IŽP jsou zohledn�ny v podmínkách záv�ru zjiš�ovacího �ízení 

Dle vyjád�ení Krajského ú�adu - Jiho�eského kraje, odboru životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví, 
odd�lení ochrany ovzduší a nakládání s odpady lze s ohledem na kumulaci více obdobných zám�r� v jedné 
lokalit� p�edpokládat navýšení celkového dopravního zatížení a související prašnosti. Proto požaduje, aby sou�ástí 
architektonického �ešení areálu byla vhodná protiprachová opat�ení, nap�. výsadba izola�ní zelen�, zatravn�ní 
volných ploch po dokon�ení stavby, rozvod vody pro p�ípadné skráp�ní.
Uvedená p�ipomínka je zohledn�na v podmínkách záv�ru zjiš�ovacího �ízení 

III. Záv�r:

Zám�r „Rozší�ení zem�d�lské bioplynové stanice Jarošovice“ je dle § 4 odst. 1 písm. d) podlimitním zám�rem 
respektive v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona jeho významnou zm�nou a proto bylo dle § 7 zákona 
provedeno zjiš�ovací �ízení za ú�elem zjišt�ní, zda zám�r bude posuzován podle zákona. 

Na základ� provedeného zjiš�ovacího �ízení podle zásad uvedených v p�íloze �. 2 k zákonu došel Krajský ú�ad – 
Jiho�eský kraj jako p�íslušný orgán podle § 22 zákona k záv�ru, že zám�r 

„Rozší�ení zem�d�lské bioplynové stanice Jarošovice“ 

n e m á významný negativní vliv na životní prost�edí a ve�ejné zdraví a n e b u d e  posuzován podle zákona,
za t�chto podmínek: 
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� V rámci zkušebního provozu p�ímým m��ením prokázat, že hluk ší�ící se z provozu zem�d�lské bioplynové 
stanice Jarošovice, a to i po jejím rozší�ení, nep�ekra�uje na hranici jednotlivých chrán�ných prostor�
hygienické limity hluku stanovené v aktuáln� platném na�. vl. �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, pro denní i no�ní dobu. 

� Sou�ástí architektonického �ešení areálu budou vhodná protiprachová opat�ení, nap�. výsadba izola�ní 
zelen�, zatravn�ní volných ploch po dokon�ení stavby, rozvod vody pro p�ípadné skráp�ní. 

� Bude zpracován aktualizovaný plán organického hnojení. V tomto plánu bude respektována zejména 
odstupová vzdálenost od obytné zástavby, vodní zdroje, vodní toky, záplavová území, siln� svažitá území 
dále zvlášt� chrán�ná území jejich ochranná pásma, prvky ÚSES, p�ípadn� pozemky kolem b�ehových 
hran rybník� a tok�. 

� Bude vypracován plán havarijních opat�ení pro p�ípad úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem 
budou seznámeni všichni pracovníci. Nov� budované stavby budou zajišt�ny proti nežádoucímu úniku 
závadných látek p�i hašení požáru. 

� Pro za�ízení bioplynové stanice bude zpracován provozní �ád, jehož sou�ástí bude také zp�sob nakládání 
s digestátem a popsán postup �ízení produkce bioplynu v p�ípad� jeho nadprodukce, poruch �i havárií. 
Dále zde bude uveden zp�sob zajišt�ní elektrické energie v p�ípad� výpadku její dodávky (náhradní zdroj 
el. energie). 

� Jímky bioplynové stanice budou opat�eny kontrolním systémem závadných látek, ke kolaudaci budou 
p�edloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipula�ních ploch, jímek, provedené 
autorizovanou firmou.  

� Bude vypracován rámcový plán pro budoucí využití tepla – pro vlastní technologickou spot�ebu, k vytáp�ní 
vybraných objekt� zem�d�lského areálu, pop�. k napojení dalšího okruhu využití tepla. 

� V rámci osevního postupu volit pro p�stování kuku�ice p�ednostn� pozemky v rovin� nebo s malým 
spádem. 

� Využívat skladbu a množství vstupních surovin v souladu s parametry posuzovanými v rámci tohoto 
zjiš�ovacího �ízení. 

Od�vodn�ní: 

Krajský ú�ad dosp�l k výše uvedenému záv�ru, že zám�r nebude mít významný negativní vliv na životní prost�edí 
a ve�ejné zdraví na základ� charakteristiky zám�ru, umíst�ní zám�ru a charakteristiky p�edpokládaných vliv�
zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí. P�íslušný ú�ad obdržel k oznámení celkem 3 vyjád�ení. Z vyjád�ení 
dot�ených správních ú�ad� vyplývá, že k zám�ru nebyly vzneseny závažné p�ipomínky, které by nebylo možno 
v následujících fázích p�ípravy zám�ru ú�inn� a beze zbytku �ešit, a které by zásadním zp�sobem zpochybnily 
nebo bránily p�ípadné realizaci zám�ru. Všechny oprávn�né požadavky, vyplývající z t�chto vyjád�ení, jsou ve 
form� podmínek uvedeny v záv�ru zjiš�ovacího �ízení. Záv�r zjiš�ovacího �ízení nenahrazuje vyjád�ení a 
rozhodnutí podle zvláštních právních p�edpis�. 

Ing. Karel  �erný   
vedoucí odboru životního prost�edí,  
zem�d�lství a lesnictví 

P�ílohy:
1. Vyjád�ení �eské inspekce životního prost�edí, OI �eské Bud�jovice ze dne 11. 6. 2014 
2. Vyjád�ení KHS Jiho�eského kraje se sídlem v �eských Bud�jovicích ze dne 10. 6. 2014 
3. Vyjád�ení Krajského ú�adu - Jiho�eský kraj, odbor životního prost�edí, zem�d�lství a lesnictví ze dne 13. 6. 2014 





Vaše ZN.: KUJCK 32624/2014/OZZL 32620/2014/jahon 
Ze dne: 28.5.2014 
 
Naše zn: IŽP/42/IPP/1409321.001/14/CDV 

Vy izuje: Ing. Dušan Vysloužil 
Tel.: 386 109 121 
E-mail: vyslouzil_dusan@cb.cizp.cz 
DS: v3cdzr7 
datum: 11.6.2014 

   

 

Oblastní inspektorát eské Bud jovice 
U Výstavišt  16, Post Box 32, 370 21 eské Bud jovice 
tel.: 386 109 111, e-mail: public_cb@cizp.cz 
I : 41 69 32 05, www.cizp.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stanovisko IŽP k vliv m zám ru „Rozší ení zem d lské bioplynové stanice Jarošovice“. 

Dne 2.5.2014 bylo oblastnímu inspektorátu IŽP v eských Bud jovicích doru eno oznámení zám ru „Roz-
ší ení zem d lské bioplynové stanice Jarošovice“. Oznamovatelem je p. Št pán Netík 

Posuzovaným zám rem je rozší ení stávající zem d lské bioplynové stanice. Konkrétn  pak zám r eší zm -
nu využití stávajícího skladu digestátu, který bude nov  zastropen nízkotlakým zásobníkem plynu a bude 
sloužit jako dofermentor, dále bude vybudován nový koncový sklad digestátu (nezastropená kruhová jímka) 
a také bude instalována druhá kogenera ní jednotka pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie o 
elektrickém výkonu 550 kW, tepelném výkonu 569 kW a jmenovitém tepelném p íkonu 1 335 kW. Celkový 
elektrický výkon pak bude 1 100 kW, tepelný výkon 1 138 kW a celkový jmenovitý p íkon 2 670 kW. Vyro-
bená el. energie bude dodávána do ve ejné distribu ní sít , tepelná energie bude využívána k oh evu fermen-
tor  a dále k vytáp ní objekt  umíst ných v areálu.    

Koncový sklad bude tvo it železobetonová nezast ešená jímka o užitném objemu 9 753 m3, což je dostate né 
vzhledem k p edpokladu tvorby 7 573 m3 digestátu za 4 m síce (rozvoz na pole investora cca 3×/rok, celko-
vá produkce 22 719 m3/rok). Aplikace digestátu bude probíhat dle aktualizovaného plánu org. hnojení. Vý-
po tem bylo stanoveno, že pot ebná minimální rozloha pozemk  k aplikaci digestátu je  468 ha, investor 
hospoda í celkem na 854,19 ha orné p dy.  

Kapacita za ízení bude cca 26 500 t biomasy/rok. Zpracovávat se bude kuku i ná siláž (9 500 t/rok), travní 
senáž (7 100 t/rok), kejda skotu (5 900 t/rok), chlévská mrva (3 200 t/rok) a šrot (800 t /rok). 

Ochrana p írody 

Stavba bude umíst na na plochách, které jsou územním plánem vy len ny pro zem d lskou výrobu a pole. 
Nebude pot eba kácet d eviny. V lokalit  se nevyskytují žádné chrán né druhy rostlin a živo ich . P i apli-
kaci fermenta ních zbytk  jako hnojiva budou zohledn ny významné krajinné prvky a prvky ÚSES. 

IŽP nemá z pohledu zákona o ochran  p írody k uvedenému zám ru žádné p ipomínky. 

Ochrana ovzduší 

Bioplynová stanice je vyjmenovaným stacionárním zdrojem uvedeným v p íloze . 2 k zákonu o ochran  
ovzduší – kód 3.7. Výroba bioplynu.  

Kogenera ní jednotky jsou vyjmenovaným stacionárním zdrojem uvedeným v p íloze . 2 k zákonu o ochra-
n  ovzduší – kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném 
p íkonu od 0,3 MW do 5 MW v etn .   

Krajský ú ad-Jiho eský kraj 
Odbor životního prost edí, 
zem d lství a lesnictví 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 06 eské Bud jovice 
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Sou ástí oznámení je odborný posudek a také rozptylová studie, která hodnotí vliv zám ru na imisní situaci 
dané lokality.                                                                                                                                                                               

V p edloženém oznámení je uveden odkaz na vyhlášku . 362/2006 Sb. Tato vyhláška však byla zrušena.  

V oznámení je dále uvedeno, že na stávající bioplynové stanici (p ed rozší ením) jsou také zpracovány zbyt-
ky z kuchyní a jídelen a odpadní tuky a oleje (hygienizovaná surovina ze sousední kompostárny). IŽP upo-
zor uje, že tyto vstupní suroviny nejsou uvedeny v povolení provozu zdroje dle zákona . 201/2012 Sb., o 
ochran  ovzduší, v patném zn ní, vydaném Krajským ú adem Jiho eského kraje, ani ve schváleném provoz-
ním ádu zdroje, nesmí být tedy v bioplynové stanici využívány.   

Bude zajišt n náhradní zdroj elektrické energie v p ípad  výpadku její dodávky.  

IŽP upozor uje, že teplo vznikající p i výrob  elektrické energie v kogenera ní jednotce by m lo být dále 
využíváno, krom  spot eby ásti tepla pro technologické oh evy a krytí tepelných ztrát fermentor  jsou další 
možnosti využití, nap . otop a oh ev TUV v areálu, kde BPS stojí. Pokud jsou tyto odb ry malé resp. pouze 
sezónní, je pot eba zvážit další možnosti, nap . dodávky tepla jiným odb ratel m (obce, podniky), sušáren-
ské technologie, temperované sklady, vytáp né skleníky, chov teplomilných ryb a živo ich , apod. Konkrét-
ní technická ešení využití tepla pak závisí p edevším na místních podmínkách. 

IŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k p edloženému oznámení další p ipomínky.       

Ochrana vod 

B hem výstavby bude spot eba vody zanedbatelná (kropení beton , apod.), bude odebírána ze stávající stud-
ny, která je využívána pro pot eby farmy. Pracovníci BPS využívají stávající hygienické zázemí. Splaškové 
vody budou likvidovány stávajícím zp sobem – v procesu BPS. Kontaminované deš ové vody ze zpevn -
ných ploch (cca 156 m3/rok) budou jako dosud svedeny do vstupní jímky a poté zpracovány v BPS. Nekon-
taminované deš ové vody budou jako dosud vsakovány.  

Jímky (v etn  novostavby koncového skladu) jsou provedeny z vodostavebného betonu, opat eny kontrol-
ním systémem úniku závadných látek do terénu a detek ním systémem proti p epln ní.  

IŽP nemá z pohledu vodního zákona k p edloženému Oznámení žádné p ipomínky. 

Odpadové hospodá ství 

Množství a druhy odpad  produkovaných p i výstavb  a provozování zám ru jsou v Oznámení popsány v 
kap. B.III.3. na str. 25 až 27. Odpady z fáze výstavby budou v odpov dnosti stavební firmy (nebudou prová-
d ny žádné demolice objekt ), výkopová zemina a hlušina bude využita v rámci stavby k terénním úpravám.   

Investor obhospoda uje cca 850 ha zem d lských pozemk , digestát na nich bude využíván jako organické 
hnojivo, p ípadn  bude využíván na k tomuto ú elu pronajatých pozemcích (aplikace na pozemky 3 x ro n ). 

IŽP z pohledu zákona o odpadech nemá k p edloženému Oznámení žádné p ipomínky. 

Otisk razítka 

Ing. Vladimír Jirá ek 
editel oblastního inspektorátu 
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Jirá ek
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