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číslo jednací: KUJCK 22801/2012 OZZL/12/Lz  datum:  5.10.2012 vyřizuje: Ing. Petr Lázni čka   telefon: 386 720 770 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále 
jen „zákon“) 

Název:  „Kogenera ční jednotka 400 kW v objektu energetického zdroje B ertiny lázn ě - Třeboň“ 

Kapacita a charakter zám ěru:  
Záměrem je instalace nové kogenerační jednotky ve stávajícím objektu energetického zdroje Bertiných lázní. 
Ve strojovně budou demontovány dvě stávající kogenerační jednotky, které jsou v současné době mimo provoz. 
Prostor bude rozšířen a stavebně upraven, bude proveden nový vnitřní strop s požadovaným útlumem, v západní 
stěně budou zrušena vrata a celá stěna doplněna přizdívkou. Vstup bude východní stěnou. V upraveném prostoru 
strojovny bude instalována jedna kogenerační jednotka na zemní plyn a později na bioplyn, o elektrickém výkonu 
400 kWel a tepelném výkonu 426 kWth. Hodinová spotřeba zemního plynu bude 101 m3/hod. Mezi spalinovým 
výměníkem a komínem bude zařazen tlumič hluku. Ve spalinovém výměníku dojde k přenosu tepelné energie 
spalin do topné vody. Pro vyrovnání konstantní výroby tepla a proměnného odběru tepla budou v systému dva 
tlakové akumulátory tepla s celkovou akumulační kapacitou 1 960 kWh při tepelném spádu 90/60°C a 90% využití. 
Výška koruny komínu o průměru 300 mm bude 12 m nad podlahou kotelny. V budoucnu dojde k přechodu 
na bioplyn s využitím stávajícího bioplynovodu. V areálu bude vybudována nová trafostanice. 

 
Umíst ění:  kraj: Jihočeský  
             město: Třeboň 
       kat. území: Třeboň 

Oznamovatel:  společnost E.ON Trend s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 25172662 

Zpracovatel oznámení:  NATURCHEM, s.r.o., Ing. František Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00 Vinohrady, 
Praha 2, provozovna Rudolfovská 57, 370 01 České Budějovice  
 
II. Souhrnné vypo řádání p řipomínek: 
V rámci zjišťovacího řízení byly k záměru „Kogenerační jednotka 400 kW v objektu energetického zdroje Bertiny 
lázně - Třeboň“ doručeny celkem 4 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České 
Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec, Městský úřad 
Třeboň, odbor životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboňsko). 

Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát České Bud ějovice  požaduje při výkopových pracích 
pro kabely v místech možného narušení kořenového systému dřevin dodržet postup v souladu s normou 
ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině, ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích). Další připomínky nemá a nepožaduje další posuzování záměru. 

Připomínka byla zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

Krajská hygienická stanice Jiho českého kraje, územní pracovišt ě Jind řichův Hradec nemá připomínky a 
nepožaduje další posuzování záměru. 

Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR, Správa CHKO T řeboňsko vyloučila významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
(EV)nacházejících se na území CHKO Třeboňsko a na Ptačí oblast Třeboňsko. Nemá připomínky a nepožaduje 
další posuzování záměru. 

Městský ú řad Třeboň, odbor životního prost ředí nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.  
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Hodnocení zp ůsobu ovlivn ění životního prost ředí a obyvatelstva zám ěrem   
Realizace záměru umožní lepší využití plynu a později využití bioplynu v zařízeních lázní. Vliv vlastní výstavby 
záměru bude vzhledem k rozsahu záměru a umístění v budově zanedbatelný. Záměr nebude mít významný vliv na 
chráněná území.  
 
III. Závěr: 
Záměr „Kogenera ční jednotka 400 kW v objektu energetického zdroje B ertiny lázn ě - Třeboň“  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 záměr 

„Kogenera ční jednotka 400 kW v objektu energetického zdroje B ertiny lázn ě - Třeboň“ 
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: 

Opatření pro fázi výstavby  

Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby.  
Provádět opatření k omezení prašnosti 
Při výkopových pracích dodržet postup dle normy ČSN 839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině, 
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

 

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: 

1)  Vyjádření České inspekce životního prostředí OI České Budějovice ze dne 19.9.2012 
2)  Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 12.9.2012 
3)  Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboňsko ze dne 13.9.2012 
4)  Vyjádření Městského úřadu Třeboň, odbor životního prostředí ze dne 24.9.2012 
 


