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Věc: 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“) 

I. Identifikační údaje: 

Název: Zemědělská bioplynová stanice Bělčice 

Kapacita a charakter záměru: Novostavba zemědělské bioplynové stanice (kombinované zařízení k výrobě 
bioplynu a jeho energetickému využití) s celkovou zastavěnou plochou 4 961 m

2
 navazuje na stávající zemědělský 

areál s kapacitou 300 ks dojnic, 45 ks telat, 240 ks prasnic, 720 selat a 860 ks prasat pro výkrm. Vstupními 
surovinami pro provoz bioplynové stanice bude ročně 4 000 t kukuřičné siláže, 4 000 t travní senáže, 5 000 t kejdy 
skotu a prasat, 3 976 t chlévské mrvy skotu a prasat. Elektrický výkon zařízení 526 kW, tepelný výkon 532 kW. 
Celkový užitný objem hlavního fermentoru o výšce 6 m a vnitřním průměru 34 m bude 2 608 m

3
, dofermentoru 

s vnitřním průměrem 23 m bude 2 285 m
3
. Kapacita koncové kruhové jímky pro skladování směsi fugátu a 

digestátu bude 7 838 m
3
, průměr 36 m, výška 8 m. Kogenerační jednotka bude umístěna ve zvukově izolovaném 

kontejneru a bude kromě výroby el. energie využívána i jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody v některých 
budovách zemědělského areálu a zčásti nahradí stávající vytápění pomocí el. energie a LTO. 

Umístění:  

Kraj:   Jihočeský 

Obec:  Bělčice 

Kat. území: Bělčice 

Oznamovatel: Zemědělské družstvo Bělčice, Blatenská 296, 387 43 Bělčice,  

           IČ: 00113212 

II. Souhrnné vypořádání připomínek: 

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Zemědělská bioplynová stanice Bělčice“ doručena 3 vyjádření (Krajská 
hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Česká inspekce životního prostředí, OI 
České Budějovice; Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, odd. ochrany 
ovzduší a nakládání s odpady). 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích souhlasí s obsahem 
předloženého oznámení k záměru výstavby bioplynové stanice a nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat  
podle zákona. 

Česká inspekce životního prostředí z hlediska ochrany přírody uvádí, že v oznámení není mapa ploch 
určených pro aplikaci digestátu, proto nemohla vyhodnotit možné vlivy aplikace digestátu na zájmy chráněné 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

V oznámení je uvedena informace o tom, že investor obhospodařuje 1 352 ha ploch v okolí realizovaného záměru 
a systém hnojení na nich zůstane i po realizaci bioplynové stanice zachován a dávky dusíku na hektar nebudou 
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jejím vlivem navyšovány. Přesto je podmínka případné aktualizace plánu hnojení uvedena v závěru zjišťovacího 
řízení, mapa ploch určených pro aplikaci digestátu bude jeho součástí. 

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje dodržet všechna navržená opatření k minimalizaci zápachu, aby 
nedocházelo k obtěžování obyvatel dané lokality. 
Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 

Z hlediska ochrany vod ČIŽP souhlasí s realizací záměru při splnění následujících podmínek: 

- bude zajištěno, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku závadných látek  
při hašení požáru 

- ke kolaudaci stavby budou předloženy protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch, 
jímek, provedené odborně způsobilo osobou 

- do technologie bude vhodně začleněno detekční zařízení umožňující přehled o stupni naplnění jímek a 
správné funkci zařízení 

- bude vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek 
Výše uvedené připomínky jsou převzaty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. 

ČIŽP z hlediska odpadového hospodářství má připomínky, které doporučuje doplnit, popř. opravit v dalších 
fázích zpracování dokumentace. V oznámení není upřesněno, který subjekt bude odpovědný za vzniklé odpady a 
nakládání s nimi v době výstavby.  
Zohledněno v podmínkách závěru. 

Dále je pouze poukázáno na mylnou informaci o úřadu s rozšířenou působností pro obec Bělčice, kterým není 
město Strakonice, ale město Blatná. Špatně je také formulována věta na str. 15 týkající se toho, že stavební firma 
by mohla provést zneškodnění stavebního odpadu pouze v případě, že by k této činnosti byla oprávněna. 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší 
a nakládání s odpady souhlasí s umístěním bioplynové stanice za splnění následujících podmínek: 

1. Z důvodů eliminace zápachu požadujeme, aby výsledná doba zdržení ve fermentoru byla ≥ 60 dnů. 

2. Skladovací jímka digestátu bude dimenzována pro kapacitu ≥ 120 dnů. 

3. Velikost fléry musí být volena tak, aby bylo možné s dostatečnou rezervou likvidovat bioplyn v množství 
jeho jmenovité hodinové produkce. 

4. Součástí architektonického řešení stavby budou i opatření pro minimalizaci prašnosti (např. zatravnění 
volných ploch, výsadba vhodné zeleně, zpevnění areálových komunikací apod.) 

5. Součástí řešení tepelného hospodářství bude i opatření pro budoucí vyvedení tepelného výkonu do 
uvažovaných objektů (v oznámení je zmíněna administrativní budova, dojírna, sušička, posklizňová linka 
apod.) 

Výše uvedené podmínky jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení.   

III. Závěr: 
 
Záměr „Zemědělská bioplynová stanice Bělčice“ naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. d) zákona jako podlimitní 
záměr k bodu 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW kategorie II, přílohy 
č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem 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 

 

„Zemědělská bioplynová stanice Bělčice“ 
 

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

podle zákona 
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za těchto podmínek, které je nutné zohlednit v navazujících správních řízeních nebo v jiných postupech  
podle zvláštních právních předpisů:  

 do technologie vhodně začlenit detekční zařízení umožňující přehled o stupni naplnění jímek a správné funkci 
zařízení 

 vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zajišťování úniku závadných látek 

 celková doba zdržení substrátu ve fermentoru bude ≥ 60 dní 

 skladovací jímka na digestát bude dimenzována na kapacitu ≥ 120 dní  

 velikost fléry volit tak, aby bylo možné s dostatečnou rezervou likvidovat bioplyn v množství jeho jmenovité 
hodinové produkce 

 součástí řešení tepelného hospodářství bude i opatření pro budoucí využití tepelného výkonu v rámci areálu 
investora 

 v rámci architektonického řešení stavby navrhnout opatření pro minimalizaci prašnosti (např. zatravnění 
volných ploch, výsadba vhodné zeleně, zpevnění areálových komunikací apod.) 

 zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku závadných látek při hašení požáru 

 ke kolaudaci předložit protokoly o nepropustnosti všech podlah, manipulačních ploch, jímek, provedené 
odborně způsobilou osobou  

 včas aktualizovat plán organického hnojení společnosti a zabezpečit, aby vyvážení digestátu a jeho řádná 
aplikace probíhala dle rozvozového plánu společnosti za optimálního počasí s využitím vhodných aplikačních 
prostředků 

 dodržet všechna navržená opatření k minimalizaci zápachu, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel dané 
lokality 

 upřesnit subjekt, který bude odpovědný za vzniklé odpady a nakládání s nimi v době výstavby 

 zpracovat provozní řád a havarijní plán 

 aktualizovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu 

 zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám dodržováním čistoty provozu a udržováním 
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu 

 

Odůvodnění: 

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění 
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.   

Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených 
správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno                       
v dalších fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo 
bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou ve formě 
podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení. 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení  
podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
 
Ing. Karel Černý   
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 
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Došlá vyjádření (v příloze): 

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 3. 1. 2013 

2. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 10. 1. 2013  

3. Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, odd. ochrany 

ovzduší a nakládání s odpady ze dne 16. 1. 2013 


