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Dle rozdělovníku

„Zemědělská bioplynová stanice Terezín“, k.ú. Terezín, okr. Hodonín – závěr zjišťovacího řízení
ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 27.9.2012 oznámení
společnosti Nestor Kea s.r.o., Krumvíř 459, 691 73 Krumvíř, IČ 29210500, zpracované dle přílohy
č.3 zákona o záměru „Zemědělská bioplynová stanice Terezín“, k.ú. Terezín, okr. Hodonín
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) –
bod 3.1 , sloupec B – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW,
přičemž je záměrem dle § 4, odst. 1, písm. d) – záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“).
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a
měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.
Identifikační údaje:
Název:
Umístění:

Zemědělská bioplynová stanice Terezín
Jihomoravský kraj
okres Hodonín
Obec Terezín
k.ú. Terezín

Oznamovatel: Nestor Kea s.r.o., Krumvíř 459, 691 73 Krumvíř, IČ 29210500
Charakter záměru:
Předmětem záměru je vybudování zemědělské bioplynové stanice,
zpracovávající tzv. „mokrým kvašením dle metody NatUrgas“ zelenou travní hmotu, travní a
kukuřičnou siláž, GSP a vepřovou kejdu, produkovanou zemědělskou činností oznamovatele

1/4

(prizmatický fermentor- 2.500 m3, turbofermentor- 75m3, separátor pro digestát, jímka na
digestát- 4.500 m3). Výstupem technologie je bioplyn, který je využíván k výrobě el. energie
v kogenerační jednotce fy. GE Jenbacher a digestát, používaný k hnojení pozemků. Při provozu
kogenerační jednotky je produkováno i teplo, využívané pro vytápění technologie na potřebnou
teplotu. V areálu BPS budou též zřízeny zabezpečené plochy pro výrobu a skladování siláží o
kapacitě cca 20.000 t.
Parametry zařízení:
Vstupy:
Zelená travní hmota ………………………………………………………………….. 60 t/rok
Travní siláž…………………………………………………………………………………. 300 t/rok
Kukuřičná siláž…………………………………………………………………………… 7880t/rok
BPS…………………………………………………………………………………………….. 1300 t/rok
Vepřová kejda……………………………………………………………………………. 500 t/rok
Výstupy:
Digestát………………………………………………………………………………………. 3420 t/rok
Bioplyn ……………………………………………………………………………… 2,098.750 m3/rok
El. energie ………………………………………………………. 526 kW ……. 4,418.740 kW/rok
Tepelná energie……………………………………………….. 320 kW…… 2,690.619 kW/rok
Souhrnné vypořádání připomínek:
V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřila Česká inspekce životního prostředí – OI
Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín a Městský úřad
Hodonín, OŽP.
ČIŽP- OI Brno – doporučuje, aby dokumentace byla doplněna o kontrolní výpočet dostatečné
kapacity koncového skladu digestátu, pro deklarované 6 měsíční uskladnění.
KHS JMK –nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. s tím, že pro další průběh
projednávání záměru požaduje:
1. Před uvedením stavby a souvisejících zařízení do trvalého provozu dle zákona č 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu, tj. v průběhu
zkušebního provozu, bude za účelem objektivizace potenciální hlukové zátěže konkretizované v
oznámení a jeho přílohách zajištěno měření hluku v chráněných prostorech charakterizovaných
ustanovením § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. (dále také „chráněné prostory“), které mohou
být danou zátěží dotčeny, a to mj. na hranici areálu hřiště.
KHS JmK upozorňuje, že dle ustanovení § 32a) zákona č. 258/2000 Sb. může měření hluku v
životním prostředí člověka provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace
dle ustanovení § 83c zákona č.258/2000 Sb.
2. V případě, kdy na základě výsledku měření hluku nebude deklarováno prokazatelné
nepřekročení hygienických limitu hluku pro dotčené chráněné prostory ve smyslu ustanovení § 20
odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(dále také „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), budou neprodleně navržena a realizována
protihluková opatření, jejichž účinnost bude ověřena na základě opakovaného měření hluku.
Městský úřad Hodonín, OŽP - nepožaduje posuzovat uvedený záměr dle zákona 100/2001 Sb.
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Dále uvádí podmínky povolení záměru jež bude požadovat v navazujících řízeních z hlediska
jednotlivých složek životního prostředí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP konstatuje, že ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený
záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna
doručená vyjádření a konstatuje, že předložené oznámení záměru splňuje všechny zákonem
předepsané náležitosti a komplexně postihuje veškeré předpokládané vlivy záměru na životní
prostředí. V žádném z vyjádření se nepožaduje pokračování v posuzování. Uvedené připomínky a
doporučení se týkají navazujících řízení a budou v rámci nich vyřešeny.
Závěr:
Záměr „Zemědělská bioplynová stanice Terezín“, k.ú. Terezín, okr. Hodonín naplňuje dikci § 4
odst.1 písmena d) zákona č. 100/2001 Sb. , související s bodem 3.1, kategorie II, přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7
citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr
nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům.
Dotčenou obec Terezín žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí
vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je
možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Terezín o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu
zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v.r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Lubomír Vrabec
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o
zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o
zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce a
se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 20 dnů:
Obec Terezín, k rukám starostky, Terezín 55, 696 14 Čejč
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín -DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno-DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno-DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého 174, 612 38
Brno -DS
Obdrží na vědomí:
Městský úřad Hodonín, stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín – DS
Nestor Kea s.r.o., Krumvíř 459, 691 73 Krumvíř – DS vč. přílohy
Ing. Jiří Novák, CSc.,nám. Svornosti 1, 616 000 Brno

Potvrzení o zveřejnění (provedou obec Terezín a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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