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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 8.2.2012  

oznámení společnosti EGLIN, a.s., Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ 28263715, o  podlimitním záměru 

„Bioplynová stanice Rakvice“, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav, s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona. 

Záměr je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 4 odst. 1 písmena 

d) zákona. 

Jedná se o podlimitní záměr k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném 

výkonu od 50 do 200 MW, kategorie II přílohy č. 1 zákona. 

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:   Bioplynová stanice Rakvice  

Umístění:   Jihomoravský kraj 

Okres:  Břeclav 

Obec:   Rakvice 

Katastrální území: Rakvice 

 

Oznamovatel:  EGLIN, a.s., Kaštanová 64, 620 00 Brno, IČ 28263715 

Váš dopis zn.:   
 
 
 
Dle rozdělovníku 
 

Ze dne:  
Č. j.: JMK  16803/2012 
Sp. zn.: S-JMK  16803/2012 OŽP/Vr 
Vyřizuje: Ing. Lubomír Vrabec 
Telefon: 541652683 
Datum:  5.3.2012 
  

  
   
   

„Bioplynová stanice Rakvice“, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu 

ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Charakter záměru:  

Záměrem společnosti je novostavba bioplynové stanice uvnitř stávajícího zemědělského areálu 

soukromého zemědělce Ing. Rajmunda Fily, kde je v současné době prováděn výkrm skotu a 

veškerá produkce hnoje bude využívána v BPS. Areál farmy je situován v lokalitě Trkmanice 

samostatně za dálnicí D1 severovýchodně od vlastní obce Rakvice. 

Bioplynová stanice bude vyrábět bioplyn mokrou anaerobní mezofilní fermentací kukuřičné siláže 

(6.600 t/rok), cukrovarských řízků (4.000 t/rok) a hnoje skotu ( 1.000 t/rok) ve fermentoru  objemu 

2.570 m3. Vznikající bioplyn  bude využit v kogenerační jednotce  o tepelném výkonu 558 kW a el. 

výkonu 500kW. Digestát bude uskladněn v nádrži na digestát o objemu 4.522 m3 a aplikován na 

zemědělské pozemky jako hnojivo. 

Městský úřad Podivín, stavební úřad sděluje, že umístění navrhovaného záměru je v souladu 

s platným Územním plánem obce Rakvice- změna č.2  (Vz- výrobní a smíšená území- zemědělská 

výroba, sklady, těžební závody, zpracovatelské provozy).  

Obec Rakvice sděluje ve svém vyjádření, že nemá proti záměru výstavby Bioplynové stanice 

námitky. 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

         V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřil Jihomoravský kraj, Česká inspekce 

životního prostředí – OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje a Městský úřad 

Břeclav, OŽP.  Vyjádření Krajské veterinární správy a veřejnosti krajský úřad neobdržel. 

Jihomoravský kraj nemá připomínky a nepožaduje další posuzování. 

ČIŽP – OI Brno sděluje: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Dle závěrů rozptylové studie platí, že na základě vypočtených hodnot lze předpokládat, že imisní 
limity nebudou v případě navrhovaného stavu (výška komína kogenerační jednotky 10 m , průměr 
koruny – 0,25 m) i se zohledněním imisního pozadí v celé výpočtové síti překračovány. 
 
Z hlediska ochrany vod: 
K.ú. Rakvice patří mezi tzv. zranitelné oblasti. V BPS bude využívána kukuřičná siláž, hnůj skotu a 
cukrovarnické řízky. Zpracovatel dokumentace nerozlišuje pojem „hnůj skotu“ a „chlévská mrva“.  
V případě používání hnoje, který musí projít procesem „zrání“, což vyžaduje odpovídající 
skladovací  kapacitu.  Jímky na chlévskou mrvu o objemu 49 m3 se jeví v tomto případě pro hnůj 
skotu jako kapacitně nedostatečná a bylo by nutno vybudovat stálé hnojiště. Hnůj má být  
produkován v chovu skotu v místě BPS. Dle informace ČIŽP byl tento chov skotu již ukončen. 
V tomto případě by bylo nutno hnůj dovážet ze vzdálenějšího  okolí, což platí i pro dovoz řízků. 
Jelikož by mělo být v dané oblasti vybudováno více PBS a není známo, zda se záměry uskuteční, 
mělo by být pěstování kukuřice a aplikace výstupů z BPS (zranitelná oblast) posouzeno Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 
Možnosti napojení BPS na stávající zdroj vody nelze posoudit. V záměru je uvedeno, že stávající 
zdroj vody je dostatečný, jedná se o vlastní podzemní zdroj pro živočišnou výrobu. 
Silážní žlaby a podzemní jímky, kde jsou závadné látky i přechodně uskladňovány a manipulační 
plochy,na kterých je manipulováno se závadnými látkami musí být nepropustné a odolné proti 
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působení skladovaných látek. Manipulační plochy  musí být též zabezpečeny proti úniku závadných 
látek na plochy, jež nejsou k manipulaci určeny.  Nepropustnost musí být doložena dokladem o 
provedení zkoušek nepropustnosti nebo dokladem o shodě, musí být vybudován odpovídající 
kontrolní systém. 
ČIŽP žádá doplnění těchto údajů do dokumentace. 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se záměrem souhlasí  a nepožaduje  další 
posuzování záměru za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
1)   Budou respektována všechna doporučená opatření pro výstavbu a provoz záměru, uvedená 

v kap. D.IV oznámení. 
2)   V případě realizace záměru zajistit v rámci zkušebního provozu měření hluku v denní a noční 

době z provozu všech typů zdrojů hluku bioplynové stanice v těchto chráněných  venkovních 
prostorech staveb, které byly použity jako referenční body č. 1-3 v hlukové studii.  

        Cílem  měření bude ověření, zda reálná hluková zátěž v denní a noční době odpovídá 
výpočtům, prezentovaným v hlukové studii a zda budou dodrženy příslušné hygienické limity 
pro denní a noční dobu v chráněných venkovních prostorech staveb, vyplývajících z § 12 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
Městský úřad Břeclav, OŽP – k předloženému záměru nemá připomínky 
 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, uvádí, 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 s tím, že v žádném z nich se nepožaduje další posouzení záměru dle zákona. 

Požadavky uvedené ve vyjádření ČIŽP a KHS JmK budou řešeny v navazujících stupních projektové 

dokumentace.  

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze 

konstatovat, že záměr nemá takové významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by 

vyžadovaly další pokračování procesu posuzování. Krajský úřad při tomto hodnocení vzal v potaz 

zejména údaje obsažené v oznámení záměru a jeho odborných přílohách (hlukové studii a 

rozptylové studii). Přihlédl též k doloženému souhlasu obce Rakvice se záměrem, charakteru 

záměru, k umístění záměru v  zóně ploch Vz- výrobní a smíšená území (zemědělská výroba) a 

k obsahu doručených vyjádření.  

 
Závěr: 
 

Záměr „Bioplynová stanice Rakvice“, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav, je uveden v příloze č. 1 

zákona v kategorii II bod 3.1.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu 

§ 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr 
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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 Rakvice 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 obec Rakvice žádáme o zaslání 
písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu 
zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.  

 
 
 
 
    

                                                                               Ing. Jiří Hájek v.r.  

            vedoucí oddělení   

                                                                                 posuzování vlivů na životní prostředí 

Za správnost vyhotovení: Ing. Lubomír Vrabec 

 

Rozdělovník: 

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední 

desce  a  nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu 

závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce: 

Obec Rakvice, k rukám starosty, Náměstí 22, 691 03 Rakvice 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde 
 

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady: 

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav - 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 
 

IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 Vrabec.lubomir@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz  

 
 

 

otisk razítka 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Dále obdrží: 

Městský úřad Podivín, stavební úřad, Masarykovo náměstí 180/20,  691  45 Podivín - DS 
EGLIN, a.s., Kaštanová 64, 620 00 Brno – DS 
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan 
 
 

 

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Rakvice a Jihomoravský kraj). 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    

 

 

                                               razítko a podpis 

 

 

 

 

 


