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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 14.03.2012 

oznámení podlimitního záměru „Bioplynová stanice Šlapanice“, k.ú. Šlapanice, okr. Brno-venkov, 

s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona od oznamovatele: BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, 664 08 

Blažovice.

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 Šlapanice

Umístění: Jihomoravský kraj

Okres: Brno - venkov

Město: Šlapanice

Katastrální území: Šlapanice

Oznamovatel: BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice

Váš dopis zn.:

Dle rozdělovníku

Ze dne:

Č. j.: JMK  32493/2012
Sp. zn.: S-JMK  32493/2012 OŽP/Bd
Vyřizuje: Bc. Hana Bednářová
Telefon: 541652292
Datum: 18.04.2012

„Bioplynová stanice Šlapanice“, k.ú. Šlapanice, okr. Brno-venkov – 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 v návaznosti na stávající areál 

chovu dojnic. Záměrem je využití rozložitelných vedlejších živočišných produktů v zařízení 

k zachycování a využívání bioplynu při jejich přeměně na hnojivý substrát vznikající 

v biofermentorech. V areálu je provozována farma chovu dojnic, pro kterou bylo spočítáno

ochranné pásmo chovu zvířat. Toto ochranné pásmo nebude záměrem výstavby bioplynové 

stanice rozšiřováno. Bioplynová stanice bude využívat kejdu vyprodukovanou v těchto stájích. 

Bioplynovou stanici lze považovat za snižující technologii z hlediska produkce amoniaku 

a zápachových látek. V zemědělském areálu jsou i další skladovací a doprovodné zemědělské 

objekty. Mimo jiné i posklizňová linka se sušičkou obilí a kukuřice. Po výstavbě bioplynové stanice 

má být nahrazen stávající zdroj tepla v sušičce teplem z bioplynové stanice.

Bioplynová stanice bude vyrábět bioplyn anaerobní mezofilní fermentací kukuřičné siláže 

(16.250 t/rok) a hovězí kejdy (5.600 t/rok) ve fermentoru o objemu 5.120 m3. Vznikající bioplyn  

bude využit v kogenerační jednotce  o tepelném výkonu 1023 kW a el. výkonu 999 kW. Digestát 

bude uskladněn v nádrži na digestát o objemu 4.666 m3 a aplikován na zemědělské pozemky jako 

hnojivo.

Městský úřad Šlapanice, stavební úřad sděluje, že záměr je možné zařadit do výjimečně 

přípustných staveb, které v dané lokalitě mohou dle územního plánu být.

Souhrnné vypořádání připomínek:

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

životního prostředí – OI Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Krajská veterinární 

správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Městský úřad Šlapanice, OŽP a město 

Šlapanice.  Vyjádření veřejnosti krajský úřad neobdržel.

Jihomoravský kraj nemá připomínky a nepožaduje další posuzování.

ČIŽP – OI Brno sděluje, že z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky a dokumentace obsahuje 
všechny náležitosti.
Z hlediska ochrany vod má ČIŽP následující připomínky:

1. V případě skladování kapalného digestátu se bude jednat o nakládání se závadnými látkami 
„ve větším rozsahu“ ve smyslu § 39 vodního zákona (kap.1.1.), a z toho vyplývají následující 
povinnosti:

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie; schvaluje příslušný vodoprávní úřad,
b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu

5-ti let,
c) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají 

nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,

d) používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, 
které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod,

e) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, 
pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti 
potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu a v případě zjištění 
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nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny 
nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,

f) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných 
látek. Provozovatel BPS musí zajistit dostatečnou velikost zásobníků na fermentační zbytek 
(minimálně 4 měsíce).

2. Pokud je výstup z BPS přímo aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení, pak toto 
musí být prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších předpisů).  Skladování 
a způsob používání hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 91/2007 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání 
hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. Dle nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin 
a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, platí jako jedno z mnoha opatření 
povinnost zapravovat tekutá statková hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin. Povinnosti 
dle § 39 zákona o vodách, zejména pak povinnost učinit přiměřená opatření k zabránění 
vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod, aby nedošlo k jejich
ohrožení představuje mimo jiné povinnost dodržovat aplikace digestátu, resp. fugátu:

a) aplikace pouze na pozemky, kde není provedeno odvodnění půdy, 
b) zákaz aplikace na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem nebo promrzlou půdu,
c) při aplikaci digestátu na svažité pozemky se sklonem k vodnímu toku zachování 

ochranného pásu, kde nebude digestát aplikován.

Z hlediska odpadového hospodářství má ČIŽP následující připomínky:
a) na str. 22 kap. odpady vznikající při výstavbě odst. 1 - opravit směsný stavební odpad –

uvádět pod kat. č.: 170904 příp. 170903* pokud obsahuje nebezpečné látky,
b) na str. 23 doplnit - odpady třídit dle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze

oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech,
c) nádoby na NO označit a místa s jejich nakládáním vybavit identifikačním listem NO,
d) inspekce upozorňuje, že v případě nesplnění limitu ze vzorku digestátu stanoveném vyhl. 

č. 474/2000 Sb. pro aplikaci na ZP a tedy nemožnosti jeho přímé aplikace na půdu, 
a původce se jej chce, případně má povinnost zbavit, pak je digestát v režimu zákona
o odpadech, a musí s ním podle toho také nakládat.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se záměrem souhlasí a nepožaduje další 
posuzování záměru.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále jen KVS SVS pro 
Jmk )se záměrem souhlasí za předpokladu, že:

1. V bioplynové stanici budou zpracovány vedlejší živočišné produkty – materiál kat. 2 pouze v 
rozsahu hnoje a dále rostlinné produkty. V případě úmyslu zpracovávat jiné vedlejší 
živočišné produkty – materiály kat. 2 nebo 3, musí být tato změna projednána s KVS SVS 
pro Jmk.

2. Zbytky rozkladu nelze uvádět na trh a musí s nimi být manipulováno jako s nezpracovaným 
hnojem, anebo musí projít následným tepelným ošetřením při dosažení teploty 70 st. C po 
dobu 60 min. a splnit mikrobiologické požadavky stanovené nařízením (EU) č. 142/2011.
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3. Musí být zajištěno naprosté fyzické oddělení zařízení na výrobu bioplynu od zvířat, jejich 
krmiva a podestýlky, prostřednictvím plotu.

Městský úřad Šlapanice, OŽP – má k předloženému záměru následující připomínky:

1. V kapitole B.I.4 je popsáno komunikační napojení a frekvence dopravy, ze kterých vyplývá, 
že přes město Šlapanice bude uskutečňována pouze velmi malá část dopravy. Přesto 
požadujeme, aby např. úpravou osevních postupů byla doprava přes město 
minimalizována, nebo zcela vyloučena.

2. Požadujeme, aby kukuřice (širokořádková plodina) nebyla pěstována na svažitých polích v 
těsné blízkosti zástavby z důvodu eliminace lokálních záplav způsobených přívalovými 
dešti. Pokud budou tyto pozemky pro pěstování kukuřice použity, požadujeme na okraji 
zástavby výsev „záchytných plodin“ např. jetelotravní směs, vojtěška.

3. Požadujeme, aby systém dodávky kejdy z jímek do fermentoru byl uzavřený s maximální 
eliminací vzniku zápachu.

4. Přestože v dokumentaci není uvažováno se vstupy živočišného původu (jatečný odpad, 
masokostní moučka, komunální bioodpad) požadujeme, aby ani v budoucnu nebyly tyto 
vstupy využívány.

Město Šlapanice má k předloženému záměru následující připomínky:

1. V kapitole B.I.4 je popsáno komunikační napojení a frekvence dopravy, ze kterých vyplývá, 
že přes město Šlapanice bude uskutečňována pouze velmi malá část dopravy. Přesto 
požadujeme, aby např. úpravou osevních postupů byla doprava přes město 
minimalizována, nebo zcela vyloučena.

2. Požadujeme, aby kukuřice (širokořádková plodina) nebyla pěstována na svažitých polích v 
těsné blízkosti zástavby z důvodu eliminace lokálních záplav způsobených přívalovými 
dešti. Pokud budou tyto pozemky pro pěstování kukuřice použity, požadujeme na okraji 
zástavby výsev „záchytných plodin“ např. jetelotravní směs, vojtěška.

3. Požadujeme, aby systém dodávky kejdy z jímek do fermentoru byl uzavřený s maximální 
eliminací vzniku zápachu.

4. Přestože v dokumentaci není uvažováno se vstupy živočišného původu (jatečný odpad, 
masokostní moučka, komunální bioodpad) požadujeme, aby ani v budoucnu nebyly tyto 
vstupy využívány.

5. Navrhujeme umožnění budoucího využití odpadního tepla v zamýšleném sběrném 
středisku odpadů na ulici Zemědělská ve Šlapanicích.

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, KVS SVS pro JMK, MěÚ Šlapanice, města Šlapanice 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 
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zejména údaje obsažené v oznámení záměru a jeho odborných přílohách (hlukové studii 

a rozptylové studii). Přihlédl též k charakteru záměru, k umístění záměru v zóně ploch Vz- výrobní 

a smíšená území (zemědělská výroba) a k obsahu doručených vyjádření.

Závěr:

Záměr „Bioplynová stanice Šlapanice“, k.ú. Šlapanice, okr. Brno-venkov, 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

nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů,

za splnění následujících podmínek:

1. Doprava přes město Šlapanice bude minimalizována, nebo zcela vyloučena.
2. Kukuřice (širokořádková plodina) nebude pěstována na svažitých polích v těsné blízkosti 

zástavby z důvodu eliminace lokálních záplav způsobených přívalovými dešti. Pokud budou 
tyto pozemky pro pěstování kukuřice použity, bude na okraji výsev „záchytných plodin“ 
např. jetelotravní směs, vojtěška.

3. Systém dodávky kejdy z jímek do fermentoru bude uzavřený s maximální eliminací vzniku 
zápachu.

4. Ani v budoucnu nebude jako vstup do bioplynové stanice používán odpad živočišného 
původu (jatečný odpad, masokostní moučka, komunální bioodpad).

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. 

Dotčené město Šlapanice 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 město Šlapanice 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: Bc. Hana Bednářová

otisk razítka
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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:

Město Šlapanice, k rukám starosty, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - zde

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2,  656 70 Brno 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého 174, 

612 38 Brno

Dále obdrží:

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, stavební úřad, Opuštěná 9/2,  656 70 Brno - DS

Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan 

BONAGRO, a.s., Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Šlapanice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

                                              razítko a podpis

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

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