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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 12.7.2011 oznámení 
společnosti UH IPON, s.r.o, Pod Valy 314, 686 04 Kunovice, IČ 25589164  o záměru „Osazení 
palivové stanice, areál Chateau Bzenec“, k.ú. Bzenec, okr. Hodonín. 

 Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – 

bod 10.4, sloupec B – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, 

karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a 

pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství 

nad 100t. 

 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:  Osazení palivové stanice, areál Chateau Bzenec  
Umístění:  Jihomoravský kraj 
  okres Hodonín 
                          Město Bzenec 
                           k.ú. Bzenec 
 
Oznamovatel:  UH IPON, s.r.o, Pod Valy 314, 686 04 Kunovice, IČ 25589164. 

Váš dopis zn.:  

Dle rozdělovníku 
 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 99260/2011 
Sp. zn.: S-JMK 99260/2011 OŽP/Vr 
Vyřizuje: Ing. Lubomír Vrabec 
Telefon: 541652683 
Datum:  17.08.2011 
  
  

„Osazení palivové stanice, areál Chateau Bzenec“, k.ú. Bzenec, okr. Hodonín – 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:  Jedná se o osazení neveřejné nadzemní palivové stanice na naftu v areálu 

Chateau Bzenec o kapacitě 5000 l. Palivová dvouplášťová stanice bude umístěna na stávající 

betonové ploše pod stávajícím zastřešením. Proti úkapu nafty bude osazena sorpčními rošty. 

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 
Kyjov,OŽP.  Vyjádření Města Bzenec a veřejnosti krajský úřad neobdržel. 

Jihomoravský kraj  - bez připomínek a nepožaduje další posuzování ve smyslu zákona. 

ČIŽP -  k záměru nemá  z hlediska ochrany životního prostředí připomínky 
 
KHS JMK –nepožaduje předložený návrh dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Městský úřad Kyjov,OŽP se vyjádřil formou 6 dílčích vyjádření – všechny bez připomínek 
 
 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. Záměr je umístěn v areálu společnosti Chateau Bzenec a jedná se o neveřejnou čerpací 

stanici PHM (nafty), sloužící pouze pro potřeby vlastních vozidel a technologií společnosti. Čerpací 

stanice bude zabezpečena dle předpisů proti úniku PHM do půdy, povrchových a podzemních vod 

(zpevněná plocha ,zastřešení, sorpční rošty proti úkapům, dvouplášťová nádrž).  

\Na základě oznámení, shora citovaných vyjádření, v kterých žádné nepožaduje pokračování 

v procesu posuzování a na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 

zákona lze konstatovat, že záměr nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které 

by odůvodňovaly potřebu dalšího posuzování. 

 

Závěr: 

 

Záměr „„Osazení palivové stanice, areál Chateau Bzenec“, k.ú. Bzenec, okr. Hodonín naplňuje dikci 
bodu 10.4, 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.  
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        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 Bzenec 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 Město Bzenec 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. 
 

   

                       

                 Ing. Jiří Hájek 
                vedoucí oddělení   
                                                                                       posuzování vlivů na životní prostředí  
 

                                                                                                        vz. Ing. Lubomír Vrabec v.r. 

 referent oddělení posuzování vlivů 

                                                                                                           na životní prostředí  
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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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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: 

Město Bzenec, k rukám starosty, Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady: 

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov-DS 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Hodonín, Plucárna 1a, 695 01 Hodonín -DS 

ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno -DS 
 

Obdrží na vědomí: 

Městský úřad Bzenec,  stavební úřad,  Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, 679 72 Kunštát -DS  
INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno- DS 

UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 698 04 Kunovice - DS 

 

 

 

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Bzenec a Jihomoravský kraj) 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

 

 

                                                  razítko a podpis 

  

 


