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Posuzování vlivů na životní prostředí
„ Bioplynová stanice Jestřábec “
–
–

sdělení k podlimitnímu záměru
zahájení zjišťovacího řízení záměru

Jedná se o podlimitní záměr dle § 4 odst.1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona“) uvedený v příloze č.1 pod bodem 3.1. (Zařízení ke spalování paliv o
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW). Záměrem uvažovaným „na zelené louce“
jihovýchodně od zastavěného území obce Lavičky u sjezdu z dálnice D1 (km 141), při silnici
II/602 a komunikaci vedoucí do Hrbova je zařízení na využití bioplynu s elektrickým výkonem
(1189 + 888 kW) a tepelným výkonem (1177 + 883 kW). Vstupní suroviny: travní siláž 8 000
t/rok, kukuřičná siláž 24 160 t/rok, GPS 5000 t/rok, hovězí kejda 4000 t/rok.Z hlediska
stavebních objektů je stavba členěna následovně: budova fermentoru s hlavním technologickým
zařízením, jímka na tekuté substráty (předjímka) kombinovaná s výdejní plochou koncového
skladu, transformátorová a předávací stanice, sekundární fermentor, retenční nádrž, požární
nádrž. Záměr zahrnuje též inženýrské sítě, dopravní a manipulační plochy. Významný vliv
předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality, ptačí oblasti byl vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody č.j. KUJI 9102/2013 OZP
61/2013 ze dne 11.2.2013. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je vydán Územní plán
Lavičky, kde je předmětný pozemek zařazen do zastavitelné plochy Z12 s funkčním využitím
2VV: lehká výroba, služby a sklady a částečně do zastavitelné 13 plochy s funkčním využitím 3
VV: lehká výroba, služby a sklady.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí na základě oznámení zpracovaného dle
příl.č. 3 zákona Ing. Jarmilou Paciorkovou a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2
zákona sděluje, že záměr „Bioplynová stanice Jestřábec“ podléhá zjišťovacímu řízení dle
zákona.
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Jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona Vám zasíláme kopii oznámení uvedeného
záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Sdělujeme, že se jedná o záměr nedosahující
příslušných limitních hodnot dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, který bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona.

I.
Obec Lavičky a město Velké Meziříčí jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16
odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je
možné do oznámení nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň obec Lavičky a město Velké Meziříčí žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni
vyvěšení této informace Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí (dále jen
OŽP KrÚ).
Současně obec Lavičky, město Velké Meziříčí, Kraj Vysočina a dotčené správní úřady žádáme
ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení OŽP KrÚ, a to ve lhůtě do 20 dnů
ode dne, kdy došlo k vyvěšení této informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona).
II.
Podle § 6 odst. 7 zákona každý může zaslat OŽP KrÚ písemné vyjádření k oznámení, a to ve
lhůtě do 20 dnů ode dne, kdy došlo k vyvěšení této informace o oznámení na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dle § 16 odst. 4 zákona).
Ve vyjádřeních (veřejnosti, územně samosprávných celků i správních úřadů) žádáme o
názor, zda je nutné záměr dále posuzovat dle zákona nebo zda postačí ošetřit vliv záměru na
životní prostředí v následných správních řízeních (např. územní a stavební řízení).
V případě názoru na další posuzování dle zákona žádáme aby takové vyjádření obsahovalo i
doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí ve smyslu § 8 cit.zákona kladen zvýšený důraz.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí textovou část oznámení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 661)
Příloha: oznámení

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník
Dodejkou ( + příloha)
Dotčené územní samosprávné celky:
1. Obec Lavičky, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
2. Město Velké Meziříčí, 594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
3. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
6. Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár nad
Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Dle § 6 odst. 6 zákona:
9. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí (bez oznámení)
10. bc energy s.r.o., Tyršova 258, 664 42 MODŘICE

(datová schránka)

11. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a reg. rozvoje, Radnická 29/1, 594 13
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(datová schránka)
12. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(datová schránka)
13. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
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