KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Váš dopis značky/ze dne
/25. 11. 2014

Dle rozdělovníku

Číslo jednací
KUJI 82593/2014
OZPZ 3178/2014 Go

Vyřizuje/telefon
Jaroslav Gottfried
564 602 510

V Jihlavě dne
29. 12. 2014

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o EIA“)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Výrobna elektrické energie pro průmyslovou zónu Lavičky,
Kraj Vysočina

Kapacita (rozsah) záměru:

Jedná se o termickou elektrárnu s příslušenstvím na výrobu
1,0 MWe elektrické energie a 1,4 MWt tepelné energie
metodou zplyňování dřevoštěpky a separátu z bioplynových
stanic v generátoru plynu.
Z hlediska předmětu posuzování (§ 4 odst. 1 písm. d)
zákona o EIA) jde o podlimitní záměr, uvedený v příloze č.
1, kategorii II, bodu 3. 1. zákona o EIA (Zařízení ke
spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do
200 MW), kde příslušný úřad stanovil dle § 6 odst. 3 zákona
o EIA, že naplňuje dikci zákona o EIA, proto bylo provedeno
zjišťovací řízení.

Charakter záměru:

Novostavba, obsahující stavební objekty: výrobní objekt,
základ pro komín, oplocení, hrubé terénní úpravy včetně
opěrné zdi, sadové a terénní úpravy, komunikace včetně
odvodnění, zpevněné plochy, přípojku vody, splaškovou
kanalizaci, odvodnění zpevněných ploch a OLK, odvodnění
střech a retenční nádrž, kabelové vedení VN, venkovní
vedení, zemnicí síť, přeložku kabelu O2 (optokabel, přívodní

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

vodovodní řád, technologii strojovny, technologii zplyňování
a příslušenství, plyn, komíny a kouřovody, elektro
silnoproud a měření a regulaci.
Z hlediska technologického procesu bude v budově číslo 1
sklad a sušárna, kde bude sušicí linka bez komínu, úprava
paliva, třídící lis a dopravník dřevoštěpky a separátu do
výrobního bloku, dále zde budou dvě kogenerační jednotky
s přívodem plynu z výrobního bloku, zde vyrobená
elektrická energie bude sloužit pro vlastní spotřebu.
Z hlediska technologického v budově číslo 2 bude strojovna
se dvěma kogeneračními jednotkami, blok výroby tepla,
velín, vyvedení elektrického výkonu a komíny do 7 metrů
výšky, zplynovací provoz, jehož součástí bude reaktor
plynu, dva výměníky, kde bude docházet ke zchlazení
plynu, mokrá pračka včetně chladicí věže s uzavřeným
okruhem, mixtank a kontejner popele. Provozem
kogeneračních jednotek se vyrábí elektrická energie (bude
dodávána do veřejné sítě) a teplo (bude využito pro
technologii provozu). Záměr vyžaduje zábor pozemků,
náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF).
Umístění:

Kraj Vysočina

Obec:

Lavičky

Katastrální území:

Lavičky

Zahájení:

předpoklad 2015

Dokončení:

předpoklad 2015

Oznamovatel:

Lavigas s. r. o., Haškova 153/17, 638 00 Brno

IČO:

033 16 670

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel v zákonné lhůtě
pro podání vyjádření k oznámení záměru (do 24. 12. 2014), zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
zákona Ing. Zdeňkem Boučkem, společnost ENVIRO - EKOANALYTIKA, s. r. o., Nad
Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí (autorizovaná osoba dle zákona o EIA) tato
stanoviska:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár
nad Sázavou – dopis pod značkou KHSV/24578/2014/ZR/HOK/Roh ze dne 22. 12. 2014,
doručen byl datovou schránkou dne 23. 12. 2014.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - dopis pod
značkou ČIŽP/46/IPP/1419182.002/14/HZH ze dne 18. 12. 2014, doručen byl datovou
schránkou dne 18. 12. 2014.
Obec Lavičky (dotčený územně samosprávný celek) - dopis ze dne 8. 12. 2014, doručený
poštou dne 18. 12. 2014.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko
z hlediska ochrany ovzduší ze dne 17. 12. 2014, doručené osobním předáním téhož dne.
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OBSAH STANOVISEK A NÁVRH JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár
nad Sázavou (KHS) ve svém stanovisku nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona o EIA.
Zároveň podmiňuje toto stanovisko takto:
1. V další fázi posuzování záměru (územní řízení vedené dle stavebního zákona) musí být
součástí předložené dokumentace rozptylová studie pachových látek, zpracovaná odborně
způsobilou osobou.
2. V další fázi posuzování záměru (územní řízení vedené dle stavebního zákona) musí být
podrobně popsán způsob získávání separátu a jeho doprava.
Bude-li záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., je nutné, aby stanovené
podmínky byly splněny a zapracovány již do zpracované dokumentace EIA.
Příslušný úřad požadavkům vyhověl v plném rozsahu - byly zapracovány do podmínek závěru
zjišťovacího řízení.
Obec Lavičky (dotčený územní samosprávný celek) netrvá na posuzování záměru dle
zákona o EIA a uvádí, že postačí ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následně
vedených řízeních (například územní a stavební řízení).
Příslušný úřad vyjádření akceptuje.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod (ČIŽP)
- ve stanovisku oddělení odpadového hospodářství se uvádí, že nemá zásadní připomínky,
avšak doporučuje doplnit do výčtu odpadů, vznikajících v době výstavby, odpady kat. č.
170503 N - zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky a podmiňuje využití přebytečné
výkopové zeminy mimo místo stavby na povrchu terénu pouze, pokud bude splňovat
požadavky na obsah škodlivin, stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich užívání na povrchu terénu;
v případě, že do zařízení bude vstupovat surovina v režimu odpadu (dřevní štěpka, separát),
upozorňuje na to, že zařízení by muselo být provozováno v souladu s ustanovením § 14
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Příslušný úřad stanovisko akceptuje.
-

ve stanovisku oddělení ochrany ovzduší se uvádí, že není znám provoz obdobných
technologií v popisované skladbě na území Kraje Vysočina, respektive jinde na území ČR,
zejména pokud se jedná o případné obtěžování okolí pachovými látkami, zejména při sušení
štěpky včetně snížení výstupní koncentrace CO pomocí katalyzátoru, doporučuje, aby ve
smyslu § 11 odst. 1 písmene c) zákona č. 201/2012 Sb. bylo MŽP požádáno o rozhodnutí o
kvalifikaci typu stacionárního zdroje, využívajícího technologii, která doposud nebyla na
území ČR provozována, požaduje doplnění dokumentace o řešení problematiky omezení
emisí pachových látek při manipulaci a případném dalším zpracování separátu
z bioplynových stanic, sušení dřevní štěpky, likvidaci pyrolýzního plynu nevhodného
pro spalování v motoru, manipulaci s pyrolýzním zbytkem a požaduje pokračování v
procesu EIA.
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Příslušný úřad stanovisko akceptuje částečně:
1. Provozovatel (investor) požádá po vydání závěru zjišťovacího řízení Ministerstvo
životního prostředí ve smyslu § 11 odst. 1 písmene c) zákona č. 201/2012 Sb. o
rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje, využívajícího technologii, která
doposud nebyla na území ČR provozována. Požadavku se vyhovuje - je zapracován do
podmínek závěru zjišťovacího řízení
2. Pro následně vedená řízení bude nezbytně nutné dořešit problematiku pachových látek
takto:
a) splnit uplatněný požadavek KrÚ, OŽPZ - orgánu ochrany ovzduší, jehož součástí je
právě doložení posudku, zpracovaného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d)
zákona o ovzduší, hodnotící znečišťující a pachové látky.
b) splnit uplatněné požadavky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina - v další fázi
záměru (územní řízení vedené dle stavebního zákona) musí být součástí předložené
dokumentace rozptylová studie pachových látek, zpracovaná autorizovanou osobou, která
bude projednána a schválena s KHS. Dále bude v další fázi záměru (územní řízení vedené
dle stavebního zákona) podrobně popsán způsob získávání separátu a jeho doprava.
Odůvodnění:
Do podmínek závěru zjišťovacího řízení byly zapracovány podmínky, týkající se kvalifikace
typu stacionárního zdroje a požadovaného vyhodnocení vlivů pachových látek na životní
prostředí a zdraví obyvatel, které podle názoru dotčených správních úřadů (KrÚ, OŽPZ,
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina) je možno řešit v následně vedených řízeních.
Příslušný úřad se ztotožnil s názorem těchto dotčených správních úřadů, proto částečně
nevyhověl požadavku České inspekce životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší na
pokračování v procesu EIA.
– ve stanovisku oddělení ochrany vod se uvádí, že by bylo vhodné dopracovat podrobnosti,
týkající se způsobu skladování vstupní suroviny (zejména separátu o vlhkosti 75%) a
uvést, jakým způsobem bude přípravna zajištěna proti případnému úniku výluhu ze
vstupních odpadních vod, upozorňuje na to, že použité technologické vody jsou odpadní
vody a nelze je bez povolení příslušného vodoprávního úřadu vypouštět do povrchových
vod, dále uvádí, že možnost vypouštění vody z retenční nádrže do toku je nezbytné
projednat se správcem toku (v případě jeho nesouhlasu je tato část záměru
nerealizovatelná) a z výše uvedených důvodů požaduje pokračování v procesu EIA,
Příslušný úřad si vyžádal od zplnomocněné osoby (KV-projektstav, spol. s r.o.) upřesnění výše
požadovaných informací. Dne 23. 12. 2014 obdržel příslušný úřad od zplnomocněné osoby (KV
projektstav, spol. s r.o.) stanovisko k vyjádření ČIŽP ze dne 18. 12. 2014, v němž se uvádí:
1. Předmětem posuzování je pouze výrobna elektrické energie. Palivový kombinát není
předmětem posuzování. Suroviny - štěpka a substrát mohou být dováženy od jiných
producentů.
2. Rozptylová studie na pachové látky bude vypracována v dalším stupni řízení - umístění
zdroje znečištění.
3. Pro výrobu elektrické energie není zapotřebí technologické vody.
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4. Separát, který se bude zpracovávat v Palivovém kombinátu Lavičky je biomasa vzniklá
z digestátu bioplynových stanic. Z digestátu se v areálu BPS odseparuje voda, čímž
původní vlhkost cca 90% poklesne na cca 75%. Tento separát je hmota vizuálně velmi
podobná nařezanému tabáku. Separát se převeze z areálu BPS do Palivového
kombinátu Lavičky, kde bude vysušen na požadovanou vlhkost 10%. Z uvedeného
separátu nemůže dojít k žádnému výluhu do spodních vod.
5. Olejové hospodářství je uzavřená místnost zabezpečená proti úniku ropných produktů
(speciální nátěr podlahy, atd.), ve které je ve speciální nádrži s odkapávací vanou
uskladněno 100 litrů oleje.
6. Retenční nádrž slouží pouze k zadržení dešťové vody ze svodů a jako požární nádrž.
Vzhledem k tomu, že v Palivovém kombinátu nevznikají žádné kontaminované vody,
nebudou ani zavedeny do této nádrže.
Příslušný úřad výše uvedené, zplnomocněnou osobou, zastupující oznamovatele
doplněné informace zohlednil a zapracoval je jako podmínky do závěru zjišťovacího
řízení. Požadavek oddělení ochrany vod na pokračování v procesu EIA příslušný úřad
neakceptuje. Skladování a úprava paliv (separátu a štěpky) nejsou předmětem tohoto záměru,
ale měly by být předmětem dosud neprojednaného záměru „Palivový kombinát Lavičky“.
Odůvodnění:
Požadavky z hlediska ochrany vod budou řešeny podmínkami v následně vedených řízeních,
příslušný úřadu proto se neakceptuje požadavek oddělení ochrany vod na pokračování
v procesu EIA. Správce vodního toku v termínu pro vydání stanoviska (do 24. 12. 2014)
neuplatnil žádné požadavky k projednávanému záměru, proto nebylo možno jeho případné
podmínky zapracovat do závěru zjišťovacího řízení.
- ve stanovisku oddělení ochrany přírody a krajiny se uvádí, že z hlediska zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se záměr nenachází v žádném zvláště
chráněném území a podle databáze ISOP AOPK ČR není v zájmové lokalitě evidován
žádný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin, přesto doporučuje,
s ohledem na možný výskyt ohrožených koroptví, respektive jiných na zemi
hnízdících ptáků, řešit skrývky až ve II. polovině vegetačního období, až po jejich
případném vyhnízdění, s ohledem na zmírnění stavby na krajinný ráz bude nezbytně
nutné dodržet provedení sadových úprav podle finálního projektu kolem obvodu
areálu stavby s těžištěm na jeho východním okraji a nepožaduje pokračování
v procesu EIA.
Příslušný úřad výše uvedeným požadavkům, uplatněným oddělením ochrany přírody a krajiny
vyhověl v plném rozsahu - jsou zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení, zároveň
akceptuje, že není požadováno pokračování v procesu EIA.
Celkově ČIŽP požaduje pokračování procesu EIA.
Příslušný úřad požadavku ČIŽP na pokračování procesu EIA z důvodů, uvedených výše
pod vyjádřením oddělení ochrany ovzduší a oddělení ochrany vod nevyhověl.
Odůvodnění:
Požadavky lze řešit v následně vedených řízeních, což vyplývá ze stanovisek jiných dotčených
správních úřadů a z upřesnění, doloženého zplnomocněnou osobou dne 23. 12. 2014.
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - z hlediska
ochrany ovzduší
Dotčený správní úřad uvádí, že po ukončení procesu EIA je provozovatel (investor) povinen
předložit na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádost o
vydání závazného stanoviska k umístění zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písmene
b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ke které předloží odborný posudek, zpracovaný
autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, hodnotící
znečišťující a pachové látky. Nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.
Příslušný úřad požadavku dotčeného správního úřadu vyhověl v plném rozsahu - je součástí
podmínek závěru zjišťovacího řízení
Vypořádání připomínek a požadavků:
Vznesené připomínky a požadavky byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
Požadavkům na pokračování procesu EIA se nevyhovuje.
Jiné dotčené územní samosprávné celky, ani dotčené správní úřady, neuplatnily ve stanovené
lhůtě svá stanoviska, má se tedy zato, že s předloženým záměrem souhlasí.
Vyjádření občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu § 23 odst. 9
zákona o EIA nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.
Součástí předloženého oznámení bylo stanovisko stavebního úřadu (Městský úřad Velké
Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, č. j. VÝST/40107/2014/5056/2014-radk ze dne
13. 11. 2013, kde se uvádí, že Obec Lavičky má platnou územně plánovací dokumentaci, kde je
předmětný záměr se nachází v zastavitelných plochách Z12 + Z13, které jsou určeny pro
plochy s rozdílným způsobem využití - plochy výroby a skladování - lehká výroba, služby a
sklady. Příprava realizace na zastavitelných plochách Z 11, Z 12 a Z 13 je podmíněna pořízením
územní studie, která zajistí koordinovaný postup výstavby v návaznosti na širší vztahy
v dopravním koridoru a na prostorové uspořádání okolních ploch.
S částí záměru, popsanou jako ZÁMĚR 1 (Výrobna elektrické energie pro průmyslovou zónu
Lavičky, obsahující výrobní objekt, základ pro komín, oplocení, HTÚ (včetně opěrné zdi), sadové
a terénní úpravy, komunikace včetně odvodnění, zpevněné plochy, přípojka vody, splašková
kanalizace, odvodnění zpevněných plocha OLK, odvodnění střech a retenční nádrž, kabelové
vedení VN, venkovní osvětlení, zemnící síť, přeložka kabelu O 2 optokabel, technologie
strojovny, technologie zplyňování a příslušenství, plyn, komíny a kouřovody, elektro silnoproud a
MaR) stavební úřad souhlasí.
S částí záměru, popsanou jako ZÁMĚR 2 (Palivový kombinát Lavičky, obsahující úpravu,
sušení a třídění paliva, manipulační plochu, HTÚ (včetně opěrné zdi), sadové a terénní úpravy,
obslužnou komunikaci (část), zpevněné plochy, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, odvodnění
zpevněných plocha OLK, odvodnění střechy, přívodní vodovodní řad, venkovní osvětlení,
zemnící síť, sušárnu a příslušenství, MaR) stavební úřad nesouhlasí s tím, že je nutno splnit
podmínku: Zastavěná plocha musí splňovat podmínku do 800 m2. Nyní zastavěná plocha
v projektové dokumentaci zaujímá plochu 1264 m2.
Dále bylo součástí předloženého oznámení stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny
k záměru „Termické zplyňování dřevoštěpky Lavičky“ k dotčení evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí - NATURA 2000 (vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství pod č. j. KUJI 74454/2014 OZPZ 1105/2013 SGM/92 ze dne 19. 11.
2014), kde se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
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ZÁVĚR:
Z hlediska předmětu posuzování (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o EIA) jde o podlimitní záměr,
uvedený v příloze č. 1, kategorii II, bodu 3. 1. zákona o EIA (Zařízení ke spalování paliv o
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), kde příslušný úřad stanovil dle § 6 odst. 3
zákona o EIA, že naplňuje dikci zákona o EIA, proto bylo Krajským úřadem Kraje Vysočina jako
příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude
posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného
zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr
„Výrobna elektrické energie pro průmyslovou zónu Lavičky“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován podle zákona o EIA
Podmínky závěru zjišťovacího řízení - v následně vedených řízeních je nutno zajistit:
1. V další fázi posuzování záměru (územní řízení vedené dle stavebního zákona) musí být
součástí předložené dokumentace rozptylová studie pachových látek, zpracovaná odborně
způsobilou osobou. Bude doložena k projednání a schválení na KHS.
2. V další fázi posuzování záměru (územní řízení vedené dle stavebního zákona) musí být
podrobně popsán způsob získávání separátu a jeho doprava. Bude doložen k projednání a
schválení na KHS.
3. Do výčtu odpadů, vznikajících v době výstavby, budou doplněny odpady kat. č. 170503 N zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky a
4. Využití přebytečné výkopové zeminy mimo místo stavby na povrchu terénu je možné pouze
v případě, že bude splňovat požadavky na obsah škodlivin, stanovené v příloze č. 10, tabulce
č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
užívání na povrchu terénu.
5. V případě, že do zařízení bude vstupovat surovina v režimu odpadu (dřevní štěpka, separát),
bude zařízení provozováno v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech.
6. Provozovatel (investor) požádá po vydání závěru zjišťovacího řízení Ministerstvo životního
prostředí ve smyslu § 11 odst. 1 písmene c) zákona č. 201/2012 Sb. o rozhodnutí o kvalifikaci
typu stacionárního zdroje, využívajícího technologii, která doposud nebyla na území ČR
provozována.
7. S ohledem na možný výskyt ohrožených koroptví, respektive jiných na zemi hnízdících ptáků,
bude v následně vedených řízeních řešena skrývka až ve II. polovině vegetačního období (po
jejich případném vyhnízdění).
8. Komplexní projekt sadových úprav bude zpracován v dalším stupni dokumentace. S ohledem
na zmírnění negativního vlivu stavby na krajinný ráz provozovatel (investor) v následně
vedených řízeních zajistí provedení sadových úprav podle finálního projektu kolem obvodu
areálu stavby s těžištěm na jeho východním okraji.
9. Po ukončení procesu EIA je provozovatel (investor) povinen předložit na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství žádost o vydání závazného stanoviska
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k umístění zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písmene b) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ke které předloží odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou
podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, hodnotící znečišťující a pachové látky.
10. V souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. bude provozovatelem (investorem) zpracován a
schválen havarijní plán, který bude projednán do kolaudace s příslušným orgánem státní
správy.
11. Provozovatelem (investorem) budou provedena účinná opatření proti havárii a ke snížení
prašnosti, například bude zajištěna údržba a čistota komunikací a zpevněných ploch, včetně
jejich skrápění za sucha.
12. Provozovatel (investor) zajistí údržbu provozních a manipulačních zařízení a údržbu vozidel
v dobrém technickém stavu (zejména z hlediska plynných emisí).
13. Provozovatel (investor) zajistí zpracování, projednání a schválení stavby a jejího provozu
z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
14. Provozovatel (investor) požádá před vydáním rozhodnutí dle zvláštních předpisů o souhlas
k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (závazné stanovisko).
15. Při dovozu a odvozu sypkých materiálů, které mohou být zdrojem prachu, bude zajištěno
jejich zaplachtování nebo bude zajištěno účinné opatření proti úniku prachu jinými
technickými prostředky.
16. Důsledně bude zajištěna rekultivace všech pozemků, dotčených stavebními pracemi
z důvodu prevence šíření ruderálních rostlin a alergenních plevelů.
17. Důsledně bude zajištěna ochrana porostů na náspu silnice II/602 podél severní hranice
areálu a ochrana vodního toku s doprovodnými porosty a dřevinami.
18. V zájmu ochrany vod bude provedeno toto opatření: V následně vedených řízeních bude
provozovatelem (investorem) zajištěn provoz záměru tak, aby z paliv (ze separátu, ze
štěpky) nedošlo k žádnému výluhu do povrchových ani do podzemních vod.
19. V zájmu ochrany vod bude provedeno toto opatření: Olejové hospodářství bude uzavřená
místnost zabezpečená proti úniku ropných produktů (speciální nátěr podlahy, atd.), ve které
bude ve speciální nádrži s odkapávací vanou uskladněno 100 litrů oleje.
20. V zájmu ochrany vod bude provedeno toto opatření: Retenční nádrž bude sloužit pouze
k zadržení dešťové vody ze svodů a jako požární nádrž. Provozovatel (investor) zajistí, aby
při stavbě a provozu záměru nevznikaly žádné kontaminované vody, nesmějí být proto
zavedeny ani do této nádrže (ústící následně do vodoteče).
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci
Záměr je umístěn v katastrálním území Lavičky, v plochách mimo zastavěné území obce,
určených platným územním plánem k zastavění. Lokalita má dobrou dopravní dostupnost a je
situována v bezprostřední blízkosti dálnice D1 (sjezd Velké Meziříčí-západ) a silnice II. třídy č.
602.
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Závažnosti vlivů
V kapitole D je popsána charakteristika možných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a odhad jejich složitosti a významnosti. Během výstavby dojde ke krátkodobému
zvýšení prašnosti a hluku. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo se uvádí, že provoz výrobny
elektrické energie pro průmyslový areál Lavičky bude zdrojem výrazně podlimitního hluku.
Vlivy na obyvatelstvo, zprostředkované přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda,
ovzduší, zápach) se nepředpokládají a celková produkce emisí z výrobny elektrické energie není
natolik významná, aby mohla nějak ovlivnit pohodu obyvatel v sousedních obcích. Podle výpočtu
budou plněny platné imisní limity. Stávající krajinný ráz je podle údajů v kapitole D v místě
umístění záměru již silně narušený (negativní projev MÚK na D1 v km 141, ztráta strukturních
prvků krajiny, technická upravenost vodoteče, přechod vedení VN), v tomto kontextu dojde dle
zpracovatele oznámení umístěním záměru k únosnému prohloubení narušenosti krajinného
rázu. Uvádí se, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených se
záměrem.
Záměr nebude zdrojem negativních vlivů, přesahujících státní hranice.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů
ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž
zpřístupňuje na internetu na adrese: http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS755)
Obec Lavičky a Město Velké Meziříčí - dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16
odst. 3 zákona - žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na
úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem,
zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
ROZDĚLOVNÍK:
Datovou schránkou:
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Obec Lavičky, IČO 008 42 478, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí
2) Město Velké Meziříčí, IČO 002 95 671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
3) Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Kraje Vysočina – zde
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Dotčené správní úřady
4) Krajský úřad Kraje Vysočina, IČO 708 90 749 – zde
5) Městský úřad Velké Meziříčí, IČO 002 95 671, OŽP, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
6) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, územní
pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
7) Česká inspekce životního prostředí, IČO 416 93 205, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod,
Bělohradská 3304, 580 01 H. Brod
Datovou schránkou:
8) Ministerstvo životního prostředí-EIA, IČO 001 64 801, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Datovou schránkou (na vědomí):
9) Lavigas s.r.o., IČO 033 16 670, Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná (oznamovatel)
(k zastupování byla písemně zmocněna společnost KV projektstav, spol. s r.o., IČO 433
71 582, Na Kopcích 385, 674 01 Třebíč)
10) Povodí Moravy, státní podnik, IČO 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 2 Veveří
11) Městský úřad Velké Meziříčí, IČO 002 95 671, odbor výstavby a regionálního rozvoje,
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
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