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František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třešť, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.  g)   zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném územním a 
stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ 
STANICE PUCHÝRNA“ na pozemcích : pozemkové parcely 3674, 3675/2, 3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 
3683, 3684, 3685, 3689, 3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice, kterou 
dne 11.4.2011 podal František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ   (dále jen „stavebník"), a na základě 
toho   vydává :

I.
Podle § 83 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a  
územního opatření vydává 

rozhodnutí o ochranném a bezpečnostním pásmu

stavby :  „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ na pozemcích : pozemkové parcely 3674, 3675/2, 
3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3689, 3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 
393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Ochranné  a  bezpečnostní  pásmo  (OBP)  pro  stavbu  „ZEMĚDĚLSKÁ  BIOPLYNOVÁ  STANICE  PUCHÝRNA“  je 
stanoveno na 50,0 m, nejbližší objekt hygienické ochrany je ve vzdálenosti 590,0 m (RD)

2. Ochranné a bezpečnostní  pásmo (OBP) pro stavbu  „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ na 
pozemcích : pozemkové parcely 3674, 3675/2, 3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3689,  
3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice 

3. Navrhované  Ochranné  a  bezpečnostní  pásmo  (OBP)  pro  stavbu  „ZEMĚDĚLSKÁ  BIOPLYNOVÁ  STANICE 
PUCHÝRNA“   je vymezeno v situaci PD (agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 874/58, 624 00  BRNO, dat.:11/2010)

II.
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření vydává 

r o z h o d n u t í   o  u m í s t ě n í  s t a v b y

na stavbu „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ na pozemcích : pozemkové parcely 3674, 3675/2, 
3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3689, 3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 
393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

4. Stavba bude umístěna na  pozemcích  p.č.  3674, 3675/2, 3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 
3685, 3689, 3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice
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5. Navrhovaná stavba  je zakreslena ve výkresech /Přehledná situace,  M 1:5000, výkres č.D01, Situace širších vztahů, M 1: 
750,  výkres  č.D02,  Situace,  M 1:400,  výkres  č.D03),  umístění  v rámci  zemědělského areálu  „Puchýrna“  v k.ú.Třešť, 
Fermentor 1 ve vzdálenosti 6,53 m od přístavby objektu stodoly (p.č.3675/2) a 13,0 m od objektu přístřešku s  4,0 m od 
hranice z pozemkem p.č.3674, Skladovací jímka  ve vzdálenosti 10,43 m od objektu stodoly (p.č.3675/2) a 8,17 m od 
objektu stodoly (p.č.3682), vzdálenost mezi Fermentor 1 a Skladovací jímka je 4,1 m, Strojovna KJ ve vzdálenosti 14,03 
m od  objektu stodoly (p.č.3675/2) a 2, m od objektu Koskové trafostanice a 27,91 m od Místa pro mobilní fléru, které je 
ve vzdálenosti  38,59 m od objektu stodoly (p.č.3675/2)

6. Stavba „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ zahrnuje stavební objekty (technologické soubory) : 
SO 01 – Fermentační nádrže s příslušenstvím, SO 02 – Strojovna kogeneračních jednotek, SO 03 – Přípojky a rozvody 
elektrické energie, SO 04 – Zpevněné plochy, SO 05 – Teplovod

7. Stavba „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ v kapacitě :  kejda výkrm býků 2360 kg/den, hnůj 
dojnice 2710 kg/den, kukuřičná siláž 1440 kg/den, zelené žito 5750 kg/den, travní senáž 820 kg/den, objem dávkovače 
biomasy 1 x 50 m3, vyvíječ bioplynu – 1 x fermentor 1040 m3 biomasy, kapacita plynojemu 1 x 1070 m3 bioplynu, doba  
zadržení 80 dnů, skladovací jímka koncového produktu 1820 m3, doba zádržní 180 dní, strojovna KJ 220 m3 OP, výroba  
el. proudu 1 x motorgenerátor  Schnell-Scania 180 kW, produkce tepla z chlazení 1 x 171 kW, spotřeba bioplynu 72 
m3/hod, spotřeba RO 84 l/den, nádrže na RO 3 x 1500 = 4500 l

8. Před  započetím  zemních  prací  je  nutno  požádat  správce  jednotlivých  inženýrských  sítí  (IS)  o  přesné  vytýčení  tras  
podzemních vedení, podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány.

9. Při činnostech v blízkosti stávajících IS budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma 
podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávající sítí, bude dodržena ČSN 736005 
(Prostorová úprava vedení technického vybavení)

III.
Podle § 115 stavebního zákona vydává 

s t a v e b n í   p o v o l e n í                           

na stavbu :  „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ na pozemcích : pozemkové parcely 3674, 3675/2, 
3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3689, 3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 
393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

10. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD) ověřené ve  stavebním řízení, kterou vypracoval  agriKomp 
Bohemia  s.r.o.,  Závist  874/58,  624  00   BRNO,  dat.:25.11.2010,   případné  změny  PD  nesmí  být  provedeny  bez 
předchozího povolení stavebního úřadu 

11. Stavba bude  sloužit pro vysoce ekologické a ú inné zpracování druhotných produktu živo išné výroby (kejdy ač č  
hnoje — chov skotu) a cílen  p stovaných plodin (zelené žito, kuku i ná a travní siláž, oboji v r zném stupniě ě ř č ů  
zralosti v surovém stavu nebo vhodným zp sobem konzervované, a odpady vznikající p i išt ni t chto plodin),ů ř č ě ě  
vše v optimáln  sestaven  receptu e, k produkci elekt iny a tepla z obnovitelných zdroj  energie. Bioplynováě ě ř ř ů  
stanice se skládá ze stávající vstupní betonové jímky u výkrmu býk  o celkovém využitelném objemu 400 m3,ů  
z p e erpávací jímky z jedné zakryté a zateplené betonové kruhové nádrže ř č — fermentoru o pr m ru 16 m aů ě  
výšce 6 m s celkovým pracovním objemem 1040 m3 a z nezakryté skladovací jímky o pr m ru 20 m a výšce 6ů ě  
m o celkové skladovací kapacit  1820 m3. Dále je sou ástí BPS objekt strojovny a sb rná jímka u manipula níě č ě č  
plochy p ed fermentorem ř

12. SO 01 Fermentační  nádrže  s příslušenstvím,  Stavební objekt SO  01 zahrnuje technologické  celky,  které  mají  přímou 
souvislost  s  produkci  bioplynu,  jsou  to  stávající  vstupní  jímka,  nová  sběrná  jímka,  fermentor,  
a nová skladovací jímka, mezišachta, potrubní vedeni. Stávajicí vstupní jímka — sběrna (zachytná) jímka v návaznosti na 
budovu výkrmu býků. Součástí vstupní jímky bude nová čerpadlová šachta, ze železobetonu, o velikosti 1,75 x 3,0 m, hl = 
2,5 m Vstupní jímka bude potrubně propojena s mezišachtou, do které bude substrát přečerpáván k ekologickému využiti  
v anaerobním fermentačním procesu bioplynové stanice. Nova sběrná jímka — bude vybudovaná v blízkosti manipulační 
plochy před nádrži fermentoru Tato plocha bude vyspádovaná a bude tak svádět znečištěné povrchové vody do sběrné 
jímky Ta bude provedena železobetonová, s vnitřním průměrem 1 m Vody z ni budou podzemním potrubím odvedeny do  
vstupní jímky a následně využity při fermentačním procesu 

13. Fermentor je zakryta železobetonová monolitická kruhová nádrž o vnějším průměru 16 m a výšce 6 rn, částečně zapuštěná 
do terénu, jejíž úroveň dna bude na úrovni — 2,7 rn. Vyškovy vztažný bod se nachází na jihovýchodním rohu stávající 
stodoly západně od nádrži v úrovni zakončeni soklu  —  cca 0,8 m nad úrovní terénu Uprostřed nádrže bude vystaven 
středový železobetonový podpěrný pilíř  s  hřibovou hlavici  se stejnou výškou jako je stěna nádrže.  Strop fermentační 
nádrže  je  tvořen  dřevěnou  konstrukci  složenou z  dřevěných  tramu a  deskového záklopu,  spočívající  na  obvodových  
ocelových  konzolách  a  středovém  hřibovém  sloupu.  Nad  dřevěnou  konstrukci  je  umístěna  a  po  obvodu  utěsněna 
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gumotextilní elastická EPDM membrána tvořící vlastni integrovaný plynojem. Dřevěná konstrukce rozděluje nádobu na 
dvě časti Ve spodní časti bude probíhat fermentace vstupních surovin a vyvíjení bioplynu, který bude jímán v horní časti  
nádrže i bude membránu vydouvat do kopulovitého tvaru Vnitřní povrch jímky v prostoru pod hladinou náplně je osazen 
plastovým potrubím teplovodního vytápění. Dno nádrže, stejně jako svisla venkovní stěna nádrže je po celém obvodu  
zateplena tepelnou izolaci. Vnější nadzemní plášť bude omítnut silikátovou omítkou, alternativně obložen trapézovým 
plechem. Fermentor je vybaven vstupním dávkovačem biomasy, míchacím zařízením a výstupním čerpadlem

14. Pro skladovací jímku — jako sklad digestátu bude sloužit nová betonová jímka o průměru 20 m a výšce 6,0 m. Tato jímka 
bude  v  obdobném  provedeni  jako  fermentor  —  zateplena,  se  středovým  sloupem,  ale  nezastřešena.  
Skladovací kapacita digestátu byla dostatečně dimenzována pro zádržní dobu 180 dni. Pro tuto dobu je nutno zajistit  
skladovací objem o velikosti I 674 m3. Tento objem bude dostatečně zajištěn novou jímkou (1 820 m3), s rezervou 146 
m3.  Součástí  SO  01  je  i  mezišachta,  kondenzační  šachty,  potrubní  vedení,  obslužně  rozvody  (plyn,  digestát,  
elektrorozvody, kondenzát, vzduch...), čerpadla a systém kontroly prosaku. V mezišachtě jsou instalovány rozvaděče pro 
teplovodní vytápění, zařízeni pro odsíření, přepad pro výstupní produkt a senzory systému měření á regulace. Fermentační 
nádrž s příslušenstvím jsou znázorněny na výkresech Fl 01-Fl 17.  Mezišachta je objekt situovaný mezi fermetorern a  
skladovací jímkou. Stavba slouží pro umístění technologických zařízení BPS. Jedná se o budovu zděnou v nadzemní části  
z vápenopískových cihel a v části zakryté terénem z tvárnic z TZB. Objekt má betonovou podlahu a je založen na násypu z 
lomového kamene  frakce  32/63.  Objekt  je  zastřešen  trámovým stropem se  záklopem z  cetris  desek  s  protipožárním 
účinkem. Hydroizolační vrstvu tvoří izolace z PVC. 

15.  SO 02 Strojovna kogeneračních jednotek, Strojovna je podrobně popsána v oddíle F2 Dokumentace objektů — SO 02 
Strojovna  kogenerační  jednotky.  Proto  na  tomto  místě  uvádíme  pouze  stručný  výtah.  
Strojovna kogenerační jednotky je řešena jako jednopodlažní nepodsklepená novostavba s pultovou střechou situována na 
jihozápadním okraji areálu zemědělského areálu.  Prostory strojovny kogenerační jednotky sestávají z místnosti vlastní 
strojovny,  kde bude umístěna kogenerační  jednotka a související  technické vybavení,  ze skladu rostlinného oleje a  z  
technické místnosti.  Konstrukce objektu: obvodové stěny jsou z vápenopískových tvárnic ti. 240 mm na základových 
železobetonových  pasech  založených  v  nezámrzné hloubce.  Stropní  konstrukci  tvoří  panely  typu  Spiroll  uložené  na 
železobetonových monolitických věncích. Světlá výška prostoru strojovny je 3,0 — 3,5 m.

16. Vlastní strojovna je místnost o půdorysných rozměrech 4,76 x 7,02 m. Je vybavena jednou kogenerační jednotkou typu 
SCHNELL, se šestiválcovým motorem a synchronním generátorem o výkonu 180 kW. Motory jsou opatřeny chladiči a na 
výfuku  osazeny  cyklonovými  tlumičemi  hluku.  Před  elektromotory  jsou  osazena  technologická  zařízení  na  úpravu 
bioplynu. Teplo z chladičů je jímáno a rozvedeno k nádrži fermentoru a pro potřebu zemědělského podniku. Odvedení  
výfukových  plynů je  zajištěno nerezovými  kominy.  Vstupy a výstupy chladícího vzduchu do strojovny jsou osazeny 
labyrintovými a textilními tlumiči zvuku. Vzhledem ke konstrukci strojovny dojde k téměř 50% útlumu IdB/. Akustický 
tlak šířený ze strojovny stěnami a stropní konstrukcí v relacích do 20 dB. Z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je stanoven  
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku z provozu výrobních areálů pro chráněný venkovní prostor na: 
50 dB v denní době od 6:00 do 22:00 hodin a  40 dB v noční době od 22:00 do 6:00 hodin. Celková hladina akustického  
tlaku ve výpočtovém bodě na hranici chráněného venkovního prostoru objektu rodinného domu, vzdáleného vzdušnou 
čarou  přes  590 m s  mezilehlou zelení  a  objekty,  se bude pohybovat  v  rozmezí  20-30 dB.  Tyto  hodnoty nepřekročí  
stanovené limity výše citované legislativy. 

17. Sklad rostlinného oleje je místnost o půdorysu 2,95 x 2,885 m přístupná zvenku, která slouží k umístěni tří nádrží T1T K  
1500 firmy Schütz, na skladování rostlinného oleje. Ten se přistřikuje do spalovacího prostoru motoru a vytváří zápalný  
paprsek pro dokonalé zapálení směsi bioplynu ze vzduchem. Prostor skladu je samotížně odvětrán průduchy ve fasádě. 
Proti  případnému rozlití  rostlinného oleje mimo prostor skladu, je práh dveří  skladu vyvýšen  O 250 mm nad úroveň 
podlahy, přičemž stěny skladu budou opatřeny do výšky 300 mm od podlahy hydroizolační vrstvou. Tím se ve spodní 
části prostoru skladu rostlinného oleje vytvoří záchytná vana, která v případě úniku oleje zabrání jeho vylití mimo prostor 
skladu. 

18. Technická místnost (2,95 x 4,02 m), integrovaná do novostavby strojovny,  je přístupná z místnosti  vlastní  strojovny. 
Obsahuje  vstupně-výstupní  rozvaděč  NN a  skříň  obchodního  měření  vyrobeného  a  spotřebovaného  proudu.  Na kraji 
jihozápadní stěny budovy strojovny se nachází zpevněná betonová plocha o rozměrech 2 x 3,75 m pro umístění nouzového 
chladiče. U jihovýchodní stěny je osazena plynová řada, na zpevněné betonové ploše 2 x 5 m.  Před vstupem do skladu 
rostlinného oleje je umístěna asfaltovaná odkanalizovaná stáčecí plocha rostlinného oleje. Stavbu doplňuje vnitřní a vnější  
elektroinstalace  budovy.  Bude  sestávat  z  podružného  rozvaděče  pro  napájení  světelných  a  zásuvkových  okruhů, 
instalačních kabelů zásuvek, spínačů osvětlení, svítidel a hromosvodu s uzemněním.

19.  SO 03 Přípojka a rozvody elektrické energie, Stavební objekt SO 03 zahrnuje objekty umožňující připojení k elektrické 
síti za účelem vyvedení vyrobené elektrické energie k distribuci. Jedná se o kioskovou trafostanici s rozvodnou NN-NN a  
přípojky VN a NN.   .Stávající zemědělský areál je napájen z distribuční sítě elektrické energie prostřednictvím vedení VN 
22 kV. Je nutno vybudovat novou zemní přípojku VN 22 kV, která bude řešena odbočením z nadzemního vedení VN 22 
kV na novém podpěrném bodu před stávající trafostanicí.  Přípojný bod k distribuční soustavě bude v samostatném bodě 
vybaveném odpínačem a se zhášecí komorou, s vodiči přepětí, včetně jištění proti zkratu v nové kioskové trafostanici,  
situované východně Od strojovny kogenerační jednotky.  Přípojka NN zajistí propojení trafostanice s výrobnou elektřiny. 
Bude  realizována  v  zemi  uloženými  nízkonapěťovými  kabely  typu  AYKY/CYKY.  Trasa  přípojky  NN  povede  
z rozvaděče NN umístěného v trafostanici do prostoru strojovny kogenerační jednotky.  Přípojka VN zajisti propojení 
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strojovny s odběrem elektřiny. Bude realizována v zemi uloženými vysokonapěťovými kabely typu AYKY/CYKY. Trasa 
přípojky VN povede z nově zbudovaného přípojného bodu před stávající trafostanici do nově vybudované trafostanice.  
Trafostanice 22/0,4 kM je navržena pochozí Kiosková trafostanice typu UF 3042, půdorysné rozměry 2960 x 4160 mm, 
výška 2610 mm nad terénem. Sestává ze dvou stanovišť transformátorů a společné rozvodny VN a NN. Přívod a vývody 
kabelové, rovněž tak propojení vnitřního zařízení.  Hranice vlastnictví, předávací  a rozpadová místa jsou vyznačena v 
jednopólovém schématu. 

20. SO 04 Zpevněné plochy,  komunikace, oplocení, Pro příjezd k bioplynové stanici budou využity stávající komunikace  
zemědělského areálu. Ten je napojen na komunikaci vedoucí z obce Třešť do obce Jezdovice na východní .iraně areálu. 
Komunikace v místech manipulační plochy navážení vstupních surovin, vyvážení koncového produktu (digestátu), plnění  
násypky dávkovače  pomocí čelního nakladače  a stáčecích  míst  budou opatřeny asfaltobetonovým povrchem a budou 
odkanalizovány.  Po  ukončení  zemních  prací  bude  provedeno  ozelenění  nezpevněných  ploch  a  sadová  úprava,  které 
vhodně začlení bioplynovou stanici do okolního rázu krajiny.  Oplocení bioplynové stanice bude realizováno pletivem 
výšky 1,80 m upevněným na ocelových sloupcích s betonovými patkami. V prostoru hlavních vjezdů do areálu bioplynové 
stanice budou příjezdové cesty osazeny dvoukřídlými branami s výplní z drátěného pletiva o celkové šířce 5 m.  

21. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a  
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zvláště zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při  práci,  kde  podle  §  15  odst.1)  bude  určen  min  8  dní  před  předáním staveniště  koordinátor,  nahlášení  na  místně 
příslušném inspektorátu práce.

22. Při stavbě budou dodržena jednotlivá ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, a příslušné  
technické normy, aj.,  vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb.

23. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb 
a  aby  nebyla  způsobena škoda vlastníkům sousedních  pozemků a  staveb,  dbát,  aby  nedocházelo  k neodůvodněnému 
omezování  práv  vlastníků  sousedních  pozemků  a  staveb,  k ohrožení  života  a  zdraví  osob,  zvířat,  k nadměrnému 
znečišťování  okolí  stavby,  k poškozování    majetku  a  zeleně.  Po  s končení  stavby je  stavebník  povinen  uvést  okolí 
stavby /sousední pozemek nebo stavbu/ do původního stavu. 

24. Stavba bude prováděna dodavatelsky –  dodavatel, stavební podnikatel bude vybrán následným výběrovým řízením a poté  
oznámen příslušnému stavebnímu úřadu.

25. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej  
tam až do dokončení stavby.

26. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a ostatní související předpisy. 

27. Kontrolní  prohlídky  stavby  budou  provedeny    v souladu  s předloženým  plánem  kontrolních  prohlídek  (agriKomp 
Bohemia s.r.o., Závist 874/58, 624 00  BRNO, dat.:25.11.2010)

28. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky 
nelze ve stavbě dále pokračovat.

29. Při  realizaci  stavby  budou   dodržena  vyjádření,  resp.  stanoviska  dále  uvedená  a  podmínky v nich  stanovené,   tyto 
podmínky v nich stanovené jsou pro dodavatele a stavebníka závazné,  jsou  nedílnou součástí tohoto rozhodnutí :

a) Město Třešť, TO, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, ze dne 23.6.20101, zn.: 53/TECH/2010  

- Městský  úřad  Třešť,  Revoluční  1/20,  589 14  Třešt‘,  pořizovatel  „Územního  plánu  sídelního  
útvaru Třešť —změna č. 2“ schváleného 16,10. 2006 na 36. zasedání Zastupitelstvem města Třešť usnesením  .Č  
472JV.8. OS!2006-l 6/10-Z 

- a)sd luje:ě pozemky  parcela  č.  3678,  3679,  3683,  3675/katastrální  území  T eš  a  obec  T eš  je  ř ť ř ť
začleněn  ve  „Funkčním  ploše  -území  zem d lské  výroby  ě ě a  skladování“  —  VZ  a  zde  je:  
Á..  Přípustné  —  Plocha  pro  zařízení  zemědělské  výroby,  jejího  technického  vybavení  a  
skladování zemědělské produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat hranice  
areálu,  Přípustná  je  průmyslová  výroby,  drobná  výroba,  výrobní  řemesla,  obchod,  služby,  zařízení  dopravní  a  
technické infrastruktury, hromadné a halové garáže. Plošně a dopravně náročné komerční aktivity. 

- b).souhlasí :- se stavbou „Malé bioplynové stanice“ na poz. parc. Č..3678, 3679, 3683, 3675/ katastrální území Třešť 
a obec Třešť na základě sdělení a)

b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. : 41270/11, z data 21.3.2011

- I.Obecná ustanovení 

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo  
jiných  prací,  při  odstraňování  havárií  a  projektování  staveb,  řídit  se  platnými  právními  předpisy,  technickými  a 
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 
veškerá  opatření  nezbytná  k  tomu,  aby  nedošlo  k  poškození  nebo  ohrožení  sítě  elektronických  komunikací  ve 
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vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě,  
jsou  zajišťovány  ve  veřejném  zájmu  a  jsou  chráněny  právními  předpisy.  Ochranné  pásmo  podzemního 
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

- 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat  
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo  
souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 
nejméně 1,5  m od hajního  vedení  vyznačené  trasy PVSEK je povinen  nepoužívat  mechanizačních  prostředků a 
nevhodného nářadí. 

- 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,  založené “Podmínkami  
ochrany SEK společnosti Telefónica 02“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady 
a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. 

- II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

- 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty  
je  povinen  učinit  elektronicky,  či  telefonicky  na  telefonní  číslo  shora  uvedené,  přičemž  takové  oznámení  bude 
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

- 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit 
vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že  
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí ÷/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK 
a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

- 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat 
tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník,  
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená  
třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích 
pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

- 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.  
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich  
stability,  to vše za dodržení platných  právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), 
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- 7. Při provádění zemních prací,  u kterých nastane odkrytí  PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí  
osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS. 

- 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

- 9. Stavebník, nebo jím pověřená  třetí  osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět  vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo  
jím  pověřená  třetí  osoba,  je  povinen  projednat  s  POS  způsob  mechanické  ochrany  trasy  PVSEK.  Při  přepravě 
vysokého  nákladu  nebo  mechanizace  pod  trasou  NVSEK je  stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  povinen 
respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- 10, Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah u konstrukcí zpevněných ploch (např. komunikací,  
parkovišť, vjezdů aj.).

- 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší  
než l m od NVSEK. 

- 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech,  
kdy by i nad rámec těchto “Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

- 13.  Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  není  oprávněn  užívat,  přemísťovat  a  odstraňovat  technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.
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- 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat  
s  případně  odkrytými  prvky  SEK,  zejména  s  ochrannou  skříní  optických  spojek,  optickými  spojkami, 
technologickými  rezervami  či  jakýmkoliv  jiným  zařízením  SEK.  Stavebník,  nebo  jím  pověřená  třetí  osoba,  je 
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a  
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m,

- 15, Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 
24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze 
užít telefonní číslo 241 400 500, 

- III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl 
ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a 
bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasně, 
případně trvalé přeložení SEK. 

- 2.  Při  provádění  činností  v  objektu  je  stavebník,  nebo  jím pověřená  třetí  osoba,  povinen  v  souladu  s  právními 
předpisy,  technickými  a  odbornými  normami  (včetně  doporučených),  správnou  praxí  v  oboru  stavebnictví  a 
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

- 1,  Pokud  by  činností  stavebníka,  nebo  jím  pověřené  třetí  osoby,  k  níž  je  třeba  povolení  správního  orgánu  dle 
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  
povinen  kontaktovat  POS  a  předložit  zakreslení  SEK  do  příslušné  dokumentace  stavby  (projektové,  realizační,  
koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení  
trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná 
míra dotčení SEK.

- 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky 
vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí  
osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu 
opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření  
o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by  
mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí  osoba,  povinen  postupovat  také  při  projektování  stavby,  rekonstrukce  či  přeložky  produktovodů  
katodovou ochranou.

- 3.  Při  projektování  stavby,  při  rekonstrukci,  která  se  nachází  v  ochranném  pásmu  radiových  tras  společnosti 
Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště  
(jeřáby,  konstrukce,  atd.),  nejpozději  však  před  zahájením  správního  řízení  ve  věci  povolení  takové  stavby,  je  
stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto 
radiových tras.

- 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází  podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti  Telefónica 02 je  
stavebník,  nebo jím pověřená  třetí  osoba,  před zahájením správního  řízení  ve  věci  povolení  správního  orgánu k 
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS 

- 5. Pokud by budované stavby (produktovody,  energovody aj.)  svými  ochrannými  pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a 
podobných technologií. 

- V. Přeložení SEK 

- 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

- 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení  
SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat 
POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK

- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 “Smlouvu o provedení  
vynucené překládky SEK“.

- VI. Křížení a souběh se SEK
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- 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší  
jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená  
osoba, povinen kontaktovat POS. 

- 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat  
ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do 
chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit  
vnikání nečistot.

- 3. Stavebník,  nebo jím pověřená  třetí  osoba,  je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi,  
parkovacími  plochami,  vjezdy atp.  ukládat  PVSEK v  zákonnými  předpisy  stanovené  hloubce  a  chránit  PVSEK 
chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit  
vnikání nečistot. 

- 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak,  
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

- 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 

- 6.  Stavebník,  nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem, povinen zejména: 

- v  případech,  kdy  plánované  stavby  nebo  trasy  sítí  technické  infrastruktury  budou  umístěny  v  blízkosti  
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo 
kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

- do  příčného  řezu  zakreslit  také  profil  kabelové  komory  v  případě,  kdy  jsou  sítě  technické  infrastruktury  či  
stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 rn, 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

- předložit  POS  vypracovaný  odborný  statický  posudek  včetně  návrhu  ochrany  tělesa  kabelovodu  pod  
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, 5 POS 
jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 

- projednat  s  POS  veškeré  případy,  kdy  jsou  trajektorie  podvrtů  a  protlaků  ve  vzdálenosti  bližší  než  1,5  m  od  
kabelovodu,

c) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 30.3.2011, čj.: MMJ/OŽP/3524/2011-
OH/Ďá 41028/2011/MMJ

- při stavbě vzniklé odpady (beton, cihla, tašky a keramické výrobky, asfalt, zemina a kamení, st.mat. na bázi sádry,  
smíšené  st.  a  demoliční  odpady),  tyto  nekontaminované  odpady mohou být  využity k terénním úpravám stavby, 
k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce

- při stavbě vzniklé odpady (papírové, lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové a směsné obaly, dřevo, sklo, plasty,  
železo, ocel, směsné kovy, kabely, izolace) tyto  odpady mohou být využity nebo odstraněny v  zařízeních k využití 
nebo odstranění  odpadů  

- při stavbě vzniklé odpady (izolační a stavební materiál s obsahem azbestu)  tyto  odpady mohou být využity nebo 
odstraněny  v zařízeních  k využití  nebo  odstranění   ostatních  nebo  nebezpečných  odpadů  ,  a  to  pouze  zabalené 
v utěsněných obalech 

- při stavbě vzniklé odpady (obaly obsahující zbytky nebezp. látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné, stavení a  
demoliční  odpady obsahující  nebezpečné  látky)   tyto   odpady mohou být  využity  nebo  odstraněny v  zařízeních 
k využití nebo odstranění   nebezpečných odpadů   

- konkrétní  druhy  odpadů,  které  budou  při  realizaci  uvedeného  záměru  vznikat,  musí  být  rozlišeny  a  podle  své  
nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů – vyhl.MŽP ČR č.381/2001 Sb., kategorie O a N), na základě  
zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotl. druhy  odpadů vhodný způsob využití, popř. odstranění, který není  
v rozporu s danými předpisy 

- průvodce odpadů,  právnická  nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,  při  jejíž  činnosti  odpady vznikají,  popř. 
organizace  stavební  práce  provádějící,  je  povinen  dodržovat  veškerá  ustanovení  citovaného  zákona  a  ostatních 
souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství

- při provozu je nutné dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů
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d) E.ON  Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, zn.: J14149-
Z051108216, ze dne 21.3.2011

- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází : Distribuční trafostanice VN/NN, Nadzemní vedení VN

- Připojení bioplynové stanice Puchýrna o výkonu 1 80kW bude řešeno ze stávajícího nadzemního vedeni VN 87 p.  
Puchýrna na základě podmínek  stanovených ve smlouvě o připojení.      Udělujeme souhlas v činností v ochranném 
pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu 46 odst. 11 zákona   Č. 45 8/2000 
Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  výkonu  státní  správy   v  energetických  odvětvích,  v  platném znění,  při  splnění 
následujících  podmínek.  

- Při prováděni zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné  distribuční a sdělovací zařízení,jste povinni  
dle zákona Č. 309/2006 Sb.,  a nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na 
rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob  elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

- 1. Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. 

- 2.  Vyřešení  způsobu provedení  případných  křižovatek  a  souběhů uvažované stavby s  distribučním a sdělovacím 
zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 

- 3. V OP elektrické stanice, nadzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky 
dle  46  odst.  8  zákona  č.458/2000  Sb.,  v  platném  znění,  kde  se  konstatuje,  že  v  OP  
těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob 

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně  znesnadňovaly přistup k těmto zařízením 

- 4. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

- d) u podzemního vedení Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. 

- 5. Veškerá stavební činnost  v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením 
konzultována  s  příslušnou  Regionální  správou  (dále  jen  RS),  která  stanoví  bezpečnostní  opatření  
pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné CSN EN 50110-1. 

- 6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22  
kV,  je  nutno  provádět  za  beznapěťového  stavu  vedení  a  vypnutí  požadujeme  objednat  
nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

- 7. Uhrazení veškerých  nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce,  není-li  písemnou dohodou stanoveno 
jinak. 

- 8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. 

- 9. Neprodlené ohlášeni Jakéhokoliv poškození distribučního  a sdělovacího zařízení v provozováni ECZR na telefonní 
číslo 800 225 577. 

e) Zem d lská vodohospodá ská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracovišt  Jihlava, Fritzova 4, 586ě ě ř ě  
01 Jihlava,  ze dne 27.10.2010, zn. : OPM/JI/646/010

- ZVHS Oblast povodí Moravy a Dyje,  Pracoviště  Jihlava jste požádali o vyjádření k možné výstavbě výše uvedené 
akce,  S  obsahem  předložené  dokumentace  Bioplynová  zemědělská  stanice,  fermentor,  uskladňovací  jímka  a 
strojovna“  souhlasíme  za  podmínky,  že  nebude  znečišťována  blízká  vodoteč-  Bukovský  potok,  č.h.p.4-l  6-O  I 
-022/020, která je v naší správ  ě z výše uvedených objektů závadnými látkami a za předpokladu dodržení podmínek a 
ustanovení ve zpracovaném dokumentu a obecně platných předpisech. Uvedené objekty budou vzdáleny minimálně 
4m od hrany uvedeného potoka.

g) Hasičký záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, ze dne 8.4.2011, č.j.:HSJI – 1261-2/P-2011, 
ev.č.:JI-181/7-2011

- 1. V souladu s technickými pravidly TPG 205 01 musí být pro plynojem s ohledem na jeho kapacitu (nad 100 m3) 
stanoveno: bezpe nostní č pásmo 50 m, bezpe nostní č okruh 6,5 m a ochranné pásmo 4 m

- 2. Nejpozději před zahájením stavby požadujeme v souladu s ustanovením § 31 a písmena c), zákona č. 133/85 Sb., o 
požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) a dle ustanovení 41 odstavce 2, písmena n), bod ě. 6 a odstavce 4,  
vyhlášky MV Č. 246/2001 Sb.,  o stanovení  podmínek požární  bezpečnosti  a  výkonu státního požárního dozoru, 
předložit podrobnější projektovou dokumentaci (např. realizační projektovou dokumentaci) zařízení pro skladování 
bioplynu v plynné fázi (membránového plynojemu) zpracovanou v rozsahu platnosti technických pravidel G 205 01, 
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dále  podrobnější  dokumentaci  kogenerační  jednotky  —  soustrojí  s  motorem na  plynná  paliva,  zpracovanou  dle 
technických pravidel G 811 01 (jedná se zejména o technické požadavky pro přívod plynu, dále o plynové zařízení 
soustrojí,  bezpečnostní  rychlouzávěry  s  nezávislou  funkcí  včetně  doporučených  uzavíracích  dob,  umísťování 
soustrojí,  skladování a manipulace s kapalnými mazivy apod.) v návaznosti na C 938 01 —  Detekční systémy pro 
zajištěni  provozu  před  nebezpečím  Ú niku hořlavých  plynů (systém  Í  detekce,  jakožto zařízení,  které  sestává  z 
analyzátoru nebo detektoru, snímače nebo snímačů, odběrového vedení a signalizačního výstupního zařízení, které 
dává pokyny k provedení  zásahů  — sepnuti  signalizačního zařízení,  spuštění havarijního větrání, uzavření přívodu 
plynu bezpečnostními rychlouzávěry, signalizace do místa obsluhy a další)

- Dále  je  nutné p edložit  ř podrobnější  dokumentaci  o zabezpe eni  č dalšího  —  náhradního  zdroje  pro  napájení 
vyhrazených  a  ostatních požárně  bezpe nostních č zařízení.  Podrobnější projektová dokumentace bude HZS kraje 
Vysočina předložena za účelem kontroly dodržení podmínek požární bezpečnosti  stavby,  které jsou stanoveny  v  
„Požárně bezpečnostním řešení“. 

- 3. V  rámci  realizace  stavby  bude respektováno  „Požárně  bezpečnostní  řešení“  (dále  jen  PBŘ) stavby a  veškeré 
požadavky požární  bezpečnosti staveb a technologií,  které  jsou dané  ve  věcně příslušných  právních,  technických 
předpisech, technických pravidlech TPG a technických doporučeních TD. 

- 4. V souladu s ČSN 130804 Čl. 9.8.1 musí mít požární  úseky v 7. skupině výrob a provozů umístěné v jedno nebo 
dvoupodlažní výrobní části, požárně dělící si nosné konstrukce, které zajišťující stabilitu objektu požární odolnost 
minimálně 30 minut včetně požárních uzávěrů v těchto konstrukcích. Dle novelizované ČSN 730804 — únor 2010, 
tab.E1 — jsou bioplynové stanice včetně kogeneračních jednotek zařazeny do 7. skupiny výrob ti provozů. 

- 5.  Navržené únikové  cesty  v  rámci  daných objektů a  způsob otevírání  jednotlivých dveřních  křídel  na Únikových 
cestách musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 730804. 

- 6, Prostupy rozvodů a instalaci požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny dle požadavk  ů ČSN 730804, 

- 7. Vzduchotechnické zařízeni pro odvětráni  kogenera ní jednotky č musí být provedeno v souladu s požadavky 
SN  730872,  izolace  Č případného  potrubí,  které  bude  procházet  sousedním  požárním  úsekem  musí  mít 

požadovanou  požární  odolnost  klasifikace  „EI“  s ohledem na  vypočtený  stupeň požární  bezpečnosti  požárního 
úseku  kterým  prochází.  Požadavky  na  požární  odolnost  klasifikace  „R“  musí  být  zohledněny  pro  konstrukce  
nesoucí VZT zařízení. 

- 8. Otevřené technologické zařízení — dopravníkové a potrubní mosty a jejich příslušenství, které slouží pro rozvod 
hořlavých plynů, musí být  provedeny si umístěny v souladu s požadavky ČSN 730804 kap. 12.2 (potrubní rozvody 
hořlavých  látek uvnitř stavebních objektů)  a  káp.  12.3 (potrubní rozvody hořlavých látek vedené  vně  stavebních 
objektů). 

- 9. V souladu s ČSN 730804 Čl. 11.2.5 musí potrubní rozvody sloužící k rozvodu hořlavých plynů být bez ohledu na 
světlý průřez z výrobků třídy  reakce  na oheň A1 nebo A2 a musí  být  umístěny mimo požárně  nebezpečný prostor 
požárně otevřených ploch obvodové stěny po jejíž vnější straně jsou vedeny. 

- 10. Detekční systémy pro zajištění provozu kogenerační jednotky musí být provedeny v souladu s požadavky TPG — 
G 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva v návaznosti na TPG -093801. 

- 11. Vnější požární voda — parametry vnějšího odběrného místa (vzdálenost od objektu, potrubí DN v mm, průtočné 
množství  v litrech za vteřinu nebo velikost  objemu  požární  nádrže  v  metrech  kubických)  musí  vyhovovat  SNČ  
730873 v návaznosti na ČSN 730804. 

- 12.  Elektrická  zařízení  a  rozvody  sloužící  k  protipožárnímu  zabezpečení  objektu  (detekční  
systémy,  automatické  rychlouzávěry  přívodu bioplynu,  apod.)  musí  být  provedeny v  souladu  s  požadavky  ČSN 
730804. 

- 13.  Elektrické  rozvody  zajišťující  funkci  nebo  ovládání  zařízení  sloužících  k  protipožárnímu  
zabezpečeni  objektu  (detekční  systémy,  automatické  rychlouzávěry  přívodu  bioplynu  ke  
spalovacím  motorům,  elektrické  ovládání  bezpečnostních  systémů  apod.)  musí  mít  
- zajištěnou dodávku el. energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů v souladu s požadavky ČSN 730804. 

- 14. V souladu s PBR budou instalovány věcné prostředky požární ochrany - přenosné hasící přístroje. 

- 15. Zařízení pro požární zásah přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, vnější zásahové cesty musí být provedeny v 
souladu s požadavky CSN 730804.

- 16. Použité materiály, armatury, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, splnění 
těchto požadavků musí být prokázáno dle zákona Č. 22/1997 Sb., v platném znění.

h) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 3.3.2011, č.j.: 
KHSV/02024/2011/JI/HOK/Sme 

- Krajská  hygienická  stanice  kraje  Vysočina  se  sídlem  v  Jihlavě  jako  orgán  ochrany  veřejného  zdraví,  který  je  
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 
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znění a 6, odst. 4, zák. Č. 100/2601 Sb,‘ o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících  
zákonů  v  platném  mění,  vydává  ve  věci  předložené  dokumentace  oznámení  podlimitního  záměru  „Zemědělská 
bioplynová stanice Puchýrna“

- Krajská  hygienická  stanice  kraje  Vysočina  se  sídlem  v  Jihlavě  souhlasí  s  předloženou  dokumentací  
omámení  podlimitního  záměru  „Zemědělská  bioplynová  stanice  Puchýrna“  za  předpokladu  splnění  následující 
podmínky: 

- V  rámci  zkušebního  provozu  bude  provedeno  kontrolní  měření  hluku  z  provozu  bioplynové  stanice  a  areálu  
farmy  ve  vztahu  k  nejbližším  chráněným  venkovním  prostorům  staveb  a  chráněným  venkovním  prostorům.  
případně  chráněným  vnitřním  prostorům  staveb,  Měřící  místa  budou  před  zahájením  měření  projednány  
s KHS kr. Vysočina. 

i) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava , ze dne 18.4.2011, 
č.j.: KHSV/06572/2011/JI/HOK/Sme 

- Krajská  hygienická  stanice  kraje  Vysočina  se  sídlem  v  Jihlavě  jako  orgán  ochrany  veřejného  zdraví,  který  je  
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně 
některých souvisejících zákonů v platném mění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení §82 odst.2 
písm.i) cit.zákona, toto stanovisko

- S vydáním územního rozhodnutí  a stavebního povolení pro stavbu „zemědělská bioplynová stanice Puchýrna“  se 
souhlasí

- V  rámci  zkušebního  provozu  bude  provedeno  kontrolní  měření  hluku  z  provozu  bioplynové  stanice  a  areálu  
farmy  ve  vztahu  k  nejbližším  chráněným  venkovním  prostorům  staveb  a  chráněným  venkovním  prostorům.  
případně  chráněným  vnitřním  prostorům  staveb,  Měřící  místa  budou  před  zahájením  měření  projednány  
s KHS kr. Vysočina. 

j) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 28.3.2011, čj.:MMJ/OŽP/3344/2011  
42165/2011/MMJ

- Magistrát  m sta  Jihlavy podle ustanoveni  14 odst  2  lesního zákona souhlasí  se stavbou Zem d lskáě ě ě  
bioplynová stanice Puchýrna, k.ú. T ešt‘“. ř

- Stavba  se  nachází  v  ochranném pásmu lesa  (do  50  m od  lesních  pozemku)  –k.u.  Trest  p. .  3688  č
k.u. Jezdovice, p. . 162/6  Souhlas se ud luje za t chto podmínek č ě ě

- 1) zám r bude realizován dle p edložené projektové dokumentace ě ř

- 2) stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích ur ených k pln ni funkci lesa, č ě

- 3) p i realizací stavby nesmí dojít k Ž á d n é m u poškození lesních pozemk  ani porost  ř ů ů

k) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 28.3.2011, čj.: MMJ/OŽP/3346/2011 
42764/2011/MMJ

- pozemky  ur ené  ke  stavb  se  nacházejí  uvnit  zem d lského  areálu  v  Puchýrn ,  na  pravé  stranč ě ř ě ě ě ě 
Bukovského potoka. Na míst  stavby bude nutné odstranit stávající k lnu, jinak se jedna o nezastav né,ě ů ě  
áste n  zpevn né plochy využívané jako manipula ní plocha V dot eném území se nenacházejí vzrostléč č ě ě č č  

d eviny. Pozemky jsou sou ástí významného krajinného prvku ‚ze zákona udolní niva a dle podkladu kteréř č  
má organ ochrany  p írody k  dispozici,  prochází  ástí  plochy podél  toku lokální  biokoridor.  Lokalita  seř č  
nenachází ve zvlášt  chrán ném území, v území soustavy Natura 2000 ě ě v p echodn  chrán né ploše ani vř ě ě  
registrovaném významném krajinném prvku i evidované lokalit  ochrany p írody  Po posouzení zám ruč ě ř ě  
lze konstatovat, že umíst ním bioplynové stanice se stávající využití území nem ní. Vzhledem k existenciě ě  
porost  d evin na levém b ehu toku a navazující voln  p ístupné údolní nivy nedojde dle názoru organuů ř ř ě ř  
ochrany p írody k  omezeni  funkce toku a ásti  nivy jako významných krajinných prvk  „ze zákona“ ař č ů  
sou asn  biokoridoru lokální úrovn . č ě ě

- Na  základ  výše  uvedených  skute ností  orgán  ochrany  p írody  se  stavbou  bioplynové  stanice  dleě č ř  
p edložené PD souhlasíř

l) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.4.2011, čj.: MMJ/OŽP/3348/2011-2  
48316/2011/MMJ

- Vodoprávní ú ad zjistil, že uvažovaný zám r je z vodoprávního hlediska možný za p edpokladu dodrženíř ě ř  
t chto podmínek: ě

- 1. Stavba není vodním dílem, proto je nutno o povolení požádat p íslušný stavební ú ad. ř ř

- 2. Jelikož se budou v prostoru bioplynové stanice skladovat silážní š ávy a jelikož výstavba bude probíhatť  
na pozemcích, které sousedí s pozemkem, na kterém se nachází vodní tok, bude p edložen na vodoprávníř  
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ú ad ke schváleni havarijní plán a bude požádáno o ud lení souhlasu dle 17 odst. 1 písmeno a) a b)ř ě  
vodního zákona. 

- 3. Budou dodrženy podmínky vyjád ení správce povodí a správce toku Povodí Moravy, s.p., D eva ská 11,ř ř ř  
Brno ze dne 29.3.2011 j.: PMO1 4025/2011 -203/Pi. č

- 4. Pokud stavbou dojde k dot ení  vodovodu i  kanalizace, bude toto prokazateln  projednáno s jejímč č ě  
provozovatelem. 

- 5. Používané mechanismy musí být v ádném technickém stavu, musí být zabrán no p ípadným úkap m,ř ě ř ů  
nebo úniku ropných látek. 

- 6. P i stavb  nesmí být porušena ust. na . vl. R,  která stanoví ukazatele p ípustného zne išt ní vod, p iř ě ř Č ř č ě ř  
stavebních pracích nesmí dojít zejména ke zne išt ní povrchu p dy a vody ropnými látkami ze stavebníchč ě ů  
mechanism  a ke zvýšeným splach m. ů ů

m) Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne 16.4.2011, čj.: KUJI 21594/2011 OZP 12/2010 
Kle             

- Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí (dále jen „krajsky ú ad), obdržel dne  ř č ř ř 7. 3 2011 od 
oznamovatele  -  František  Novák,  soukromý  zem d lec,  Puchýrna  361  589  01  Treš ,  ě ě ť IČ  48456578, 
oznámení  zám ru  „Zem d lská  bioplynová stanice Puchýrna“,  katastrální  území  T eš . Oznámení  d]eě ě ě ř ť  
p ílohy  .  3a  zákona .  100/2001 Sb.,  o  posuzování  vlivu  na  životní  prost edí  a  o  zm n  n kterýchř č č ř ě ě ě  
souvisejících zákonu, ve zn ní pozd jších p edpisu (dále Jen „zákona) zpracovala v íjnu 2010ě ě ř ř

- Krajský ú ad na základ  posouzeni  p edloženého oznámení a s p ihlédnutím k zásadám uvedeným vř ě ř ř  
p íloze  .  2  k  zákonu  sd luje,  že  zám r   „Zem d lská  bioplynová  stanice  Puchýrna“  nepodléhář č ě ě ě ě  
zjiš ovacímu ízeni dle zákonať ř

n) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 29.3.2011, zn.:PM014025/2011-203/Pí             

 -I. Stanovisko správce povodí 

- Na   základě ustanovení 54 odst. 4 zákona č,254/2001 Sb., o vodách a o zm6ně některých zákonů (vodní zákon) 
vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto stanovisko 

- a) z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem povodí. Uvedený záměr 
je tedy možný. 

- b)  z  hlediska  dalších  zájmů  chráněných  zákonem  Č.  254/2001  Sb).,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů, 
souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek: 

- V BPS se budou zpracovávat jen suroviny, na které byl schválen projekt kUR.  tj. kejda, hnůj, kukuřičná a travní siláž 
a  zelené  žito.  Případné  použití  dalších  substrátů  bude podléhat  novému vodohospodářskému souhlasu  podle  17 
zákona ě. 254/2001 v platném znění. 

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem  č.  185/200] Sb. k.ú. Jezdovice a Salavice jsou součástí 
zranitelných oblasti, stanovených nařízením vlády č.  103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve zněni 
vládního  nařízení  ě21  9/2007 Sb.  a  vládního  nařízení  ě.l09/2008 Sb.  Při  aplikaci  digestátu  budou respektovány 
podmínky uvedené v tomto vládním nařízeni. 

- Ke kolaudaci sta by budou doloženy doklady o skutečně provedených zkouškách vodotěsnosti všech nádrži a doklad 
o provedených tlakových zkoušek rozvodných potrubí technologického za ízeníř

- K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit havarijní plán a provozní řád BRS. 

- II. Vyjádření správce vodního toku Bukovský potok 

- Jako  správce  významného  vodního  toku  Bukovský  potok  vydává Povodí  Moravy  s.p.  k  předložené  projektové 
dokumentaci jako účastník vodoprávního a správního řízení následující vyjádřeni: 

- Souhlasíme s navrhovanou stavbou za těchto podmínek: 

- 1. Uvedené objekty budou vzdáleny minimálně 4 ni od hrany Bukovského potoka. 

- 2. Prostory kde se bude manipulovat se závadnými látkami ( 39 vodního zákona. např. kejda. siláž, digestát, ropné 
látky, ..) musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do půdy nebo k jejich smísení s odpadními 
nebo dešťovými vodami. 

- III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

- Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na pozemku (pozemcích) státu  3674 k.ú.Třešť, s kterým má 
právo  hospodařit Povodí  Moravy,  s.p..  Pro  vydání  rozhodnuti  příslušného  orgánu  státní  správy  je  nutné  získat 
vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.
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- Řešení  majetkoprávních  vztahů  náleží  do   kompetence  právního  oddělení  příslušného  závodu,  v  tomto  případě 
Dřevařská II;, 60175 Brno, 541 637 III, fax 54! 21 404 Mgr. Mrázková.

o) RWE – Jihomoravská plynárenská, a.s.,  Plynárenská 499/1, 657 00 Brno, ze dne 13.4.2011, zn.: 1281/11/114

- v zájmovém  území  stavby  uvedeném  v  p edložené  dokumentaci  nejsou  umíst na  žádná  stávající  ř ě
plynárenská za ízení ve vlastnictví nebo správ  JMP Net, s.ro. ř ě

- v rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 133/2006 Sb. ve zn ni  pozd jších  ě ě
p edpis . ř ů

- toto stanovisko nenahrazuje p ípadná další stanoviska k jiným ástem stavby. ř č

- platí  pouze pro uzemní a stavební objekty vyzna ené v p edložené dokumentaci ač ř  to 12 m síc  ode  ě ů
dno jeho vydáni. 

p) OBLASTNÍ,  INSPEKTORÁT  PRÁCE  pro  Jihočeský‘  kraj  a  Vysočinu  se  sídlem  v  Českých  Budějovicích  
Vodní  21,  370  06  České  Budějovice,  Kancelář Jihlava,   t .Legioná  17/4181,  586  01  Jihlava  ,  ze  dneř řů  
19.4.2011, zn.: 2011/2011    

- Žádost o vyjádřeni k dokumentaci předložil František Novák žádosti ze dne 14. 4. 2011. 

- Po posouzeni projektové dokumentace stavby OJI‘ konstatuje: 

- Požadujeme odstranit závady v PD

- 1. PD část E - Zásady organizace výstavby - neobsahuje všechny potřebné náležitosti stanovené v §2 příl.č.1, bod1, 
písm.h)  vyhlášky Č 499/2006 Sb.  -  Plán bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi“  Doporučujeme  v 
návaznosti na požadavek § 14 zákona č 309/2006 Sb. ve spolupráci s koordinátorem BOZP (určeným zadavatelem 
stavby) tuto oblast zajistit  již ve fázi přípravy  (v projektové dokumentaci) vzhledem k přihlédnuti k § 15 odst. 2 
zákona 309/2006 Sb. z hlediska možnosti  vykonávání na staveništi prací  a činnosti vystavujících fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví uvedených v NV 591/2006 Sb. příloze Č. 5 bod 1. až 11. 

- V části B souhrnná technická zpráva na str. 7 uvádíte, že není nutné zpracovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci S přihlédnutím k zjištěným skutečnostem u této stavby požadujeme do doplnit PD o Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci“,   tak jak říká NV 591/2006 Sb. Příl.5 -  Práce a činnosti vystavující  fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán - odstavec 11. Práce  
spojeně  s  montáži  a  demontáží  těžkých  konstrukčních  stavebních  dílů  kovových,  betonových,  a  dřevěných  
určených pro trvalé zabudování do staveb.

- 2.  Pro  elektrické  zařízení  předmětné  stavby  vypracovat  protokol  o  určení  vnějších  vlivů  podle  ČSN  33  
2000-3  Čl.  320.N3  a  na  základě  výsledků  uvedených  v  protokolu  provést  připadnou  úpravu  elektroinstalace. 
Požadavek §4 odst.2 NV Č. 378/2001 Sb. 

- 3. Vzhledem k ‚tomu, že z předložené dokumentace není zřejmé provedení zábradlí, upozorňujeme, že zábradlí musí 
splňovat požadavky ČSN 743305, vyhlášku č.137/1998 Sb. a vyhlášku Č. 369/2001 Sb. Zadavatel stavby posoudí, 
zda se na stavbu vztahuji požadavky § 14 a 15 zákona 309/2006 Sb. ve zn ni pozd jších p edpis .ě ě ř ů

- A dále pokud se jedná o elektrická za ízení instalovaná v prostorách s nebezpe ím výbuchu a plynovář č  
za ízení, upozor ujeme na povinnost montážní organizace vyplývající z ustanovení ř ň § 4 vyhlášky .20/1979č  
Sb. v platném zn ní a 3 vyhlášky  21/1979 Sb ě Č  v platném zn ní (zajišt ní souhlasu organizace dozoru sě ě  
p edáním  elektrického  za ízeni  odb rateli  a  p edání  p íslušného  plynového  za ízení  odb rateli  ř ř ě ř ř ř ě O 
provedené zkoušce, potvrzené organizací dozoru). 

- Provozovatele elektrického za ízeni t . 1 podle Vyhl. . 73/2010 Sb. (dálo jen vyhláška), §ř ř č  2 odst. 2 a P ílohyř  
.  1 vyhlášky, že lze tato za ízení uvést do provozu  Č ř (§  3 a bodu P ílohy .  2 vyhlášky), jen na základř Č ě 

odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru, tj. Technické inspekce eskéČ  
republiky (TI R)Č

- Nedostatky pod uvadanými body 1, 2 a 3 je nutno doplnit do p edložené projektové dokumentace, nebo doř  
dokumentace pro provád ni stavby ve smyslu § 3 vyhlášky .499/2006 Sb. ě Č

- Po odstran ni výše uvedených závad aě  po dopln ni nepožadujeme op tovn  p edložit PD OIP kě ě ě ř  posouzení

- Závady  nejsou  takového  charakteru,  aby  po  jejich  odstran ni  bylo  nezbytné  dokumentaci  op tovně ě ě 
p edložit k posouzeni. ř

- Souhlasíme po dopln ní s vydáním stavebního povoleni.ě

- sou asné  upozor ujeme  na  skute nost,  že  tímto  vyjád ením  nejsou  dot eny  Vaše  povinnosti  danéč ň č ř č  
p íslušnými  ustanoveními  zákoníku  práce  a  souvisejícími  p edpisy  z  hlediska  bezpe nosti  práce  ař ř č  
technických za ízení a stanovených pracovních podmínekř

q) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 26.4.2011, zn.:PM020305/2011-ZDMaj/Mra             
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- Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Brně, oddíl A, vložka 13565, IČ 70890013, zastoupeny Ing. Janem Morongou, ředitelem závodu Dyje, prohlašuje, 
že  na  základě  rozhodnuti  Ministerstva  zemědělství  Česká  republiky  ze  dne  23.11.2010  čj.  3347512010-15110, 
opravného usneseni ze dne 16.12,2010  ČJ.  3725512010- 15110 a rozhodnuti ze dne 2112 2010 č.j 35935/2010  — 
15110, vydané v souladu s ust. 48 odst. 2 zákona o vodách Č. 254/2001 Sb., a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve zněni pozdějších předpisů, došlo ke změně v určeni správy drobných vodních toků ze správy Zemědělské 
vodohospodářské  správy (dále  jen „ZVHS“,   oblast  povodí  Moravy a  Dyje,  do správy státního podniku Povodí  
Moravy,  s. p.,  kromě jiného i  k vodnímu toku, jehož jsme od 01.01.2011 přímým správcem, jenž se nachází  na 
pozemku p.č.3674 o výměře  3037 rn2,  vodní plocha,  koryto  vodního toku přirozené  nebo upravené v k.ú.  Třešt 
zapsaný na LV č.1235, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, Po seznámení se situačním 
plánem stavby Povodí Moravy, s. p. tímto souhlasí se stavbou: „Bioplynová stanice“

- Investorem  stavby  je  František  Novák,  Puchýrna  361,  58901  T eš (dále  jen  „Investor  stavby“),  ř ť
P i stavb  je investor stavby povinen se ídit, mimo podmínek stanovených územním ízením, i požadavkyř ě ř ř  
Povodí Moravy, s. p., které mu byty písemn  sd leny (vyjád eni útvaru správy povodí z hlediska plánovániě ě ř  
v  oblasti  vod,  z  hlediska dalších zájmu chrán ných  zákonem .254/2001 Sb.,  ze dne 29.03.2011 .j.ě č Č  
PM014025/201 1-203/Pí), a dalšími pokyny sm ujícími k ochran  vodního toku ěř ě

- Tento souhlas s umíst ním stavby bude p ipojen k žádosti o územní ízeni a stavební ízení pro stavbuě ř ř ř  
„Bioplynové stanice“

- Povodí Moravy,  s,  p.  souhlasí  s  tím,  aby investor  stavby zpracoval  jeho identifika ní  údaje  (sídlo,  Ič Č , 
apod.). Tyto  údaje budou sloužit výhradn  pro pot ebu p ípravy a realizací stavby „Bioplynová stanice“,  ě ř ř

 

30. Stavebník  je povinen  oznámit  stavebnímu  úřadu záměr  započít s u žíváním stavby nejméně  30 dnů  předem  dle § 120 s 

      stavebního zákona, stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

31. Stavba  bude dokončena nejpozději do 31.12.2015

 
Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád) 
je : František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitky a připomínky ze strany veřejnosti a dalších účastníků řízení během spojeného územního a stavebního řízení nebyly  
vzneseny v rámci veřejného ústního jednání dne 10.5.2011.

O d ů v o d n ě n í

Dne 11.4.2011 podal stavebník žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu 
a zároveň o spojení územního a stavebního řízení, uvedeným dnem byly zahájeny územní a stavební řízení.

Stavební  úřad  usnesením ze  dne  11.4.2011 rozhodl  o  spojení  územního a  stavebního  řízení.  Poté  stavební  úřad 
oznámil  zahájení  spojeného  územního  a  stavebního  řízení  známým  účastníkům řízení,  dotčeným  orgánům  státní  správy 
(DOSS) a veřejnosti (10.5.2011).    

Stavební  úřad usnesením ze dne 13.4.2011 rozhodl  o spojení  územního a stavebního řízení  v souladu s  §78 odst.1 
stavebního zákona, protože podmínky v daném území jsou jednoznačné, tzn., že jednoznačné jako mající v dané situaci 
jediný a přesný význam, který neumožňuje jiný výklad nebo řešení = situace stavebního pozemku, návrhové rozměry 
stavby  (zastavěná  plocha,  výška,  osazení  do  terénu),   dále  podmínky,  geologické,  hydrogeologické,  podmínky  na  
připojení na IS jsou jednoznačně exaktně dány.  Dále jsou jednoznačně dány podmínky vlastní stavby a jejího provozu 
ve vztahu na okolí, kde nebude mít toto negativní vliv důvodů : Dosahu emisí, likvidací splaškových vod a odpadních 
vod, likvidací srážkových vod, hluku v rámci fáze výstavby  a ve fázi provozu, bez zdroje vibrací, ani radioaktivního a 
elektromagnetického záření, radonového rizika, neutrální sociální důsledky, pozitivní  -  zachování historických hodnot 
v území,  bez vlivu  na kvalitu ovzduší a klima, bez  sledovatelného vlivu na kvalitu nebo kvantitu povrchových nebo  
podzemních vod ani na odvodňování území,  bez vlivu   na půdu, na horninové prostředí a nerostné zdroje,  bez vlivu  
na ukládání odpadů,  bez vlivu na faunu, floru a ekosystémy a výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů , bez vlivu 
na místní topografii.
A dále v souladu s §140 odst.1 správního řádu, kde právní orgán může na požádání účastníka nebo z moci úřední  
usnesením spojit  různá řízení,  k nimž je příslušný,  pokud se týkají  téhož předmětu  řízení nebo spolu jinak věcně 
souvisejí  anebo  se  týkají  týchž  účastníků,  nebrání-li  tomu  povaha  věci,  účel  řízení  anebo  ochrana  práv  nebo 
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oprávněných zájmů účastníků, což je v daném případě splněno. Dále pak soulad s ÚP sídelního útvaru města Třeště 
(Změna č.2/2006).

V rámci nového stanoviska  Povodí Moravy,  s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 26.4.2011, zn.:PM020305/2011-ZDMaj/Mra, 
byly zpřesněny podmínky povolení stavby,  byl  dán samotný souhlas,  pozemek p.č.3674 k.ú.Třešť (vodní plocha – koryto  
vodního toku přirozené nebo upravené) není pozemkem stavebním, není dotčen vlastní stavbou, je dotčen pouze přesahem  
ochranného  a  bezpečnostního  pásma  50,0  m.  Ochranné  a  bezpečnostní  pásmo  (OBP)  pro  stavbu  „ZEMĚDĚLSKÁ 
BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“ na pozemcích : pozemkové parcely 3674, 3675/2, 3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 
3679,  3681,  3682,  3683,  3684,  3685,  3689,  3690/1  v k.ú.Třešť,  182/5,  182/6,  192,  193/1,  193/2,  393/1,  187,  188,  1226 
v k.ú.Jezdovice.            

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na 10.5.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, zjistil, že projektová dokumentace  
stavby  splňuje  obecné  technické  požadavky  na  výstavbu,  kladná  vyjádření,  resp.  stanoviska  vydali  správci  jednotlivých 
inženýrských sítí, DOSS a ostatní : 

- Město Třešť, TO, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, ze dne 23.6.20101, zn.: 53/TECH/2010  

-  Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. : 41270/11, z data 21.3.2011

-  Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 30.3.2011, čj.: MMJ/OŽP/3524/2011-
OH/Ďá 41028/2011/MMJ

- E.ON  Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, zn.: J14149-
Z051108216, ze dne 21.3.2011

- Zem d lská vodohospodá ská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracovišt  Jihlava, Fritzova 4, 586ě ě ř ě  
01 Jihlava,  ze dne 27.10.2010, zn. : OPM/JI/646/010

- Hasičký záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, ze dne 8.4.2011, č.j.:HSJI – 1261-2/P-2011, 
ev.č.:JI-181/7-2011

-  Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 3.3.2011, 
č.j.: KHSV/02024/2011/JI/HOK/Sme 

-  Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 18.4.2011, 
č.j.: KHSV/06572/2011/JI/HOK/Sme 

-  Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 28.3.2011, čj.:MMJ/OŽP/3344/2011 
42165/2011/MMJ

-  Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 28.3.2011, čj.: MMJ/OŽP/3346/2011 
42764/2011/MMJ

-  Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.4.2011, čj.: MMJ/OŽP/3348/2011-2 
48316/2011/MMJ

-  Krajský úřad kraje Vysočina,  OŽP,  Žižkova 57,  587 33 Jihlava,  ze dne 16.4.2011, čj.:  KUJI 21594/2011 OZP 
12/2010 Kle             

-  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 29.3.2011, zn.:PM014025/2011-203/Pí             

-  RWE – Jihomoravská plynárenská, a.s.,  Plynárenská 499/1, 657 00 Brno, ze dne 13.4.2011, zn.: 1281/11/114

- OBLASTNÍ,  INSPEKTORÁT  PRÁCE  pro  Jihočeský‘  kraj  a  Vysočinu  se  sídlem  v  Českých  Budějovicích  
Vodní  21,  370  06  České  Budějovice,  Kancelář Jihlava,   t .Legioná  17/4181,  586  01  Jihlava  ,  ze  dneř řů  
19.4.2011, zn.: 2011/2011   

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 26.4.2011, zn.:PM020305/2011-ZDMaj/Mra             
 
Dále byly předloženy doklady : 

- PD „ZEMĚDĚLSKÁ BIOPLYNOVÁ STANICE PUCHÝRNA“, projektant agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 874/58, 
624 00  BRNO, dat.:25.11.2010

- Výpisy z KN + kopie z KM pro p.č. 3674, 3675/2, 3675/4, 3677/1, 3677/2, 3678, 3679, 3681, 3682, 3683, 3684, 
3685, 3689, 3690/1 v k.ú.Třešť, 182/5, 182/6, 192, 193/1, 193/2, 393/1, 187, 188, 1226 v k.ú.Jezdovice 

- Plán BOZP, projektant agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 874/58, 624 00  BRNO
- Protokol č.17/2011 o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.2 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 

60079-10-1
 

Námitky a připomínky ze strany veřejnosti a dalších účastníků řízení během spojeného územního a stavebního řízení nebyly  
vzneseny v rámci veřejného ústního jednání dne 10.5.2011. Bez účasti veřejnosti, bez námitek veřejnosti.
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V rámci spojení územního a stavebního řízení stavební úřad postupoval dle obecné úpravy společného řízení dle ustanovení § 
140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stavební úřad   k tomuto kroku  přistoupil především s ohledem na ustanovení § 4 
odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého má jeho činnost směřovat k tomu, aby byly přednostně využívány zjednodušující 
postupy a aby bylo vydáváno jednoho rozhodnutí v případě, že lze k tomuto kroku přistoupit. Zároveň k využití spojeného  
řízení směřuje i obecná zásada zakotvená ve správním řádu v ustanovení § 6 odst. 2, dle kterého nemají nikomu vznikat  
zbytečné náklady a každý má být co nejméně zatěžován !
 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby..  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, 
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do 
podmínek rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou 
let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění výroku I 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení a vyhodnocení připomínek veřejnosti : 

Námitky a připomínky ze strany veřejnosti a dalších účastníků řízení během spojeného územního a stavebního řízení nebyly  
vzneseny v rámci veřejného ústního jednání dne 10.5.2011.
 
 

Seznam všech účastníků řízení : 
- František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ
- Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 TŘEŠŤ
- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ
- Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75  BRNO
- Ing. Jiří Sebroň 26.11.1960, Smrčenská 3422/48, 586 01  JIHLAVA 1

Stanovení okruhu účastníků řízení: 

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Stavební úřad  k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 
85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) 
pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají 
vlastnické  nebo  jiné  věcné  právo  k  sousedním  pozemkům  (a  stavbám  na  nich).  Vlastnictví  ani  jiná  práva  k  dalším  
(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.  

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti táž dnem, kdy 
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje to neplatí, byla-li realizace  
záměru již zahájena.
 

Odůvodnění výroku II 

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle 73 odst. 2 správního řáduje závazné i pro právní nástupce účastníků 
řízení.  

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 

Námitky a připomínky ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny. 

Seznam všech účastníků řízení : 
- František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ
- Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 TŘEŠŤ
- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ
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- Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75  BRNO
- Ing. Jiří Sebroň 26.11.1960, Smrčenská 3422/48, 586 01  JIHLAVA 1

 

Stanovení okruhu účastníků řízení: 

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Stavební úřad Města Třeště z ustanovení 109 stavebního zákona. 

Poučení
Poučení k výroku I 

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den  
následující po dni oznámeni rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu 
kraje Vysočina k rozhodnutí

Poučení k výroku II

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den  
následující po dni oznámeni rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu 
kraje Vysočina k rozhodnutí

Stavba nesmí být  zahájena,  dokud stavební  povolení  nenabude právní moci.  Stavební povolení pozbývá platnosti,  jestliže 
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 Ing.Luděk Rudolf v.r.          
 vedoucí stavebního odboru MěÚ Třešť

otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

  .................... ....................

16



Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:    Razítko:

Doručí se :

Účastníci územního dle § 85 odst.1 jednotlivě 
- František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ
- Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 TŘEŠŤ
- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ
- Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75  BRNO

Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 veřejnou vyhláškou 
- Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 

nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
- Ing. Jiří Sebroň 26.11.1960, Smrčenská 3422/48, 586 01  JIHLAVA 1

Účastníci stavebního řízení dle § 109 odst.1 písm.a) jednotlivě
- František Novák, nar. 6.7.1974, Puchýrna 361/75, 589 01  TŘEŠŤ
- Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 TŘEŠŤ
- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ
- Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75  BRNO
- Ing. Jiří Sebroň 26.11.1960, Smrčenská 3422/48, 586 01  JIHLAVA 1

Účastníci stavebního řízení dle § 109 odst.1 písm.e) veřejnou vyhláškou
- Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo 

dotčeno
DOOS jednotlivě :

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04  JIHLAVA
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01  JIHLAVA 1
- Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Tř.Legionářů 4181/17, 586 01  JIHLAVA 1
- Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 586 01  JIHLAVA 1
- Magistrát města Jihlavy OŽP/ Lesní hospodářství, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA
- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1, 586 28 

JIHLAVA
- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA
- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 

JIHLAVA
- Magistrát města Jihlavy OŽP/Zem. půdní fond, Masarykovo nám. 1, 586 01  JIHLAVA 1

OSTATNÍ :
- E.ON  Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02  BRNO
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  PRAHA 4 – MICHLE
- Technické služby Třešť, spol. s r.o., Nádražní 851, 589 01 Třešť
- agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 874/58, 624 00  BRNO

 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :

- Městský úřad Třešť, správní odbor, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť
- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01  TŘEŠŤ

 
 

Spis SÚ
s vyznačenou  právní mocí ještě obdrží : 
stavebník  František  Novák,  nar.  6.7.1974,  Puchýrna  361/75,  589  01   TŘEŠŤ (do  vlastních  rukou),  zároveň  s ověřenou 
projektovou dokumentací spolu se štítkem „Stavba povolena“
 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
3000,-Kč, č.201100982.
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