Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 95517/2017
V Olomouci dne 2.10. 2017
Spis. zn.: KÚOK/62481/2017/OŽPZ/530
Vyřizuje: Ing. Josef Neier
Telefon: 585 508 634
E-mail: j.neier@kr-olomoucky.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č.129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán ochrany ovzduší
vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1
písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), vydává podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti
účastníka řízení (žadatele) podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: ECO Finance
Group s.r.o., Mánesova 887/12, 796 01 Prostějov, zastoupeného na základě plné
moci
toto

závazné stanovisko.
Krajský úřad dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona

souhlasí
s umístěním a provedením stavby níže specifikovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu pod kódem:
1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3
MW do 5 MW včetně,
který bude součástí stavby „Skleník Smržice II“
Název zdroje:

Plynový kotel
( Kotel bude sloužit jako záložní zdroj tepla pro skleník. Hlavním zdrojem
tepla je teplovod ze stávající bioplynové stanice.)
- 1x teplovodní kotel BBK 02:00, výrobce Boeters Ketel Constructie B.V.,
Holandsko,
- celkový tepelný příkon 2730 kW,
- palivem bude zemní plyn (ZP),
- Pro odvod spalin z kotle do venkovního ovzduší bude sloužit komín
DN 400. Výška vyústění komína nad úrovní terénu bude cca 8,15 m.
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- celková doba provozu 2000 h/rok.
Klasifikace zdroje: Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší (stacionární)
- dle § 2 písm. e) zákona,
- dle § 2 písm. g) zákona,
- dle přílohy č. 2 k zákonu,
Stacionární zdroj označený kódem 1.1. „Spalování paliv v kotlích o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5
MW včetně.“
- blíže specifikovaný v příloze č. 2, části II, bodu 1. Vyhlášky MŽP
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší (dále jen vyhláška).
Provozovatel:

ECO Finance Group s.r.o., Mánesova 887/12, 796 01 Prostějov.

Umístění zdroje:

pozemek p.č. 1182/1 a 1182/2, ZÚJ Smržice (kód 590029), k.ú.
Smržice (kód 751243)

a to za těchto podmínek :
1) Případné změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší nesmí být
provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
2) Technologické zařízení zdroje znečišťování ovzduší bude při realizaci instalováno dle
projektové dokumentace posouzené v tomto správním řízení.
3) Při stavbě zdroje budou realizována měřící místa pro měření emisí a odběr vzorků,
která musí odpovídat příslušným technickým normám.
4) Provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší požádá příslušný orgán
ochrany ovzduší o vydání povolení provozu zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona.
Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 k zákonu.

Zdůvodnění
Na základě žádosti účastníka řízení doručené dne 21.6.2017 na krajský úřad ve věci
vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění
a k provedení stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší v příloze č. 2 k zákonu
instalovaného v rámci investiční akce „ Skleník Smržice II“ bylo zahájeno řízení, jehož
výsledkem je toto závazné stanovisko.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala potřebné doklady nutné pro vydání rozhodnutí,
krajský úřad vydal dne 31.7.2017 usnesení o přerušení řízení. Po doručení potřebných
dokladů bylo v řízení pokračováno.
Předmětem záměru je novostavba skleníků pro intenzivní pěstování rajčat. Předpokládaný
roční výnos je 620 t/rok. Pro tyto účely budou skleníky vybaveny automatizovaným
systémem stínění, větrání, zavlažování, vytápění a hnojení.
Stavba skleníku Smržice II se bude nacházet na ploše, která je v současnosti využívána
jako orná půda. Dopravně bude stavba napojena novou areálovou cestou na
vnitroareálovou cestou vybudovanou v I. Etapě výstavby skleníku na pozemku parc. č.
1182/2 v katastrálním území Smržice (kód 751243). Vlastní novostavba skleníku je
uvažována na pozemcích parc. č. 1182/1 a 1182/2 v katastrálním území Smržice (kód
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751243). Vzdálenost skleníku od nejbližší obytné zástavby činí cca 293 m. Jedná se o
obytný dům č.p. 53 v k.ú. Studenec (kód 619361).
Zdrojem tepla bude teplovodní kotel BBK 02:00 společnosti Boaters Ketel Constructie
B.V., Holandsko s hořákem na zemní plyn (ZP) o jmenovitém tepelném výkonu 2350 kW.
Palivem bude zemní plyn. Pro odvod spalin z kotle do venkovního ovzduší bude sloužit
komín DN 400. Výška vyústění komína nad úrovní terénu bude cca 8,15 m. Teplovodní
kotel bude provozovateli sloužit jako záložní zdroj s předpokládaným počtem do 2 000
provozních hodin za rok. Hlavním zdrojem tepla bude teplovod ze sávající bioplynové
stanice.
Jedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. přílohy č. 2 k zákonu –
„Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW
do 5 MW včetně.“
Specifické emisní limity jsou stanoveny v příloze č. 2 části II bodu 1. vyhlášky.
Dále bude součástí záměru instalace dieselagregátu, který bude sloužit jako záložní zdroj
v případě výpadku zdrojů elektrické energie, kdy bude zásobovat elektřinou důležité
systémy skleníku. Dieselagregát má příkon v palivu 288,4 kW. Výrobcem dieselagregátu
je firma TTS MARTIN, s.r.o. Vzhledem k tomu, že příkon dieselagregátu je menší než 0,3
MW nejedná se o vyjmenovaný zdroj v příloze č. 2 k zákonu, zařazený pod kódem 1.2.
Spalování paliv v pístových motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více
než 0,3 MW do 5 MW včetně.
Součástí žádosti je odborný posudek č. 111 b/17, vystavený dne 29.8.2017 k záměru
„Skleníky Smržice II“, zpracovaný firmou EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín –
Malenovice. Zpracovatel v posudku uvádí, že na technologii zásobování teplem (bude
instalován zdroj - kotel na zemní plyn, který produkuje emise CO a NOx) se bude moci
nahlížet jako na technologii emisně nevýznamnou. Skleníky Smržice II vyhovují a
doporučuje ke schválení.
Součástí žádosti je rozptylová studie č. 112b/17, vystavená dne 29.8.2017 k záměru
„Sleníky Smržice II“, zpracovaná firmou EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín –
Malenovice. V rozptylové studii jsou zohledněny všechny zdroje provozované v areálu a
zdroje v uvažovaném nedalekém „ Skleníku v Kostelci na Hané. Jedná se o celkem tři
dieselagregáty (záložní zdroje), dále pak špičkovací plynové kotle pro „Skleníky Smržice a
Smržice II a dva plynové kotle pro „Skleníky Kostelec na Hané“. Jsou zohledněny i tři
kogenerační jednotky „Bioplynové stanice Smržice, které budou pro uvažované skleníky
ve Smržicích sloužit jako hlavní zdroj zásobování teplem. Dále je zohledněna „Peletovací
linka biomasy“ – jedná se o dva výduchy 101 a 102. Zpracovatel studie uvádí: „Provozem
uvažovaného záměru v kumulaci s ostatními uvažovanými zdroji nedochází u žádné
znečišťující látky k překročení imisních limitů.
V rámci správního řízení obdržel krajský úřad vyjádření Obce Smržice č.j.: 454/201 Le ze
dne 20.9.2017. Obec Smržice ve svém vyjádření uvádí: „Vzhledem k překračujícím
hodnotám PM10 a benzo(a)pyrenu uvedených v předložených posudcích (č. 112b/17,
111b/17 máme zato, že bude docházet provozem uvedených firem ke zvýšení znečištění
ovzduší s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví občanů Smržic.“
Závazné stanovisko krajský úřad vydává k umístění a k provedení stavby vyjmenovaného
zdroje v příloze č. 2 k zákonu - teplovodního kotle BBK 02:00 s hořákem na zemní plyn o
jmenovitém tepelném výkonu 2350 kW, který produkuje emise CO a NOx.
V rámci správního řízení obdržel krajský úřad vyjádření České inspekce životního
prostředí, OI Olomouc pod zn.: ČIŽP/48/OOO/1709565.001/17/OVS. Vyjádření bylo
doručeno na krajský úřad 13.7.2017.
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Žádost obsahovala dostatečné podklady nezbytné pro její posouzení, a proto krajský úřad
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.
Závazné stanovisko není rozhodnutím, obsah závazného stanoviska je však závazný pro
výrokovou část meritorního rozhodnutí.

Poučení účastníka
Závazné stanovisko není rozhodnutí a odvolání proti obsahu závazného stanoviska není
přípustné.
Otisk úředního razítka
RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
ČIŽP, OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc (DS)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Josef Neier
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