Dotazník pro realizaci bioplynové stanice (BPS)
1. Stavebník
Právnická osoba / fyzická osoba:
Adresa:
IČO, DIČ:
E-mail, tel., fax:
osoba - statutární orgán:
osoba - technický zástupce:

2. Umístění stavby
Firma / objekt:
Katastrální území:
Parcelní čísla pozemků /výměra / zatřídění:

3. Vstupy
Stav hospodářských zvířat a výměry plodin určených pro surovin pro BPS
Kejda
Prasata (výkrm)
Prasata (chov)
Skot
Chlévská mrva
Prasata (výkrm)
Prasata (chov)
Skot
OZE
Kukuřičná siláž 35 % sušiny
Travní senáž-víceleté pícniny
Travní senáž-louky
GPS obilní se středním podílem zrna

VDJ

ks

t/r

t / ha

t/r

VDJ

ha

4. Energetická situace
El. energie

Dodavatel elektrické energie:
Napětí VN:
Číslo stávajícího odběrného místa (např. z faktury za el.):
Připojení ve stejném místě:
Vzdálenost transformátoru VN / NN:
Číslo transformátorové stanice (nápis na rozvodné skříni TS) :

ČEZ nebo E.ON nebo jiný
22 kV nebo 35 kV
ano / ne
m

Zákazník má/nemá uzavřenou smlouvu o připojení k elektrické distribuční síti.
Číslo smlouvy : ………………………
Ternín připojení:
………………………….

5. Seznam podkladů potřebných ke zpracování Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
a Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
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1)   výpis z obchodního rejstříku - kopie
2)   výpis z katastru nemovitostí na všechny stavbou dotčené pozemky - kopie (pozor na pozemky v ZPF)
3)   snímek katastrální mapy
- kopie
nejlépe v digitální formě (CD, e-mail)
4)   mapka zájmového území s výškopisem (vrstevnice) nejlépe v digitální formě (CD, e-mail)
5)   další podrobné mapové podklady nebo nákresy se zakreslením:
- pozemku(ů) / území k umístění stanice
- stávajících okolních objektů (s pojmenováním) a objektů k využití pro provoz BPS (silážní žlaby, jímky …)
- příjezdových komunikací
- elektrického vedení – transformátoru
- zdroje požární vody (hydrant DN . . . . nebo požární nádrž . . . . m3, vzdálenost . . . m)
- nejbližšího obytného domu (vzdálenost . . . . m)
6)   nevyplněné formuláře Návrh na vydání územního rozhodnutí a Žádost o stavební povolení
se seznamem neopomenutelných účastníků územního a stavebního řízení (z příslušného stavebního úřadu)
7)   seznam (a adresy) majitelů sousedních pozemků
8)   informace zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací - pokud existuje
nebo návrh změny územního plánu
9)    údaje z územního plánu nebo jiného dokumentu obsahující identifikační údaje, popis krajiny, půdy, klimatu ...
10)   údaje o výšce spodní vody, výsledky vrtů, Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu
11)    údaje o ochranných pásmech: - vodárenské ochranné pásmo: ano / ne
- biocentrum, biokoridor, CHKO, památková rezervace a další
- chráněná území a přírodní památky, přírod.parky, významné krajinné prvky
12) údaj zda se jedná o zranitelnou oblast pro nakládaní s nitráty (nitrátová směrnice) ano / ne
13)    podepsaný formulář Žádost o připojení výrobny elektřiny (a Dotazník pro vlastní výrobnu - ČEZ)
14)    souhlas obce (předběžný) s výstavbou pro distributora elektřiny ( pro ČEZ / E.ON)

6. Seznam dalších podkladů a údajů ke zpracování Oznámení záměru (EIA) podle zák.100/2001,
Rozptylové studie a Odborného posudku podle zák. 86/2002
15)   vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
16)   typy a povrch komunikací v okolí a v areálu
17)   vodoteče v lokalitě (potoky apod. název, povodí , …)
18)   intenzita dopravy v roce, kolik osobních a nákladních aut projíždí, jaká je situace v době seče a klidu
19)   výskyt ložisek surovin, poddolovaná nebo sesuvná území, tektonické poměry, geodynamické jevy, seismicita
20)   má obec zpracován Územní systém ekologické stability USES ?
21)   území zatěžována nad únosnou míru, hustě obydlená území, nebo staré ekologické zátěže v lokalitě a okolí
22)   výměra obce a areálu, počet obyvatel, kanalizace nebo ČOV, vodovod, plynofikace, hustota zalidnění
23)   podrobná větrná růžice
Většinu požadovaných informací je možno získat z územně plánovací dokumentace obce.

7. Další sdělení:

8. Vyplnil:

dne:
tel., mobil:

příjmení, podpis:
e-mail:

Veškeré informace považujeme za důvěrné. Slouží pouze pro návrh a propočet BPS.
agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 58, 624 00 Brno, tel.: 541 260 848, fax: 541 260 836
internet: www.agrikomp.cz, e-mail: info@agrikomp.cz
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