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Prohlášení 

 

 

 Tento posudek k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu 

zákona č. 100/2004 Sb. je zpracován oprávněnou osobou vlastnící osvědčení č.j.  

4094/435/OPVŽP/95, prodlouženého rozhodnutím MŽP ČR č.j. 34671/ENV/11.  

 

 

 Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani činnosti 

oznamovatele, investora nebo provozovatele posuzovaného záměru a že jsem se 

žádnou formou neúčastnila zpracování oznámení nebo dokumentace předmětného 

záměru ani jejich dílčích částí. 

 

 

 

V Opavě dne 27.9.2013 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………… 

       Ing. Pavla Žídková 

       zpracovatelka posudku 
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Úvod 

Záměrem investora je výstavba dvou nových stájí pro výkrm prasat na severovýchodním 

okraji areálu živočišné výroby na místě stávajících stájí pro prasata. Areál se nachází severně 

od zastavěného území sídelního útvaru Moravské Prusy, který je místní částí obce Prusy-

Boškůvky. Výstavba nových stájí řeší kompletní náhradu všech stávajících stájí v areálu (stáje 

pro prasata a dojnice), které jsou již technologicky zastaralé a nebudou dále provozovány. 

Stávající kapacita celého areálu živočišné výroby, která je 419,5 DJ, má být výstavbou nových 

stájí zvýšena o 12,5 DJ na celkem 432 DJ.  

 

Krajský úřad zařadil záměr podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie 

kategorii I (záměry vždy podléhající posouzení) – bod 1.7, sloupec B – Chov hospodářských 

zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 

Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písmeno b) zákona (tyto změny záměrů 

podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení). 

 

Oznamovatel předložil záměr nejdříve jako oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona pro 

účely zjišťovacího řízení, zpracovatelem oznámení byl pan Ing. Petr Pantoflíček.  

Vzhledem k tomu, že v závěru zjišťovacího řízení bylo rozhodnuto pokračovat v procesu 

EIA, byl záměr znovu předložen formou dokumentace zpracované v rozsahu přílohy č. 4 

zákona.  

 

Tento posudek má za úkol zhodnotit úplnost a správnost předložené dokumentace a 

posoudit, zda připomínky a vyjádření k dokumentaci nevyžadují další upřesnění a 

doplnění, které by bylo nutno do dokumentace v tomto stupni správního řízení zapracovat. 

Dále je účelem posudku vyhodnotit, zda předložený záměr je možno akceptovat, a 

navrhnout stanovisko z procesu EIA s případným stanovením podmínek (je-li navrženo 

stanovisko souhlasné) nebo s odůvodněním, proč je navrhováno stanovisko nesouhlasné.  
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

Základní údaje 

 

Název záměru:  

Moravské Prusy Farma výkrmu prasat 

 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1: 

Jedná se o změnu záměru uvedeného v kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) – bod 

1.7, sloupec B – Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 

dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 

písmeno b) zákona (tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení) v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Kapacita (rozsah) záměru 

Stávající stav:   419,5 DJ v kategorii dojnice 307,8 DJ, prasnice 69,9 DJ, předvýkrm 25 DJ, 

prasničky 14,4 DJ, kanci 2,4 DJ.  

Výhledový stav: navýšení o 12,5 DJ na celkem 432 DJ v kategorii výkrm prasat 432 DJ. 

 

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:    Jihomoravský 

obec:    Prusy - Boškůvky 

katastrální území:  Moravské Prusy 
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

1. Obchodní firma: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích 

2. IČ:   00141640 

3. Sídlo:   Švábenice 348, 683 23 Švábenice 

  

4. Oprávněný zástupce oznamovatele  

 

 předseda představenstva:   

Ing. Miroslav Cvek,  

Rybníček 98, PSČ 682 01 

 

 

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

 

II.1. Úplnost dokumentace 

 

Úplnost dokumentace je v rámci posudku srovnávána z hlediska úplnosti obsahu 

dokumentace s požadavky uvedenými v Příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska splnění požadavků 

uvedených v závěru zjišťovacího řízení.  

 

Předložená dokumentace obsahuje textovou část s deseti přílohami. Přílohy jsou číslovány a 

jsou od sebe jednoznačně odděleny.  

 

Soubor příloh obsahuje: 

Příloha 1  Mapa širších vztahů  

Příloha 2  Fotodokumentace střediska  

Příloha 3  Výřez z územního plánu obce  

Příloha 4  Půdorys stáje  

Příloha 5  Výpočet OP chovu zvířat  

Příloha 6  Vyjádření stavebního úřadu k záměru  

Příloha 7  Stanovisko KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000  

Příloha 8  Akustická studie  

Příloha 9  Rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku 

Příloha 10  Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

 

Rozsah a členění příloh je pro účely procesu posouzení vlivů na životní prostředí v této fázi 

přípravy záměru dostatečné.  
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Sled jednotlivých fází projednávání záměru 

Oznámení záměru bylo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje  předloženo 7.3.2013 a bylo 

zveřejněno 18.3.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 18.4.2013 se závěrem, že 

záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatelem má být předložena 

dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4. 

Dokumentace záměru byla příslušnému orgánu státní správy (Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje) předložena dne 19.6.2013 a byla zveřejněna na úřední desce kraje 

2.7.2013.  

Dopracování dokumentace nebylo ze strany zpracovatelky posudku ani příslušného správního 

úřadu požadováno. 

 

K formální stránce dokumentace: 

Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 4 k zákonu 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Jednotlivé části dokumentace obsahují všechny požadované kapitoly vyjmenované v příloze 

č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 

 

V rámci této kapitoly je posouzen obsah jednotlivých částí a oddílů dokumentace. Je zde 

prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. 

Jmenovitě jsou uvedeny případné závažné nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel 

dokumentace nebo jeho spolupracovníci dopustili, a je vyhodnoceno, zda a jak tyto nedostatky 

ovlivňují závěry dokumentace. 

Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace doprovázen odstavcem 

uvedeným v rámečku, v němž je uvedeno stanovisko zpracovatelky posudku k obsahu a 

úrovni zpracování dané kapitoly.  

Hodnocení je u všech kapitol provedeno slovně bez použití zvláštních výpočetních nebo 

jiných obdobných metod. 

 

V Úvodu dokumentace zpracovatel stručně shrnul účel dokumentace a uvedl některé 

vysvětlující údaje k vlastnímu textu dokumentace. 

Dále zde uvedl vypořádání všech došlých připomínek k oznámení. Z těchto připomínek pouze 

dvě obsahovaly významné námitky. Jednalo se o vyjádření Obce Prusy-Boškůvky, které 

nesouhlasily se záměrem z důvodu nedostatečnosti ochranného pásma původního chovu pro 

daný záměr, předpokládaného negativního dopadu intenzivního zápachu na životní prostředí 

v obci, předpokladu zvýšeného výskytu hlodavců, zvýšení dopravy, prašnosti a poškození 

komunikací a předpokladu odlivu obyvatel obce z důvodu nevyhovujících podmínek pro 

výstavbu rodinných domů. 

Zpracovatel dokumentace na tyto připomínky adekvátně reagoval a doplnil zákres ochranného 

pásma do ÚP obce, upřesnil rozptylovou studii a otázku dopravní zátěže. Uvedl také svůj 

pohled na předpoklad odlivu obyvatel z obce. 

 

Obdobné připomínky přinášela také Petice občanů obce Prusy-Boškůvky, podepsaná 154 

občany. Převážná většina těchto připomínek směřovala k obavám ze zápachu, a to jak 

z vlastního chovu, tak z aplikace kejdy. 

Také na tyto připomínky zpracovatel dokumentace stručně reagoval. 
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Bez připomínek – tyto pasáže nejsou povinné a nevyplývající z požadavků zákona. 

Zpracovatelka posudku je považuje za vhodné, neboť ve stručnosti uvádějí, jakým způsobem 

zpracovatel posudku na vznesené připomínky v dokumentaci reaguje. 

 

 

Část A Údaje o oznamovateli 

 

V kapitole jsou uvedeny následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo, jméno, 

příjmení a funkce oprávněného zástupce a telefonní a e-mailové spojení. 

 

Bez připomínek. 

 

 

Část B Údaje o záměru 

 

B.I. Základní údaje  

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v 

zákoně. 

 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle zákona 

Kapitola obsahuje požadované informace. 

 

B.I.2. Rozsah a kapacita záměru 

V kapitole jsou stručně, jednoznačně a přehledně uvedeny informace o jednotlivých 

kapacitních údajích vztahujících se k zařazení záměru.  

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kapitola obsahuje požadované údaje včetně parcelních čísel dotčených pozemků.  

 

B.I.4. Charakter záměru, možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Charakter záměru je obecně specifikován včetně navazujících komunikací. 

Možnost kumulace vlivů záměru nebyla zpracovatelem dokumentace zjištěna, s čím 

zpracovatelka posudku souhlasí s výjimkou stávající dopravy na veřejných komunikacích, 

které jsou v doprovodných studiích i v textu dokumentace hodnoceny.  

 

Oddíl je zpracován velmi stručně, ale v dostatečném rozsahu s ohledem na navazující popis 

v kapitole B.I.5 a B.I.6. 

  

Ke kapitole nemá zpracovatelka posudku jiné připomínky. 

 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant  

Potřeba záměru je dostatečně komentována, stejně jako výběr umístění záměru a výběr 

končené posuzované varianty. Záměr je předložen v jedné variantě, kterou zpracovatel 
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dokumentace považuje za výhodnou z hlediska zooveterinárního a z hlediska vysoké 

produktivity práce. 

Ke kapitole nemá zpracovatelka posudku připomínky.  

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

 

Oddíl popisuje dostatečně podrobným způsobem vlastní záměr a způsob jeho provozování a 

stávající stav objektů určených k chovu zvířat a podle zpracovatele objektu budou buď 

demolovány a na jejich místě budou vystavěny nové stáje související se záměrem, nebo budou 

zachovány, ale nebudou využívány pro chov zvířat.  

 

Oddíl B.I.6 považuje zpracovatelka posudku za dostatečně vypovídající.  

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru  

 

Termín realizace záměru je reálný. Bez připomínek. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Zpracovatel dokumentace uvádí jako dotčený územně samosprávný celek obec Prusy-

Boškůvky a Jihomoravský kraj.  

 

Uvedený rozsah považuji vzhledem k druhu záměru a lokalizaci technologického procesu 

za adekvátní, negativní vlivy s ohledem na umístění areálu a rozmístění pozemků 

oznamovatele pravděpodobně nezasáhnou obytné území jiných obcí.  

 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. a) a správních úřadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 

 

Kapitola obsahuje vyjmenování základních navazujících správních řízení. Zpracovatel 

dokumentace uvádí správní řízení z hlediska územního a stavebního řízení a integrované 

povolení.  

Bez připomínek. 

 

 

B.II. Údaje o vstupech 

 

B.II.1. Půda 

 

Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL, nezasahuje chráněná území a ochranná pásma. 

 

Bez připomínek, situování na zastavěné ploše je pro daný záměr výhodou. 

 

B.II.2. Voda 

Údaje uvedené v oddílu jsou dostatečné, jejich výpočet je proveden na základě vyhl. č. 

428/2001 Sb. 
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Spotřeba voda je porovnávána na původní stav provozu, nikoliv na údaje uplynulých několika 

let, kdy již stáje nebyly obsazeny. 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje, že při posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení 

záměru. Není však zcela zřejmé, zda se tím má (ve vztahu k danému areálu) na mysli skutečný 

stav nebo reálný právní stav, který umožňuje bez dalšího posuzování stávající stáje obsadit. 

Z tohoto důvodu zpracovatelka posudku akceptuje přístup zpracovatele dokumentace v tomto 

i v ostatních oddílech. 

 

Bez dalších připomínek. 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V oddílu jsou vyčísleny nároky na krmiva, stelivo, el.  energii, paliva a další suroviny. 

 

Celá kapitola je zpracována přehledně a dostatečně. 

 

B.II.4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu 

Kapitola byla upřesněna vyčíslením logistiky záměru v době provozu, doprava v době 

výstavby je považována zpracovatelem dokumentace za krátkodobou a není zvlášť vyčíslena. 

V kapitole není uveden nárok na jinou infrastrukturu, lze však z charakteru záměru a 

stávajícího zabezpečení areálu dovodit, že nebude vyžadována.  

                 

Obsah kapitoly je pro posouzení záměru dostatečný.  

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

 

B.III.1. Ovzduší  

 

Za zdroj emisí považuje zpracovatel dokumentace chov prasat (a pro porovnání uvádí rovněž 

stávající stav farmy). Z porovnání vyplývá, že u neredukovaného zdroje by došlo k navýšení 

emisí amoniaku o cca 14 t/rok, při aplikaci potřebných snižujících opatření by nárůst oproti 

stávajícímu neredukovanému stavu areálu činil cca 1,6 t. 

 

Dále jsou v kapitole uváděny emise par, tepla, prachu a CO2 spojené s provozem záměru. 

 

V další části jsou uváděny emise z liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší (doprava 

a aplikace kejdy). 

 

K obsahu kapitoly a uváděným údajům stejně jako vstupům použitým v rozptylové studii má 

zpracovatelka posudku připomínky týkající se nepřesné interpretace výsledků rozptylové 

studie v textu dokumentace. Z rozptylové studie vyplývá vyšší časové a plošné ovlivnění 

zástavby z hlediska krátkodobých emisí amoniaku, než uvádí text dokumentace. Tyto otázku 

bude nutno v následných správních řízeních upřesnit. 
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V návrhu stanoviska pouze doporučuje zvážit požadavek na zakrytí skladovací jímky např. 

plovoucí fólií, nebo minimálně provedení takové stavební úpravy, která by na základě 

výsledků zkušebního provozu zakrytí umožnila. 

 

 

B.III.2. Odpadní vody 

 

V kapitole je uvedena i kejda a kapacita skladovacích prostor pro kejdu, což není zcela 

relevantní v kapitole o odpadních vodách. Protože však do skladovací jímky je svedena i 

technologická voda (oplach stájí), je takové řešení akceptováno. 

 

Svedení splaškové kanalizace ze sociálního zázemí stáje do kejdové kanalizace není zcela 

v souladu s běžně používaným postupem a záleží na přístupu příslušného úřadu vydávajícího 

integrované povolení, zda takové řešení splaškových vod schválí. Podle zkušeností 

zpracovatelky posudku jej přístup úřadu k takovému řešení obvykle zamítavý a je nutno 

vybudovat samostatnou jímku splaškových vod s odvozem na ČOV. 

 

U dešťové kanalizace není uvedeno její vyústění. S vyčíslením nárůstu množství dešťových 

vod a jejich hodnocení jako zanedbatelné změny zpracovatelka posudku souhlasí. 

 

 

B.III.3. Odpady 

 

Kapitola je rozdělena na odpady vznikající v období výstavby a v období provozu.  

 

V kapitole je zmíněna i produkce úhynů a kejdy, což nejsou odpady ve smyslu zákona o 

odpadech, jak konstatuje i zpracovatel dokumentace. 

 

K obsahu kapitoly nemá zpracovatelka posudku podstatné připomínky, pouze upozorňuje, 

že při výstavbě mohou vnikat i odpady s obsahem azbestu z demolice stávajících objektů. 

 

 

B.III.4 Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů,   

      množství emisí, způsoby jejich omezení) 

 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Zpracovatelka posudku se ztotožňuje se 

závěry zpracovatele dokumentace ve věci ochranného pásma chovu (stávající ochranné 

pásmo kruhového tvaru nezohledňuje větrnou růžici území).  

 

B.III.5 Doplňující údaje (zásahy do krajiny, terénní úpravy) 

 

Bez připomínek. 
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ČÁST C.1, C.2 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik je uveden z hlediska vypovídacích 

schopností textu dokumentace účelně a dostatečně. 

 

S uvedenými charakteristikami území se ztotožňuji a považuji je pro účely hodnocení 

vlivů na životní prostředí za dostačující. 

 

 

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 

 

Kapitola je zpracována velmi stručně, její obsah lze akceptovat s přihlédnutím k údajům 

uvedeným v kapitole C.I-C.II. Tato kapitola by měla sloužit k jisté sumarizaci nikoliv 

vlivů záměru, ale k míře, do jaké je území schopno nový záměr absorbovat. Takové 

zhodnocení z dané kapitoly nevyplývá.  

 

 

ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní 

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti  

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 

Kapitola shrnuje možné vlivy záměru v období výstavby a provozu záměru včetně hodnocení 

narušení faktoru pohody a zdravotních rizik záměru, která jsou rovněž hodnocena 

v samostatné příloze. Se závěry učiněnými v přiložených odborných studiích a v dané kapitole 

se zpracovatelka posudku ztotožňuje s tím, že z hlediska šíření pachů se čichový práh pro 

amoniak běžně uvádí kolem 39 µg/m3, tedy vyšší, než použil autor dokumentace. Výpočty 

v dokumentaci jsou tedy na stranně vyšší bezpečnosti výpočtu. 

 

K obsahu kapitoly s přihlédnutím k obsahu následujících kapitol o vlivech na ovzduší a 

hlukových vlivech a na doprovodný obsah odborných příloh dokumentace nemám 

připomínky. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 

Hodnocení vlivů na tuto složku životního prostředí vychází z rozptylové studie zařazené 

v přílohách dokumentace.  

S přihlédnutím k výpočtům a závěrům uvedeným v rozptylové studii zařazené v 

přílohách dokumentace stejně jako s přihlédnutím ke zvážení možného působení těchto 

škodlivin na zdraví obyvatelstva považuji oblast hodnocení vlivů ovzduší za dostatečně 

vypovídající.  
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky  

 

V oddílu jsou komentovány výsledky hlukové studie uvedené v přílohách dokumentace. 

Období výstavby zde není výpočtem hodnoceno, je pouze uvedeno, že se překročení 

hygienických limitů nepředpokládá. S tím zpracovatelka posudku souhlasí.  

 

Bez připomínek. Rozsah kapitoly spolu s akustickou studií v příloze dokumentaci je 

dostatečný. 

 

Vlivy vibrací a záření 

Nejsou uváděny, u daného typu záměru se ale jejich produkce nepředpokládá. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 

V kapitole jsou hodnoceny vlivy na povrchové a podzemní vody, charakter odvodnění území 

a vlivy na jakost vod. V oddílu o vlivech na změny hydrologických charakteristik je hodnocen 

vliv na zdroje vody, spíše by zde však měl být hodnocen vliv na vodní toky (Pruský potok, 

navazující Pruský rybník) např. vlivem odváděných dešťových vod. Tyto vlivy jsou rámcově 

uvedeny v oddílu D.I.2. Vlivy na jakost vod se nepředpokládají.  

 

Bez dalších připomínek. 

 

D.I.5. Vliv na půdu  

 

Záměr nevyžaduje zábor ZPF a PUPFL. V kapitole je dále hodnoceno působení kejdy na 

půdu. 

Bez připomínek.  

 

 

D.I.6.Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 

Negativní vlivy v této oblasti dokumentace nepředpokládá.  

Bez připomínek. 

 

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

 

Bez připomínek.  

 

D.I.8 Vliv na krajinu 

 

Vlivy na krajinu nebudou významné. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Negativní vlivy na hmotný majetek a kulturní památky podle hodnocení dokumentace 

nenastanou. 
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K obsahu oddílu nemám připomínky, s hodnocením zpracovatele dokumentace 

souhlasím.  

 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Bez podstatných připomínek. Zpracovatelka posudku pouze považuje za poněkud zavádějící 

vyčíslení „průměrné“ denní dopravy u záměru s kampaňovitým vývozem kejdy. Detailní a 

správné vyčíslení dopravy bylo ale uvedeno v kapitole B, proto zpracovatelka posudku 

ponechává tento údaj bez dalšího vypořádání. 

 

Jiné ekologické vlivy nejsou uváděny. 

 

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů 

 

V oddílu je vyloučen přeshraniční vliv záměru. Dále jsou v oddílu stručně shrnuty vlivy 

záměru z hlediska jednotlivých částí hodnocení. 

 

Bez připomínek, rozsah oddílu je pro účely posouzení záměru dostatečný. 

 

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 

 

Bez připomínek. 

 

  

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů  

Kapitola obsahuje výčet doporučených opatření pro snížení nebo vyloučení negativních vlivů 

provozu posuzované stavby na životní prostředí. Jednotlivá opatření vyplývají z obsahu 

z předchozích kapitol a z platných obecně závazných předpisů. Navržená opatření byla zčásti 

přejata do návrhu stanoviska a byla na základě vznesených připomínek i zkušeností 

zpracovatelky posudku dále doplněna.  

 

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

V kapitole je uveden přehled podkladů, literatury a použité legislativy. 

Obsah kapitoly je zpracován dostatečně.  

Podklady a metodiku použitou pro hodnocení jednotlivých vlivů záměru považuji za 

standardní a odpovídající významu záměru. Ve výčtu mohly být uvedeny výpočtové 

hlukové a rozptylové modely. 
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D.VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 

 

K obsahu oddílu nemám podstatné připomínky.  

 

 

Část E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

 

Záměr je předkládán v jedné variantě. Porovnání navrhované varianty z hlediska hlukové a 

imisní zátěže se současným stavem bylo předmětem předchozích kapitol a příloh 

dokumentace.  

 

Část F ZÁVĚR 

 

V závěrečné části dokumentace sumarizoval zpracovatel dokumentace vlivy záměru na 

jednotlivé složky životního prostředí a doporučil záměr k realizaci. 

 

Bez podstatných připomínek. Se závěrem, že záměr je v daném území akceptovatelný, 

zpracovatelka posudku souhlasí. 

V údajích o autorizaci zpracovatele dokumentace chybí údaj o posledním prodloužení 

autorizace. Tento údaj však není povinný, proto se nejedná o významné pochybení. 

 

 

Část G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 

Tato kapitola slouží široké laické veřejnosti, proto by měla být zpracována co 

nejsrozumitelnějším způsobem, přehledně a jednoduše.  

 

Bez připomínek.  

 

 

Část H Přílohy 

 

Přílohová část obsahuje celkem 10 příloh. 

 

Rozsah příloh je dostatečný pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Obsah a rozsah 

příloh dokumentace odpovídá významu a rozsahu hodnoceného záměru. 
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II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

V dokumentaci je dostatečně podrobně popsána a hodnocena varianta „navrhovaná“, která 

v nejdůležitějších aspektech (hluk, pachové látky, imise škodlivin z dopravy a z chovu) 

přináší akceptovatelné dopady v porovnání se současným stavem.  

Postup bez variantního řešení je z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. možný, není-li vytváření 

dalších variant co do umístění nebo kapacity a technologie záměru účelné.  

 

 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní 

hranice 

 

Záměr nevykazuje vlivy přesahující státní hranice České republiky. 

 

 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Technické řešení záměru z hlediska znečišťování životního prostředí odpovídá používaným 

technologiím a výstupům obdobných záměrů v rámci ČR.  

 

Daný záměr dosahuje z hlediska provozního i z hlediska vlivů na životní prostředí běžného 

standardu.   

Na základě pochůzky na místě samém a na základě údajů uvedených v dokumentaci 

konstatuje zpracovatelka posudku, že dokumentace uvádí pravdivé údaje a že celý záměr je 

koncipován s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí i s ohledem na požadavky 

kladené na ochranu obyvatelstva v dané lokalitě a podél dopravních tras. Při dodržení 

základních technologických parametrů, deklarované skladby vstupů a výstupů a provozní 

kázně nemůže záměr přinést významné zhoršení kvality životního prostředí v místě blízké 

obytné zástavby. 

Technické řešení záměru odpovídá dosaženému stupni poznání běžně aplikovanému 

v chovech zvířat. V rámci integrovaného povolení bude dále podrobně zhodnoceno, zda 

navržená technologie splňuje stanovené BAT a BREF pro daný typ záměru.  

Základní požadavky směřující k omezení negativních vlivů na ovzduší (aplikace snižujících 

opatření), k omezení negativního vlivu na vody a další složky životního prostředí záměr 

splňuje. 

Jak vyplývá z výpočtu ochranného pásma provedeného podle používané metodiky, nebude 

v místě chráněné zástavby narušena pobytová pohoda nad běžnou mez. Při provozu záměru 

nebude možno zcela zamezit emisím pachových látek, s ohledem na umístění záměru a 

konfiguraci terénu je ale významné obtěžování obyvatelstva nepravděpodobné. 

Pro záměr mohou být dále integrovaným povolení stanoveny podmínky realizace, mezi které 

patří např. měření hluku, realizace detekčního systému průsaku dnem skladovací jímky, 

technická opatření umožňující instalaci krycí plachty na povrch kejdy v jímce apod.  

Navrhované technické a technologické řešení považuji za akceptovatelné a odpovídající 

požadované úrovni obdobných záměrů.  
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 

SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

Zpracovatel dokumentace uvádí v kapitole D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, 

vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí souhrn 

opatření, která vyplývají z textu dokumentace a z požadavků stanovených platnými předpisy 

nebo z připomínek účastníků zjišťovacího řízení. Tato opatření, doplněná, upravená a 

rozšířená, jsou součástí návrhu stanoviska dále v textu posudku. 

 

 

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI  

 

Na tomto místě posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených územně samosprávných 

celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti k dokumentaci, pokud byla v průběhu procesu 

posuzování obdržena. V posudku jsou, pokud je to zapotřebí, uvedeny zkrácené verze 

připomínek z obdržených vyjádření, jednotlivá vyjádření a stanoviska k dokumentaci jsou 

v plném znění zařazena v příloze posudku v kopii.  

Stanovisko zpracovatelky posudku je uvedeno v rámečku za vyjádřením. V této kapitole 

posudku jsou vypořádána všechna obdržená vyjádření a stanoviska, včetně těch, která byla 

doručena po termínu určeném pro vyjádření. 

 

V.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽPZ, vyjádření ze dne 25.7.2013 

 

Konstatuje, že provozem záměru dojde k překračování čichového prahu u nejbližší obytné 

zástavby po několik desítek hodin ročně (s použitím přísnějšího určení výše čichového prahu). 

Požaduje, aby byly aplikovány snižující technologie účinně omezující nárůst emisí v areálu, 

považuje za účinné opatření vybudování pásu izolační zeleně na hranici areálu ve směru 

k obytné zástavbě a vyloučení přepravy kejdy ze zastavěné části obce, navrhuje zachování 

stávajícího PHO, které lépe odpovídá emisní vydatnosti zdroje zneč. ovzduší,  

upozorňuje na nesoulad výsledků rozptylové studie a textu dokumentace z hlediska hodnocení 

závěrů vypočtených hodnot, upozorňuje na povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší 

při umisťování vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Uvedené požadavky zpracovatelka posudku zapracovala do podmínek návrhu stanoviska, 

s výjimkou požadavku na zachování ochranného pásma chovu ve vztahu ve stávající 

podobě. Ochranné pásmo chovu má sloužit jako limit územního plánu a jeho účelem je 

zajistit, aby u objektů hygienické ochrany byly zachovány zdravé životní podmínky.  

Pokud výpočet ochranného pásma nebude odrážet převládající směry větru, bude stanovení 

tohoto limitu nesprávné a nebude plnit svou funkci. Ochranné pásmo chovu navíc musí 

odrážet reálný stav areálu, proto musí být přepočteno. Z tohoto důvodu zpracovatelka 

posudku daný požadavek upravila.  

 

 

V.2. Vyjádření Jihomoravského kraje v samostatné působnosti č.j. JMK 86588/2013 

z 29.7.2013 
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Nemá k dokumentaci připomínek. 

Bez vypořádání. 

 

V.3 ČIŽP OI Brno, vyjádření k dokumentaci zn. ČIŽP/47/ŘI/1303539 005/13/BLV 

z 17.7.2013 

 

Nemá připomínek. 

 

Bez vypořádání. 

 

 

V.4 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 

29681/2013/Vy/HOK z 9.7.2013 

 

Se záměrem souhlasí bez připomínek. 

 

Bez vypořádání. 

 

 V.5 Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, č.j. MV32304/2013 z 25.7.2013 

 

Vodní hospodářství 

Upozorňuje na zákonné požadavky (předložit doklady o vodotěsnosti skladovacím jímky a 

nepropustném provedení podlah. zpracovat havarijní plán). 

Jedná se o zákonné požadavky. 

 

Odpadové hospodářství 

Nemá připomínky. K žádosti o kolaudační souhlas předloží oznamovatel doklady o využití 

nebo odstranění odpadů ze stavby. 

Požadavek je zahrnut do podmínek stanoviska.  

 

Ostatní úseky: 

Bez připomínek nebo nejsou dotčeným správním úřadem. 

 

Bez dalšího vypořádání. 

 

V.6 Obec Prusy-Boškůvky, zn. PRUBO 260/2013 ze dne 16.7.2013 

Obec trvá na nesouhlasném stanovisku ze dne 2.4.2013 z důvodu negativních vlivů zvýšené 

dopravy, problémy s bezpečnosti na komunikacích, s prašností, s poškozením komunikací, se 

zápachem, výskytem hlodavců v okolí farmy a jejich rozšířením do místní části, což všechno 

bude mít negativní vliv pro další rozvoj a růst obce, individuálního bydlení, rekreačního 

sportu a většího vynakládání finančních prostředků na opravy cest. 

 

Jedná se o shodné připomínky, které obec vznesla v rámci zjišťovacího řízení. 

Je pravdou, že záměry obdobného typu jsou vždy nositeli určitého diskomfortu ve svém 

okolí bez ohledu na své moderní řešení, snahu o pořádek a čistotu. Exkrementy 

hospodářských zvířat obsahující amoniak a další složky jako příčinu zápachu své okolí 
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obtěžují negativními senzorickými vjemy. Tyto negativní vjemy se po krátkou dobu v roce 

budou také šířit v okolí pozemků hnojených kejdou. 

Jedná se nutný doprovodný jev chovu hospodářských zvířat, který bude v daném případě 

utlumen kromě aplikovaných snižujících opatření také vzdáleností od obytné zástavby a 

konfigurací terénu. 

Nelze si snad ani představit vhodnější území pro realizaci takového záměru, než je stávající 

zemědělský areál situovaný v jistém odloučení od obytné zástavby. Venkov byl dlouhodobě 

s chovu zvířat spojen. Stejně jako se ve městech počítalo s hlukem ze zatížených komunikací 

a průmyslových zón, často rovněž doprovázených vysokou produkcí emisí znečišťujících 

látek chemického charakteru, počítalo se na venkově s tradiční potravinářskou produkcí 

rostlinného i živočišného charakteru. Stávající areál částečně chátrá a realizace záměru 

přinese jeho oživení a zlepšení jeho vzhledu.  

Zpracovatelka posudku je názoru, že stejně jako klidné a bezproblémové životní prostředí je 

pro obec důležité alespoň minimální zázemí ekonomické ve vlastní zemědělské činnosti i 

v oblastech navazujících (dopravní, zpracovatelské, služby). Záměr nepřináší 

neakceptovatelné negativní vlivy v žádné z oblastí, ani v oblasti produkce pachových látek. 

Doprava spojená s provozem záměru není natolik vysoká, aby v území působila poškození 

komunikací nad běžný rámec, naopak moderní dopravní technika má díky rozložení 

hmotnosti na jednotlivé nápravy nižší negativní vlivy na povrch komunikací, než dřívější o 

něco menší vozidla. Při využití aplikační techniky nebude ani pachový vjem z hnojení 

pozemků výrazně obtěžujícího charakteru. Budou-li zčásti využívány veřejné komunikace 

na území obce (silnice III. třídy, nebo i obecní komunikace), má obec možnost dohodnout 

se s oznamovatelem na příspěvku na jejich čištění nebo na poskytnutí mechanizačních 

prostředků či posypového materiálu – to bývá běžná věc. Tak je včas eliminována prašnost 

z pohybu vozidel.  

Zpracovatelka je na základě výše uvedených skutečností názoru, že záměr je v území 

akceptovatelný, jeho negativní vlivy budou minimální a není důvod předpokládat, že by 

měly být důvodem k odlivu osob z obce. Z ničeho, co obec uvedla, nevyplývá, že by po 

realizaci záměru mělo dojít k negativním vlivům existence záměru na rekreaci a sport, 

naopak, v obdobných případech dochází často k tomu, že pro obyvatele jsou zpřístupněny 

další polní cesty, často se zpevněným povrchem, které bývají obvykle využívány 

k procházkám a cykloturistice. 

 

 

 

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Na základě předložené dokumentace, na základě doručených vyjádření veřejnosti, dotčených 

územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů a jejich vypořádání, na základě 

seznámení s předmětnou lokalitou a srovnání s obdobnými záměry konstatuji, že posuzovaný 

záměr je za splnění podmínek návrhu stanoviska z hlediska vlivů na životní prostředí 

přijatelný a že nepřináší žádný nadměrný vliv na některou ze složek životního prostředí, který 

by nebylo možno akceptovat. 
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Negativní vlivy záměru ve fázi výstavby 

Ve fázi výstavby bude negativním vlivem zejména hluk z bourání objektů, z přípravy podloží 

a přesunů zemin a výkopových materiálů, z provozu stavebních mechanismů a vozidel 

používaných pro dopravu materiálů i odpadů z výstavby. Tento vliv se bude intenzivně 

projevovat po dobu několika týdnů, poté budou po několik měsíců prováděny již jen montážní 

práce, které nebudou významným zdrojem hluku. S ohledem na místo realizace záměru 

v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby budou předpokládané hlukové vlivy 

fáze výstavby akceptovatelné a nebudou překračovat hlukové limity. 

 

Negativní vlivy záměru ve fázi provozu 

K nejvýznamnějším negativním vlivům provozu záměru na složky životního prostředí a 

obyvatelstvo se řadí hlukové vlivy z liniového zdroje – dopravy spojené s provozem objektů 

chovu, zejména návozem krmiv a odvozem kejdy. Tento vliv je vratný, stálý, co do velikosti 

středně významný, ale není nositelem nadměrného hlukového zatížení území. 

Obdobně významným vlivem záměru bude vliv na ovzduší včetně uvolňování pachových 

látek, které může u obytné zástavby občasně působit obtěžujícím vjemem. Možnost vyšší 

produkce pachových látek v lokalitě záměru hrozí zejména u manipulace kejdou, což je 

ošetřeno aplikací snižujících opatření, zejména přídavky bioenzymatických přípravků a 

vhodné aplikační techniky při obhospodařování pozemků. Ty také snižují riziko vniknutí 

kejdy při hnojení do povrchových vod a zvyšují využitelnost dusíku pro rostliny. 

 

Záměr vykazuje minimální nebo žádné negativní vlivy na klima, krajinu, kulturní památky, 

půdu, flóru, faunu, ekosystémy, zvláště chráněná území a horninové prostředí. Limitní 

hodnoty pro hluk v denní době budou splněny s rezervou, i když v území dojde k mírnému 

navýšení intenzity nákladní dopravy. Komunikace v území jsou tento účel dostačující.  Okolní 

území není z hlediska životního prostředí a ochrany veřejného zdraví nadměrně zatíženo. 

Při realizaci záměru mohou být aplikována technicky již dobře zvládnutá konstrukční i 

organizační opatření proti možnému úniku závadných látek, takže nehrozí významné zvýšení 

rizika znečištění povrchových nebo podzemních vod oproti současnému stavu.  

Umístění záměru a jeho konstrukce jsou řešeny tak, že ani při případném požáru nemůže dojít 

k dosahu požáru k obytné zástavbě. 

 

Pro záměr je stanovena řada podmínek pro jeho výstavbu a provoz, jejichž účelem je 

minimalizace negativních vlivů záměru. Záměr spadá do režimu integrovaného povolení, což 

výrazně zvyšuje intenzitu dohledu České inspekce životního prostředí i krajského úřadu nad 

dodržováním uložených podmínek. 

 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru je možno vyloučit jakékoliv negativní 

přeshraniční vlivy. 

 

Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v návrhu stanoviska Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje doporučuji předmětný záměr k realizaci.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

 

STANOVISKO O HODNOCENÍ VLIVŮ 

 

 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Identifikační údaje 

 

Název záměru:  

Moravské Prusy Farma výkrmu prasat 

 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1: 

Jedná se o změnu záměru uvedeného v kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) – bod 

1.7, sloupec B – Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 

dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti). Jedná se o změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 

písmeno b) zákona (tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení) v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Kapacita (rozsah) záměru 

Stávající stav:   419,5 DJ v kategorii dojnice 307,8 DJ, prasnice 69,9 DJ, předvýkrm 25 DJ, 

prasničky 14,4 DJ, kanci 2,4 DJ.  

Výhledový stav: navýšení o 12,5 DJ na celkem 432 DJ v kategorii výkrm prasat 432 DJ. 

 

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:    Jihomoravský 

obec:    Prusy - Boškůvky 

katastrální území:  Moravské Prusy 

 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

Obchodní firma: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích 

IČ: 001 41 640 

Sídlo:  Švábenice348, PSČ 383 23 

  

Oprávněný zástupce oznamovatele: 

 předseda představenstva:   

Ing. Miroslav Cvek,  

Rybníček 98, PSČ 682 01 
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II. Průběh posuzování 

 

II.1. Oznámení 

 

Zpracovatel:    Ing. Petr Pantoflíček, osvědčení č.j. 1547/197/OPVŽP/95  

   z 13.6.1995, prodlouženo rozhodnutím č.j. 96790/ENV/10, 

   Přestavlky u Čerčan č.p. 14 
 

Datum zpracování:  22.2.2013 

 

Oznámení záměru bylo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje  předloženo 7.3.2013 a bylo 

zveřejněno 18.3.2013. Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn 18.4.2013 se závěrem, že 

záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí a oznamovatelem má být předložena 

dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4. 

 

II.2 Dokumentace 

Zpracovatel:    Ing. Petr Pantoflíček, osvědčení č.j. 1547/197/OPVŽP/95  

   z 13.6.1995, prodlouženo rozhodnutím č.j. 96790/ENV/10, 

   Přestavlky u Čerčan č.p. 14 
 

Datum zpracování:  5.6.2013 

Dokumentace záměru byla příslušnému orgánu státní správy (Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje) předložena dne 19.6.2013 a byla zveřejněna na úřední desce kraje 

2.7.2013.  

Dopracování dokumentace nebylo ze strany zpracovatelky posudku ani příslušného správního 

úřadu požadováno. 

 

 

II.3. Posudek 

 

Dne 26.7.2013 byla uzavřena smlouva o zpracování posudku se zpracovatelkou posudku a 

dne 9.8.2013 jí byly předány podklady pro zpracování posudku. 

 

Zpracovatel:   Ing. Pavla Žídková – oprávněný zpracovatel 

    Polní 293, 747 62 Mokré Lazce 

mobil:   777 807 191 

Osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95 z 13.6.1995, prodlouženo 

 rozhodnutím č.j. 34671/ENV/11 z 9.5.2011 

 

Datum zpracování:  27.9.2013 

Posudek byl příslušnému úřadu předložen:  8.10.2013 

Posudek byl zveřejněn: bude doplněno 

 

 

II.4. Veřejné projednání 

Místo konání veřejného projednání:  bude doplněno  

Datum konání veřejného projednání:  bude doplněno 
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II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

 

K projednávanému oznámení a dokumentaci byly ze strany veřejnosti, dotčených úřadů a 

samosprávných celků vzneseny připomínky, které byly v procesu posuzování řádně 

vypořádány.  

Veřejnost zaslala k dokumentaci prostřednictvím obecního úřadu v Prusech-Boškůvkách 1 

petici vyjadřující nesouhlas s realizací záměru. 

 

Své připomínky k oznámení a dokumentaci dále zaslali:  

Krajský úřad JMK, Jihomoravský kraj v samostatné působnosti, Městský úřad Vyškov – 

odbor životního prostředí, Obec Prusy-Boškůvky, KHS JMK se sídlem v Brně – územní 

pracoviště Vyškov a ČIŽP OI Brno. 

 

 

Závěr zpracovatelky posudku: 

Zpracovatelka posudku vyhodnotila dokumentaci jako zpracovanou v souladu s požadavky 

Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů s některými drobnými 

nedostatky, které neměly podstatný vliv na celkové hodnocení záměru. 

 

Na základě vyhodnocení dokumentace a doručených vyjádření navrhla zpracovatelka posudku 

příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko se záměrem „Moravské Prusy Farma výkrmu 

prasat“ a stanovila podmínky pro jeho realizaci. 

 

Připomínky vznesené z veřejného projednání:  

 

Bude doplněno. 

 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí včetně účasti veřejnosti: 

Záměr „Moravské Prusy Farma výkrmu prasat“ byl posouzen ze všech podstatných 

hledisek. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl po formální i věcné stránce v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona. Během zveřejnění dokumentace EIA byla v zákonné lhůtě 

doručena vyjádření výše uvedených dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí, kraje a 

veřejnosti.  

Připomínky dotčených samosprávních celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti byly v  

posudku vypořádány.  

 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

 

K oznámení se vyjádřily následující dotčené územně samosprávné celky, dotčené správní 

úřady a veřejnost: 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, závěr zjišťovacího řízení č.j. JMK 44709/2013 

z 16.4.2013 

- Vyjádření Jihomoravského kraje v samostatné působnosti č.j. JMK 38065/2013 

z 2.4.2013 
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- ČIŽP OI Brno, vyjádření k dokumentaci zn. ČIŽP/47/ŘI/1303539 002/13/BLV 

z 27.3.2013 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 

12871/2013/Vy/HOK z 27.3.2013 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, č.j. MV13950/2013 z 15.4.2013 

- Obec Prusy-Boškůvky, zn. PRUBO 184/2013 ze dne 3.4.2013, (doručení petice 

obyvatel) 

- Obec Prusy-Boškůvky, zn. PRUBO 182/2013 ze dne 2.4.2013 

 

K dokumentaci se vyjádřily následující dotčené územně samosprávné celky a dotčené správní 

úřady: 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, vyjádření z 25.7.2013 

- Vyjádření Jihomoravského kraje v samostatné působnosti č.j. JMK 86588/2013 

z 29.7.2013 

- ČIŽP OI Brno, vyjádření k dokumentaci zn. ČIŽP/47/ŘI/1303539 005/13/BLV 

z 17.7.2013 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 

29681/2013/Vy/HOK z 9.7.2013 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, č.j. MV32304/2013 z 25.7.2013 

- Obec Prusy-Boškůvky, zn. PRUBO 260/2013 ze dne 16.7.2013  

 

Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila. 

 

III. Hodnocení záměru 

 

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti 

 

Na základě předloženého oznámení a dokumentace, srovnání s obdobnými již realizovanými 

záměry, na základě doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených 

správních úřadů, vypořádání připomínek veřejnosti a na základě prohlídky zájmového území 

konstatuji, že posuzovaný záměr je při splnění podmínek stanoviska z hlediska vlivů na 

životní prostředí akceptovatelný. Realizací záměru nebude významným způsobem negativně 

ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí.  

 

Vzhledem k lokalizaci záměru a jeho charakteru je zřejmé, že přeshraniční vlivy záměru jsou 

jednoznačně vyloučeny. 

 

Negativní vlivy záměru ve fázi výstavby 

Ve fázi výstavby bude negativním vlivem zejména hluk z bourání objektů, z přípravy podloží 

a přesunů zemin a výkopových materiálů, z provozu stavebních mechanismů a vozidel 

používaných pro dopravu materiálů i odpadů z výstavby. Tento vliv se bude intenzivně 

projevovat po dobu několika týdnů, poté budou po několik měsíců prováděny již jen montážní 

práce, které nebudou významným zdrojem hluku. S ohledem na místo realizace záměru 

v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby budou předpokládané hlukové vlivy 

fáze výstavby akceptovatelné a nebudou překračovat hlukové limity. 
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Negativní vlivy záměru ve fázi provozu 

K nejvýznamnějším negativním vlivům provozu záměru na složky životního prostředí a 

obyvatelstvo se řadí hlukové vlivy z liniového zdroje – dopravy spojené s provozem objektů 

chovu, zejména návozem krmiv a odvozem kejdy. Tento vliv je vratný, stálý, co do velikosti 

středně významný, ale není nositelem nadměrného hlukového zatížení území. 

Obdobně významným vlivem záměru bude vliv na ovzduší včetně uvolňování pachových 

látek, které může u obytné zástavby občasně působit obtěžujícím vjemem. Možnost vyšší 

produkce pachových látek v lokalitě záměru hrozí zejména u manipulace kejdou, což je 

ošetřeno aplikací snižujících opatření, zejména přídavky bioenzymatických přípravků a 

vhodné aplikační techniky při obhospodařování pozemků. Ty také snižují riziko vniknutí 

kejdy při hnojení do povrchových vod a zvyšují využitelnost dusíku pro rostliny. 

 

Záměr vykazuje minimální nebo žádné negativní vlivy na klima, krajinu, kulturní památky, 

půdu, flóru, faunu, ekosystémy, zvláště chráněná území a horninové prostředí. Limitní 

hodnoty pro hluk v denní době budou splněny s rezervou, i když v území dojde k mírnému 

navýšení intenzity nákladní dopravy.  Komunikace v území jsou tento účel dostačující.  

Okolní území není z hlediska životního prostředí a ochrany veřejného zdraví nadměrně 

zatíženo. 

Při realizaci záměru mohou být aplikována technicky již dobře zvládnutá konstrukční i 

organizační opatření proti možnému úniku závadných látek, takže nehrozí významné zvýšení 

rizika znečištění povrchových nebo podzemních vod oproti současnému stavu.  

Umístění záměru a jeho konstrukce jsou řešeny tak, že ani při případném požáru nemůže dojít 

k dosahu požáru k obytné zástavbě. 

 

Pro záměr je stanovena řada podmínek pro jeho výstavbu a provoz, jejichž účelem je 

minimalizace negativních vlivů záměru. Záměr spadá do režimu integrovaného povolení, což 

výrazně zvyšuje intenzitu dohledu České inspekce životního prostředí i krajského úřadu nad 

dodržováním uložených podmínek. 

 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru je možno vyloučit jakékoliv negativní 

přeshraniční vlivy. 

 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 

pokud jde o znečišťování životního prostředí 

 

Technické řešení záměru z hlediska znečišťování životního prostředí odpovídá používaným 

technologiím a výstupům obdobných záměrů v rámci ČR.  

 

Daný záměr dosahuje z hlediska provozního i z hlediska vlivů na životní prostředí běžného 

standardu.   

Na základě pochůzky na místě samém a na základě údajů uvedených v dokumentaci 

konstatuje zpracovatelka posudku, že dokumentace uvádí pravdivé údaje a že celý záměr je 

koncipován s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí i s ohledem na požadavky 

kladené na ochranu obyvatelstva v dané lokalitě a podél dopravních tras. Při dodržení 

základních technologických parametrů, deklarované skladby vstupních materiálů a provozní 

kázně nemůže záměr přinést významné zhoršení kvality životního prostředí v místě blízké 

obytné zástavby. 
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Technické řešení záměru odpovídá dosaženému stupni poznání běžně aplikovanému 

v chovech zvířat. V rámci integrovaného povolení bude dále podrobně zhodnoceno, zda 

navržená technologie splňuje stanovené BAT a BREF pro daný typ záměru.  

Základní požadavky směřující k omezení negativních vlivů na ovzduší (aplikace snižujících 

opatření), k omezení negativního vlivu na vody a další složky životního prostředí záměr 

splňuje. 

Jak vyplývá z výpočtu ochranného pásma provedeného podle používané metodiky, nebude 

v místě chráněné zástavby narušena pobytová pohoda nad běžnou mez. Při provozu záměru 

nebude možno zcela zamezit emisím pachových látek, s ohledem na umístění záměru a 

konfiguraci terénu je ale významné obtěžování obyvatelstva nepravděpodobné. 

Pro záměr mohou být dále integrovaným povolení stanoveny podmínky realizace, mezi které 

patří např. měření hluku, realizace detekčního systému průsaku dnem skladovací jímky, 

technická opatření umožňující instalaci krycí plachty na povrch kejdy v jímce apod.  

  

Navrhované technické a technologické řešení považuji za akceptovatelné a odpovídající 

požadované úrovni obdobných záměrů.  

 

Záměr nepřináší vlivy, které by byly v rozporu s principem trvale udržitelného rozvoje, při 

splnění podmínek stanoviska je jeho vliv na veřejné zdraví a životní prostředí únosný. Záměr 

nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví. 

 

 

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 

rozbor vlivů na životní prostředí 

 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na 

životní prostředí byla navržena v dokumentaci a v návrhu stanoviska jsou dále upravena a 

doplněna. Přehled opatření uplatněných v návrhu stanoviska je uveden v kapitole 

“III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 

s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru”. 

 

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

Záměr byl zpracován v jedné variantě, která byla v jednotlivých kapitolách dokumentace a 

v doprovodných studiích vyhodnocena jako vhodná. 

Navržená varianta včetně opatření pro minimalizaci negativních vlivů záměru je ekologicky 

přijatelná a technicky realizovatelná. 

 

 

III.5. Vypořádání vyjádření k oznámení, dokumentaci a k posudku 

 

III.5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení 

 

K oznámení bylo doručeno 5 vyjádření ze strany dotčených správních a samosprávních úřadů 

a prostřednictvím obce bylo krajskému úřadu doručeno 1 vyjádření veřejnosti (petice 

s podpisy 154 obyvatel obce).  
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K oznámení se vyjádřili: 

- Jihomoravský kraj v samostatné působnosti,  

- Obec Prusy-Boškůvky, 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí,  

- ČIŽP OI Brno, 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště 

Vyškov, 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje – závěr zjišťovacího řízení, 

- občané obce Prusy-Boškůvky v zaslané Petici vyjadřující nesouhlas s realizací záměru. 

 

Připomínky uvedené v doručených dokumentech byly v dokumentaci zohledněny a 

vypořádány. 

   

III.5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K dokumentaci bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 

dotčených správních úřadů. Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila. 

Své vyjádření k dokumentaci zaslali: 

- Jihomoravský kraj v samostatné působnosti,  

- Obec Prusy-Boškůvky, 

- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí,  

- ČIŽP OI Brno, 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště 

Vyškov, 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

 

Doručené požadavky a připomínky k dokumentaci byly v posudku komentovány a 

vypořádány.  

 

III.5.3. Vypořádání vyjádření k posudku 

 

Bude doplněno. 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 

nepřijatelnosti záměru 

 

Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně 

samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti a výsledku veřejného 

projednání posudku a dokumentace vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný 

úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení 

vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí 

 

souhlasné stanovisko 
 

k záměru 
 

„Moravské Prusy Farma výkrmu prasat“  k.ú. Moravské Prusy, okr. Vyškov 
 

dle navržené varianty, která byla vyhodnocena v dokumentaci, a to při splnění opatření 

navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí s tím, že tyto 

podmínky budou respektovány v následujících správních řízeních vedených k předmětnému 

záměru.  
 

Název:  Moravské Prusy Farma výkrmu prasat 

Umístění:  kraj  Jihomoravský kraj   

 okres  Vyškov 

 obec Prusy-Boškůvky   

  k.ú.  Moravské Prusy   

Oznamovatel: ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, 683 23 Švábenice 348, IČ 

001 41 640 

 

Charakteristika záměru:  

Záměrem investora je výstavba dvou nových stájí pro výkrm prasat na severovýchodním 

okraji areálu živočišné výroby na místě stávajících stájí pro prasata. Areál se nachází severně 

od zastavěného území sídelního útvaru Moravské Prusy, který je místní částí obce Prusy-

Boškůvky. Výstavba nových stájí řeší kompletní náhradu všech stávajících stájí v areálu (stáje 

pro prasata a dojnice), které jsou již technologicky zastaralé a nebudou dále provozovány. 

Stávající kapacita celého areálu živočišné výroby, která je 419,5 DJ, má být výstavbou nových 

stájí zvýšena o 12,5 DJ na celkem 432 DJ.  

Stáje řeší ustájení prasat ve výkrmu do váhy 110 kg ve skupinových kotcích s bezstelivovým 

ustájením. Směs tuhých a tekutých výkalů bude prošlapávána zvířaty celoroštovou betonovou 

podlahou do podroštových kanálů, které budou vyprazdňovány sifonovým způsobem do nové 

přečerpávací jímky (113,04 m
3
), odkud bude kejda přečerpávána do nové kruhové částečně 

zapuštěné skladovací jímky o užitném objemu 4.978,70 m
3
 (systém WOLF), která umožní 7,5 

měsíční skladování vyprodukované kejdy z obou stájí.  

Suchá krmná směs z vnějších zásobníků bude dopravována terčíkovým dopravníkem do 

samokrmítek. Napájení vodou ze stávající studny bude zajištěno dvěma kolíkovými 

napáječkami na každém kotci.  

Větrání objektů bude nucené. Přívod vzduchu bude pomocí klapek umístěných v obvodových 

stěnách a odtah podtlakovým systémem komíny vyvedenými na střechu.  

Osvětlení objektů bude přirozené a umělé zářivkovými a žárovkovými svítidly.  
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Při naskladňování selat bude oddělení temperováno teplovzdušným plynovým ohřívačem.  

Dále budou objekty vybaveny zdravotní instalací, elektroinstalací a hromosvodným zařízením. 

Kapacita každé stáje bude 1.800 ks.  

 

Záměr je dle sdělení stavebního úřadu v souladu se schváleným  územním plánem obce.  

 

Zahájení realizace záměru: 04/2015 

Dokončení realizace: 10/2015 

 

 

Podmínky souhlasného stanoviska, které je oznamovatel povinen zajistit: 

 

Období přípravy záměru 

1. Zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., s jehož obsahem 

budou prokazatelně seznámení všichni pracovníci farmy a tento předložit ke schválení 

v rámci integrovaného povolení. 

2. Vést evidenci produkci a nakládání s odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech, a tu předložit stavebnímu úřadu při kolaudaci objektů. 

3. V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat druhy, množství a způsob 

odstranění odpadů, které vzniknou v rámci výstavby a místo jejich shromažďování. 

Odpady i dočasně uložené závadné látky ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku 

do životního prostředí, odcizení nebo smíšení. 

4. V rámci integrovaného povolení předložit komplexní projekt sadových úprav s 

těžištěm řešení podél jižní, jihozápadní a západní hranice areálu formou kombinované 

výsadby stromů a keřů. Realizace této výsadby je nutnou podmínkou kolaudace 

objektů. 

5. V rámci integrovaného povolení předložit aktualizovanou rozptylovou studii a 

odborný posudek zpracované podle platných obecně závazných předpisů. 

6. V rámci územního řízení předložit upřesněný výpočet ochranného pásma chovu 

v souladu s používanou metodikou a se zohledněním větrné růžice území.  

7. Jímku pro skladování kejdy koncipovat tak, aby mohla být v případě potřeby překryta 

plovoucí fólií nebo aby zde mohlo být realizováno jiné opatření proti zápachu. 

Období stavby 

8. Podlahy, podroštové prostory, přečerpávací a skladovací nádrž a všechny prvky 

čerpání kejdy realizovat jako vodotěsné, což bude doloženo zkouškou těsnosti odborně 

způsobilou osobou před uvedením do provozu. Protokol ze zkoušek těsnosti a doklady 

o nepropustnost podlah předložit ke kolaudaci. 

9. Velikost přečerpávací jímky na kejdu bude odpovídat největšímu podroštovému 

prostoru ve stáji, z něhož bude kejda do jímky jednorázově vypouštěna. 

10. Upřesnit v rámci havarijního plánu vedení dešťové kanalizace včetně jejího recipientu 

a zajistit důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace 

(stání techniky, manipulační prostory s kejdou, manipulační prostory s uhynulými 

zvířaty).  

11. Zpracovat provozní řád (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) a na jeho 

základě zajistit plnění navržených snižujících technologií pro snížení emisí amoniaku 

(vhodný způsob aplikace kejdy, aplikace bioenzymatických přípravků s dostatečnou 
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účinností, pravidelný odkliz kejdy). Provozní řád bude schválen v rámci integrovaného 

povolení, stejně jako bude v rámci integrovaného povolení nahrazeno povolení 

k odběru podzemní vody. 

12. Hrubé stavební práce a zejména přesuny zemin a bourací práce nebo jiné hlučné práce 

realizovat v pracovních dnech v denní době (7-21 hod.). Při přesunech hmot zajistit 

pravidelnou očistu používaných komunikací. 

13. Důsledně zamezovat ruderalizace území a šíření alergenních plevelů v okolí pozemků 

dotčených stavbou. 

14. Veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha 

stájí, případně krmivo nebo stelivo, budou zdravotně nezávadné. 

Období provozu 

15. Udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci s kejdou a u výjezdů 

z polí. V maximální možné míře omezit průjezdy obcí. 

16. Zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou. 

17. Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech. 

18. O používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., o 

hnojivech, ve znění pozdějších zákonů, s prováděcími předpisy k tomuto zákonu a 

v souladu s hospodařením ve zranitelné oblasti ve smyslu NV č. 262/2012 Sb. vedena 

evidence a musí být dodržovány všechny podmínky aplikace hnojiv pro vhodné využití 

kejdy rostlinami.  

19. Doporučuje se při aplikaci zajistit odstup od souvislé obytné zástavby min. 80 m. 

20. Aplikovaná kejda bude do 24 hod. zaorána, pokud nebude přímo použit speciální 

aplikátor do půdy. 

21. Celý provoz udržovat v čistotě, zajistit sečení zelených ploch v areálu a péči o 

vysazené dřeviny. Zajistit dostatečně četný odvoz kadaverů a jejich vhodné uložení do 

doby odvozu. Zajistit potřebnou zooveterinární péči v chovu, desinsekci a deratizaci. 

22. V případě požáru zamezit vtoku hasebních vod do dešťové kanalizace. 

23. V předepsaných lhůtách provádět zkoušky těsnosti objektů, v nichž je nakládáno se 

závadnými látkami. 

 

Období ukončení záměru 

 

24. V případě likvidace objektu (např. po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., a v souladu se stavebním zákonem. 

25.  V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany všech 

složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům 

 

Kompenzační opatření 

 Nejsou stanovena. 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 
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Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů 

je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout 

do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně 

životního prostředí uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě uvést důvody, 

pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 

 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na 

žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Datum vydání stanoviska: 

 

 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:  ……………….. 

 

 

 

Datum zpracování posudku: 27.9.2013 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon  Ing. Pavla Žídková 

zpracovatelky posudku: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce  

 tel. 777 807 191 

 

 

 

 

 

 

Podpis zpracovatelky posudku: ………………………………. 

 

Autorizace ke zpracování posudku: Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95,   

 prodloužení oprávnění č.j. 34671/ENV/11  
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PŘÍLOHY 

 

 

 
1. KOPIE DOŠLÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI  
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