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A.   ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 

A.1 Obchodní firma 

 
 
 Zemědělské družstvo Unčovice 
 Litovel, část Unčovice 
 PSČ 784 01 
 
 

A.2 IČO 

 
 
 001 47 630 
 
 

A.3 Sídlo ( bydliště ) 

 
 
 Zemědělské družstvo Unčovice 
 Litovel, část Unčovice, PSČ 784 01 
 
 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

 
 
 Statutární zástupci: 
 Ing. Ivo Škrabal, předseda představenstva 
 Marie Kejvalová, členka představenstva 
 
 Kontaktní osoba: 
 Ing. Zdeněk Fišara, hlavní zootechnik,  ZD Unčovice, 784 01 Litovel, část Unčovice 
 
 

A.5 Projektant projektu 

 
 

� Zpracovatel projektové dokumentace: 
Farmtec a.s., Zámecká 218, 570 01 Litomyšl 

 
� Zpracovatel dokumentace – „oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na ŽP v platném znění“: 
GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc 
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Přehledná situace záměru: 
 

 
 
 

 
 
Stavby „Rozvadovice - novostavba stáje pro výkrm prasat" (oranžově), stávající objekty č. 3 a č. 6 
(ohraničeno oranžově). 
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B.   ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
 

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 

 
 

ROZVADOVICE –  NOVOSTAVBA STÁJE PRO VÝKRM PRASAT 
 
Záměr výstavby Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat je podle zákona č. 100/2001 

Sb., přílohy č. 1 zařazen do: 
 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

bodu 1.5 – Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 

 
Struktura Oznámení je zpracována podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
 
 
 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

 
 

Ve východní části areálu stávajícího ZD v Rozvadovicích zamýšlí investor vybudovat 
novostavbu stáje pro 1.960 ks prasat ve výkrmu s bezstelivovým ustájením na roštech. Stávající objekt 
na parc. č. 94/1 bude před vlastní výstavbou stržen a odstraněn. Nová stáj bude tedy stát na místě stáje 
staré s rozšířením na volnou plochu areálu. 

Konstrukčně jde halový objekt o půdorysném rozměru 34,0 x 62,0m zastřešený sedlovou 
střechou se sklonem 12° vynesenou příhradovými dřevenými vazníky. 

Navrhovaná kapacita stáje je 1.960 prasat. 
 

Kapacita přepočtená na dobytčí jednotky: 
 
Původní stav v areálu:  351, 62 
Navržený stav:    493, 70  
 
Rozdíl – celkové navýšení o:  142,08 dobytčích jednotek 
 
Poznámka: Výpočetní list s uvedením přesného počtu dobytčích jednotek dle projektanta akce je 
doložen v příloze tohoto oznámení. 
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B.I.3 Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území ) 

 
 
 Katastrální území: Rozvadovice 774332 
 Obec: Litovel 503444 
 Kraj: Olomoucký CZ071 
 NUTS II: Střední Morava CZ07 
 

Připravovaný záměr výstavby „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ je umístěn 
v jihovýchodní části obce Rozvadovice (místní část Litovle), ve stávajícím areálu ZD.  

 
� Umístění záměru v území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností  

Umístění realizace záměru výstavby „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ není 
omezeno: 

• extrémními staveništními poměry (sesuvy, sutě, prudké svahy, nestabilizované náplavy a 
písky, záplavy, seismicita, poddolovaná území); 

• starými zátěžemi (důlní činnost, skládky, odvaly a výsypky, intoxikace půdy); 

• současným využitím území. 

 
Umístění realizace záměru je slučitelné: 

• se současnými, či očekávanými aktivitami; 

• navržený záměr není v rozporu se záměry územního plánování v Rozvadovicích. 

 
� Umístění záměru v území významném z hlediska stability prostředí 

Umístění realizace záměru výstavby „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ není 
omezeno: 

• poměrnou hojností, hodnotou a regenerační schopností přírodních zdrojů (ekosystémů 
stabilních, stabilizujících, vysoce produkčních, autoregulačních, atd.); 

• relativní jedinečností jednotlivých přírodních a civilizačních krajinných prvků (na úrovni 
celostátní, regionální, či lokální); 

• prvky ekologické stability krajinného systému a jejich funkčností, zejména pokud jde o 
mokřady (jezera, rybníky, rašeliniště, údolní nivy, atd.) řeky, souvislé lesy, horské oblasti, 
zvláště chráněná území podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 114/1992 Sb. 
v platném znění) a území a oblasti klasifikované nebo chráněné podle zvláštních právních 
předpisů (např. zák. č. 138/1973 Sb. v platném znění). 

 
� Umístění záměru v území speciálního zájmu  

Umístění realizace záměru „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ není omezeno: 

• místy zvláštního vědeckého významu; 

• hustě obydlenými oblastmi. 



Zemědělské družstvo Unčovice 
Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat 
 

 

Oznámení o posouzení vlivů na ŽP     7

 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 
 

Ve východní části areálu stávajícího ZD v Rozvadovicích zamýšlí investor vybudovat 
novostavbu stáje pro 1.960 ks prasat ve výkrmu s bezstelivovým ustájením na roštech. Stávající objekt 
na parc. č. 94/1 bude před vlastní výstavbou stržen a odstraněn. Nová stáj bude tedy stát na místě stáje 
staré s rozšířením na volnou plochu areálu. 

Navrhovaná kapacita stáje je 1.960 prasat. 
 

V okolí se nenachází další podobný zemědělský areál, který by svými vlivy mohl spolupůsobit 
na okolí. Při vyhodnocování vlivů na životní prostředí je v tomto oznámení uvažováno i se stávajícím 
provozem v zemědělském družstvu. 

 

 
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
 

Umístění záměru výstavby novostavby stáje pro výkrm prasat bylo situováno do stávajícího 
areálu zemědělského družstva v Rozvadovicích. Situování do tohoto areálu bylo zvoleno z důvodu 
vlastnictví pozemků vhodných pro realizaci záměru a z důvodu návaznosti na stávající zemědělskou 
živočišnou výrobu.  

Variantně byl tedy posuzován technický návrh řešení, kdy se hledala ekologicky optimální 
varianta pro minimalizaci dopadů na okolní prostředí pro život. 

 
Variantní řešení: 
 
Varianta nulová (bez realizace záměru): 
 

Varianta představuje nerealizování posuzovaného záměru investorem. Řešené území by 
nadále sloužilo jako zemědělský areál, pouze by nedošlo k rozšíření výroby. 
 
Varianta 1 – Projektovaný stav: 
 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o původní projektový návrh, který sloužil jako podklad pro zpracování oznámení záměru dle 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění. 
 
Varianta 2 – Ekologicky optimální varianta: 
 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o variantu, která byla rozpracována na základě připomínek při zpracování oznámení záměru 
(konkrétně při zpracování rozptylové studie), a která obsahuje opatření pro minimalizaci dopadů záměru 
na okolí, v tomto případě na ovzduší. Toto opatření představuje instalaci vodních praček amoniaku 
v objektu stáje pro výkrm prasat a zastřešení či zastropení stávající kejdové jímky. Instalace vodních 
praček amoniaku a úpravy kejdové jímky budou zapracovány do projektové dokumentace záměru. 
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

 
 

Ve východní části areálu zamýšlí investor vybudovat novostavbu stáje pro 1.960 ks prasat ve 
výkrmu s bezstelivovým ustájením na roštech. Stávající objekt na parc. č. 94/1 bude před vlastní 
výstavbou stržen a odstraněn. Navržený objekt bude urbanisticky začleněn do stávajícího 
zemědělského střediska, jeho vzhled a konstrukce vychází z daného účelu užívání a architektonické 
pojetí odpovídá charakteru okolních zemědělských staveb.  

Objekt s obdélníkovým půdorysem bude symetricky rozdělen podélnou obslužnou uličkou na 
dvě části, ve kterých bude umístěno 9 samostatných sekcí pro odchov prasat, ve východní části objektu 
bude umístěno technologické centrum a zázemí pro zaměstnance. 
 

Konstrukčně jde halový objekt o půdorysném rozměru 34,0 x 62,0m zastřešený sedlovou 
střechou se sklonem 12° vynesenou příhradovými dřevěnými vazníky. Nosné obvodové stěny z 
keramických bloků budou založeny na betonových základových pásech. Podroštové vany na kejdu a 
odvětrávací kanály budou provedeny z monolitického železobetonu. 
 

Návrh technologie vychází z podnikatelského záměru investora na volné bezstelivové ustájení 
prasat ve výkrmu. Navrhovaná kapacita stáje je 1.960 ks prasat. 
 

Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní technologie a finální 
produkt, jakož i velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Souhrn použitých 
prvků a řešení splňuje kritéria tzv. „WELFARE“ systému. 
 
Hrazení: 

Prasata o hmotnosti 25-115 kg budou ustájena v 9 sekcích. Jednotlivé sekce budou tvořeny 
stěnami z plastových prken tl. 55mm, ve kterých budou umístěny vstupní dveře z centrální chodby. 
Každá sekce bude rozdělena na 12 samostatných kotců. K rozdělení je navrženo hrazení ze žárově 
zinkovaných stěn. Některé stěny jsou uzpůsobeny jako branky, takže umožňují nahánění zvířat do 
jednotlivých kotců z centrální uličky. 
 
Krmení, napájení: 
 Prasata budou krmena „mokrým“ systémem krmení do žlabu. Rozvod krmení bude trubkový. 
Příprava krmné dávky se bude provádět v centrální přípravně krmiv. Krmné směsi budou skladovány ve 
třech sklolaminátových silech a dvou betonových silech na kukuřici. Napájení bude zajištěno pomocí 
niplů, které zajišťují zvířatům celodenní přístup k vodě. 
 
Prosvětlení: 

Přirozené denní světlo bude přicházet do vnitřních prostorů jednotlivých sekcí podélnými 
okenními otvory, umístěnými v podélných obvodových stěnách objektu. 
 
Vzduchotechnika: 
 Větrání stáje bude zabezpečeno automatickým systémem podtlakové ventilace. Venkovní 
vzduch bude přiváděn stropními regulovatelnými klapkami. Z podroštového prostoru bude odpadní 
vzduch odsáván přes vzduchový kanál do sběrného potrubí, které tento vzduch přivede do tří 
vzduchových čističek, umístěných v podstřešním prostoru. Tyto vzduchové čističe sníží o 80% emisi 
amoniaku z provozu stáje. Celý systém bude ovládán pomocí elektronických čidel a řídících jednotek. 
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Jednotky vyhodnocují aktuální parametry stájového klimatu a dávají pokyn k plynulé regulaci poloh 
přívodních klapek a výkonu podtlakových ventilátorů. 
 
Manipulace se zvířaty: 
 Zvířata budou naháněna do stáje z rampy umístěné u západní štítové stěny a centrální 
chodbou budou naháněna do jednotlivých kotců naháněcími uličkami. Rozdělením na skupiny bude 
provedeno vždy zahrazením cesty otevřenou brankou právě naskladňovaného kotce. Vyskladňování 
zvířat bude probíhat pomocí rampy na opačné straně stáje. 
 
Manipulace s krmivy: 

Skladování krmných směsí bude zajištěno ve 4 sklolaminátových silech v čele stáje. Doprava 
směsi do míchací nádrže je zajištěna pomocí šnekových dopravníků do reverzibilního U žlabu, který 
bude umístěný nad míchačkami. Celý systém tekutého krmení, šnekové dopravníky, čerpadla a 
míchadla, je řízen počítačem. Díky tomu je možné dosáhnout vysoké přesnosti při dávkování krmiva 
jednotlivým krmným místům. 
 
Odklízení kejdy: 

Odklizení kejdy z naplněných kejdových van je řešeno hydraulickým trubkovým systémem, kdy 
po „odzátkování“ otvoru v podroštovém prostoru sekcí je kejda gravitačně odváděna do stávající 
přečerpávací jímky a čerpáním pak dále do stávající skladovací jímky. Po vyskladnění jednotlivé sekce 
dojde k vypuštění podroštových kanálů a poté k omytí a dezinfekci sekce. 
 
 

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

 
 

Zahájení realizace záměru: 3Q 2011  

Ukončení realizace záměru: 1Q 2012 

Harmonogram realizace projektu se bude odvíjet dle finančních možností investora. 

 
 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
 

Projekt bude realizován ve městě Litovli, v katastrálním území Rozvadovice. 

 
 
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, která budou tato 

rozhodnutí vydávat 
 
 

Další rozhodnutí pro projekt bude vydáváno formou rozhodnutí ve správním řízení:  

� územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou dle §78 zák. č. 183/2006 Sb. 

� zkrácené stavební povolení dle §117 zák. č. 183/2006 Sb. 
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH 

 
 

PŮDA: 

 
 

Stavba nebude vyžadovat trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani zábor PUPFL. 
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu zemědělského družstva na místě stávající 

budovy st. 94/1 s rozšířením na pozemek p.č. 260/6 (ostatní plocha). 
 
Přebytečná zemina z výkopů v předpokládaném objemu cca 2.000 m3 bude deponována na 

vybraném a pro ten účel určeném místě. Po dokončení stavebních prací bude provedena úprava 
přilehlého terénu. 
 
 
VODA: 
 
 
V období výstavby: 

Pokrytí potřeby pitné vody pro stavební dvůr a ostatní zařízení staveniště bude řešeno 
napojením na stávající vodovodní rozvody v areálu ZD.  

Objem spotřeby bude závislý na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení 
sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné 
údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka (dle vyhl č. 428/2001 Mze, příloha 12, s 
přihlédnutím ke směrnici č. 9/1973 Sb.): 

• pouze pro pití příp. mytí nádobí 5 l/osobu a směnu 

• pro mytí a sprchování  120 l/os a směnu (pro prašný a špinavý provoz) 

 
V období provozu: 
 
Voda pro napájení: 

Podle „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ je potřeba napájecí vody v 
průměru 6,5 l na prase ve výkrmu/den. 

1.960 x 6,5 l/den = 12.740 l/den = 4650 m3/rok 
 
Voda pro hygienická zařízení: 

Sociální zázemí je zachováno stávající (WC, sprchy), provoz areálu bude zajišťovat cca 1 
pracovník v jedné směně, provoz bude dvousměnný. Spotřeba vody na jednoho pracovníka bude cca 
120 l/osobu a den. 

2 x (120 x 365) = 87,6 m3/rok 
 
Voda pro provozní účely: 
Voda spotřebovaná pro turnusové mytí a dezinfekci stájového prostoru. 
Podle „Technického doporučení MZe“ bude spotřeba vody na ks a den 0,32 l. 

1.960 x 0,32 x 365 = 229 m3/rok 
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Celková potřeba vody při provozu: 
 

4.650 + 87,6 + 229 = 4.966,6 m3/rok 
 
Voda požární 

Případná potřeba požární vody v průběhu výstavby i následného provozu bude řešena, 
vzhledem k charakteru stavby a rozsahu území, podle místních podmínek a okolností. Zdrojem může 
být veřejný vodovod – požární hydranty, ev. dovoz vody cisternami. 

 
 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE: 
 
 
Vstupní suroviny: 
 
V období výstavby: 

Hlavními vstupními surovinami po dobu výstavby budou běžné suroviny a stavební materiály 
typu: zdící stavební hmoty, beton, písek, dřevo, kamenivo, ocel, plasty, penetrační a izolační přípravky, 
nátěrové hmoty apod. Jejich celková spotřeba není na tomto stupni přípravy stavby specifikována 
výkazem výměr. Předpokládá se obdobná potřeba stavebních materiálů jako u běžných staveb tohoto 
typu. 

Stavba si nevyžádá použití speciálních stavebních hmot a surovin, které by se musely dovážet 
z velké vzdálenosti ani stavebních hmot a surovin, jejichž použití nebo dovoz by nadměrně zatěžovaly 
životní prostředí.  

Celý záměr je navržen za použití běžných surovin a stavebních materiálů. 

 
V období provozu: 

Pro provoz záměru nejsou potřeba jiné surovinové a energetické zdroje než běžně používané 
pro obdobné typy staveb a které jsou uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení. 

 
 
Elektrická energie: 
 
V období výstavby: 

Pro stavební dvůr, příp. pro zařízení staveniště je možno využít napojení ze stávající elektrické 
sítě zemědělského družstva.  

 
V období provozu: 

 Elektrická energie bude potřeba pro osvětlení, chod klimatizace, vzduchotechniky, ohřev, 
případně další drobné spotřebiče. 
 
Projektovaný soudobý příkon pro objekt:   48 kW 
Projektovaná celková roční spotřeba el. energie:  210 MWh/rok 
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Zemní plyn: 
 

Nebudou nároky na dodávku zemního plynu. 
 
 
Tepelné energie: 
 

Stavba nemá nároky na dodávku tepelné energie (centrální zásobování teplem). 

 
 
Krmné směsi: 
 
 Spotřeba krmné směsi je stanovena cca 2 kg/prase/den. 
Celková spotřeba krmné směsi bude tedy: 1.960 ks x 2 = 3.920 kg/den = 1.430 t/rok 

 
Skladování krmných směsí bude zajištěno ve 4 sklolaminátových silech v čele stáje. Doprava 

směsi do míchací nádrže je zajištěna pomocí šnekových dopravníků do reverzibilního U žlabu, který 
bude umístěný nad míchačkami. Celý systém tekutého krmení, šnekové dopravníky, čerpadla a 
míchadla, je řízen počítačem. Díky tomu je možné dosáhnout vysoké přesnosti při dávkování krmiva 
jednotlivým krmným místům. 
 
 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU: 

 
 

Realizace záměru bude klást nároky na stávající dopravní a jinou infrastrukturu – doprava 
stavebního materiálu, odpadů ze stavby, doprava pracovníků, atd., tedy běžné nároky na infrastrukturu 
jako u obdobných typů staveb. 

Řešení a funkce areálu si nevyžádají budování rozsáhlých zařízení, vedení a zařízení 
technické infrastruktury. 

Pro dopravu v období výstavby není potřeba budovat žádná nová komunikační napojení, 
k dopravě budou využity stávající komunikace.  

Dopravní napojení zájmového území je zajištěno stávající komunikační sítí. V souladu 
s vyjádřením osadního výboru Rozvadovice bude dopravní obslužnost střediska chovu prasat 
zajišťována zadní branou areálu ZD po stávající komunikaci ze strany od Unčovic. Vývoz kejdy a dovoz 
slámy bude realizován přes stávající komunikace v obci Rozvadovice. 

 
 

OCHRANNÁ PÁSMA: 

 
 

V širší lokalitě se vyskytují běžná ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury – silnice 
III. třídy a ochranná pásma inženýrských sítí. 
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH 

 
 

OVZDUŠÍ: 

 
 
Období výstavby: 
 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší budou v tomto období stavební a výkopové práce. 
Celková plocha plošného zdroje bude odpovídat ploše, na níž budou v danou dobu tyto práce 
realizovány. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu stavby uvolňován 
z plochy výstavby objektu stáje. 

Pravidelným skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se sekundární prašnosti 
maximálně zamezí. Působení těchto zdrojů znečištění se nejeví z hlediska vlivu na okolí prostředí jako 
závažné. 

 
Při výstavbě bude docházet v rámci stavebních prací ke zvýšenému pohybu dopravní techniky 

- nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související mechanizace. Na stavbě 
(zemní práce) se budou pohybovat dopravní mechanismy, jejichž emise se pohybují u: 

NOx v řádu 6 - 10 g na 1 kWh 

CO v řádu 1,3 – 4 g na 1kWh 

uhlovodíků v rozmezí 0,5 – 1 g na 1 kWh. 

 
 
Období provozu: 
 
Produkce prachu: 
 

Zdrojem prachu může být především stlaní a krmení. V tomto případě se jedná o provoz s 
bezstelivovým ustájením. Dalším zdrojem prašnosti muže být krmení. Krmné směsi budou u objektu 
uloženy v nadzemních skladovacích silech, kam bude směs pneumaticky dopravována z tzv. KUKA 
vozu. Krmná směs je ze sila dopravována k míchacímu zařízení, kde je vlhčena, pomocí uzavřených 
trubkových dopravníků, takže nemůže dojít k jakýmkoliv ztrátám či vzniku prašnosti. V prostoru 
samotných krmítek je prašnost vyloučena, protože krmení je zde již v tekuté formě. Z tohoto důvodu 
nebude prašnost při manipulaci s krmivem vznikat. 
 
Zdroje emisí - amoniak: 
 

Zdroje emisí - bodové a plošné zdroje (novostavba stáje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stávající 
chov v objektu č. 3 a č. 6), produkují znečišťující látky - amoniak (NH3). Na základě rozsahu, škodlivosti, 
množství těchto emisí a emisních faktorů z nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů 
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění 
pozdějšího předpisu, byla zpracována rozptylová studie (Ing. Fiedler, 05/2011, viz příloha oznámení o 
posouzení vlivů na ŽP). 
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Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže z pohledu ochrany zdraví lidí pro imise 
amoniaku (NH3). Rozptylová studie dále hodnotí i výhled imisní zátěže z pohledu plnění imisního limitu 
obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem). Pro určení pachové koncentrace 
imisních látek, které obtěžují okolí je využit výpočet pro krátkodobou (hodinová) koncentraci imisí 
amoniaku (NH3) ve vazbě na prováděná měření pachových látek.  
 
Při přípravě záměru byly zvažovány 2 realizační varianty: 
 
Varianta 1 – Projektovaný stav: 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o původní projektový návrh, který sloužil jako podklad pro zpracování oznámení záměru dle 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění. 
 
Varianta 2 – Ekologicky optimální varianta: 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o variantu, která obsahuje opatření pro minimalizaci dopadů záměru na okolí, v tomto případě 
na ovzduší. Toto opatření představuje instalaci vodních praček amoniaku v objektu stáje pro výkrm 
prasat a zastřešení či zastropení stávající kejdové jímky. 
 

Z důvodu, že v závěru oznámení o posouzení vlivů na ŽP je doporučena k realizaci varianta 2 – 
Ekologicky optimální varianta, v dalším textu uvádíme údaje relevantní pro tuto variantu (obě varianty 
jsou podrobně vyhodnoceny v rozptylové studii – viz příloha oznámení). 
 
Údaje o zdroji - novostavba stáje pro výkrm prasat, varianta 2: 
 
• celková kapacita 1.960 ks prasat v sekcích (7 x 216 ks, 1 x 220 ks a 1 x 228 ks) 
• tekuté krmení, roštová betonová podlaha, kejda je jímána do vanového systému v prostoru pod 

rošty, dále vstupuje do splaškové kanalizace s přečerpávací jímkou a následně je kejda přečerpána 
do stávající kejdové jímky, která bude zastřešena nebo opatřena pevným víkem 

• emisní faktor NH3 pro výkrm prasat :  stáj    3,2 kg/zvíře/rok 
kejda      2,0 kg/zvíře/rok 

      zapravení do půdy 3,1 kg/zvíře/rok 
• procento snížení emisí NH3 :   stáj       20 % (plně roštová podlaha) 
• ventilace nucená, vzduch přisáván přes regulované klapky ve stěně stáje a odchází do 

podroštového prostoru s prouděním do vzduchového kanálu, následují vodní pračky amoniaku a 
pomocí ventilátorů je vzduch odváděn do komínů na bocích stáje 

• procento snížení emisí NH3 :   stáj       80 % (vodní pračky amoniaku) 
• počet komínů odvětrání a ventilátorů - 9 ks  
• výška ústí komínů - 5 m 
• množství odvětrávané vzdušiny - 8,1 m3/s (9 x 0,9 m3/s) 
 
 

ODPADNÍ VODY: 

 
 

Odpadní vody jsou v § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění, definovány následovně: 
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Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a 
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně 
využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními 
vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 
 
V období výstavby: 
 

Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešit jejich zaměstnavatel pomocí mobilních 
chemických WC, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší biologickou čistírnu odpadních vod 
nebo kanalizací napojenou na tuto ČOV. Alternativně lze, po dohodě s investorem, použít stávajícího 
sociálního zařízení v areálu družstva. 
 
V období provozu: 
 
Splaškové odpadní vody: 

Sociální zázemí je zachováno stávající v zemědělském družstvu (WC, sprchy), provoz stáje pro 
výkrm prasat bude zajišťovat cca 1 pracovník v jedné směně, provoz bude dvousměnný. Produkce 
odpadních vod na jednoho pracovníka bude cca 120 l/osobu a den. 

2 x (120 x 365) = 87,6 m3/rok 
  
Dešťové odpadní vody: 

Dešťové vody ze střechy objektu o ploše 2.200 m2 budou odváděny stejným způsobem jako ze 
střechy stávajícího objektu na parc. č. 94/1, tzn. povrchově do stávající jímky. 
Množství dešťových vod : 2.200 x 0,6 x 0,7= cca 925 m3 / rok 
 
Produkce kejdy: 

Produkce kejdy dle ČSN 75 6790 – 7,4 l / prase / den 
1.960 ks x 7,4 l/prase/den = 14.504 l/den = 5.294 m3/ rok 
 

Kejda bude gravitačně natékat do stávající jímky umístěné na jižní straně objektu, odtud bude 
přečerpávána do stávající skladovací jímky. Aplikace kejdy na zemědělskou půdu bude realizována dle 
aktualizovaného plánu organického hnojení. 
 
 
 

ODPADY: 

 
 

Odpady budou vznikat v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Odhad 
druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků zpracovatelské 
organizace. Způsob odstraňování je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele dokumentace. 

 
Během výstavby i provozu záměru „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ se 

musí zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami týkajících se nakládání s odpady: 

� zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

� vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů; 
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� vyhl. č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, 

� vyhl. MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a další. 

Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů a na nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. 

 

Obecné podmínky nakládání s odpady: 

Původce odpadů je povinen postupovat při veškerém nakládání s odpady (tzn. jejich 
soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) 
dle příslušných platných legislativních opatření. Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své 
působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění povinnost 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit 
jejich využití před jejich odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba 
volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější 
k životnímu prostředí. Dle ustanovení § 11 zákona o odpadech má přednost materiálové využití odpadu 
před jeho odstraněním. 

 
Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související (nakládání s odpady) 

nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem 
a prováděcími předpisy převzala. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich 
převedení do vlastnictví této oprávněné osoby a do té doby musí být z jeho strany zajištěno: 

� třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit mísení) 

� řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem 
(vylití, rozsypání) či odcizením. 

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.  

 
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován 

odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. S nebezpečnými odpady 
může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu. Balení a 
označování nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 
356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny 
grafickým symbolem dle zákona o chemických látkách nebo aby byly označeny nápisem „nebezpečný 
odpad“ pokud se jedná o jiné nebezpečné odpady. Pro každý nebezpečný odpad bude zpracován 
identifikační list, který bude připevněn buď na nádobu s tímto odpadem, nebo jím bude vybaveno místo 
nakládání s nebezpečným odpadem. 

 
Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům (ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) upozorňujeme na ustanovení § 17 odst. 5) zákona 
č. 185/2001 Sb., které umožňuje původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít 
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systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Toto ustanovení má zejména vliv na 
možnost třídění a shromažďování komunálních odpadů, které by bylo shodné se systémem 
stanoveným obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto 
službu. 

Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů 
z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad 
zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný 
komunální odpad. 

 
Odpady vznikající v rámci výstavby: 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektu, odpady 
z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení staveniště. Z hlediska zatřídění 
odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel 
stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
v platném znění a souvisejícími předpisy. 

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni 
přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). 

 
Po dobu výstavby „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ je předpokládán vznik 
následujících odpadů: 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 01 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování 
barev a laků 

O, N 

08 02 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních 
nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) 

O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  

N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků N 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
obsahující nebezpečné látky 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

N 

17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 04 
Směsné stavební odpady a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 02 Zemina a kameny O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 11 Textilní materiály O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při demoličních pracích, při údržbě a 
opravách strojů, při přepravě materiálů na staveniště, při skladování a vydávání materiálů a budou 
vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou 
firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro 
jejich ukládání a prostředky pro přepravu. 

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění. 

 
Množství některých odpadů vzniklých při stavebních pracích zatím nelze specifikovat, v řadě 

případů bude toto množství známo až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Většina 
odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy v rámci stavby, 
recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd.). Případné 
odpady kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a odstraňovat je smluvně 
zajištěnou oprávněnou firmou. 

 
Za provozu záměru „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ se předpokládá vznik 
následujících odpadů: 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 

02 01 06 
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy) – kejda 5.294 
m3/rok) 

O 

15 01 01 Papírový, lepenkový obal O 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 02 Plastový obal O 
15 01 03 Dřevěný obal O 
15 01 04 Kovový obal O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 21 Zářivky N 
20 01 39 Plasty O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
 

Přesné množství odpadů bude specifikováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení. 
 
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií: 

Při provádění stavby nelze vyloučit možnost poruchy stavebních strojů, či obslužných 
dopravních prostředků, spojené s únikem ropných látek (oleje, nafta). Pro tento účel jsou na soupravě k 
dispozici prostředky pro odstraňování případných úniků (sorpční materiál, koště, lopata, krumpáč, PVC 
pytle). 

 
 
 

HLUK: 

 
 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru.  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného venkovnímu prostoru a 
chráněnému venkovnímu prostoru staveb.  
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Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro stanovení nejvyšších přípustných 
hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb 

Druh chráněného prostoru Korekce 
[dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor  

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.  
 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, 
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.  

 
Vysvětlivky: 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-
li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 
prohlídku vlaků a opravy vozů. 
 
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 
 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 
 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a 
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl 
do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně 
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení 
pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.  
 

- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy. 
- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro 

místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo 
vibrací. 

- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení. 
- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro zdravotní, 

sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu 
a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování. 
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- Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo 
stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a 
jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště. 

 
Závazné stanovení hlukových limitů je v kompetenci příslušné KHS. 

 
Hluk v období výstavby: 

Hlukové emise šířené do nejbližšího okolí místa realizace projektu „Rozvadovice – novostavba 
stáje pro výkrm prasat“ během výstavby, lze jen těžko přesně stanovit vzhledem k velké různorodosti 
jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace a víceméně neznámým parametrům stavebních 
mechanismů, které budou použity. 

Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací při 
demolici stávajícího objektu, při skrývce zeminy a jejím odvozu, případně při navážení stavebního 
materiálu. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich 
současném provozu a místě jejich působení. 

 
 

Zdroje hluku Předpokládaná hladina hluku 
LAekv dB /A/ 

Nákladní automobily 80 – 90 
Autojeřáb 80 – 85 
Rýpadlo 85 – 90 
Buldozer 85 – 95 
Kompresor + sbíječka 90 – 100 
Svářecí agregát 75 – 80 
Rozbrušovačka 90 – 108 

 
 
Hluk v období provozu: 

 Hluk v období provozu bude vznikat především při dopravním zásobování stáje pro výkrm 
prasat a zvukovými projevy zvířat při chovu. Při správně vedeném chovu zvířata nevydávají 
nepřiměřeně intenzivní hlukové projevy. 
  

Vzhledem k navrženému umístění objektu a jeho vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby lze 
předpokládat, že nebudou překročeny příslušné limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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VIBRACE: 

 
 

Otázky, spojené s ochranou před vibracemi upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Vibrace se mohou projevit především v časově omezeném období výstavby. Zde mohou být 
generovány použitými, těžkými, mechanismy v období výstavby. Dopad na širší okolí však bude 
minimální.  

Za provozu nebude stavba obsahovat a využívat zařízení, která by způsobovala vibrace 
s hodnotami a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska 
ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.  
 
 

ELEKTROMAGNETICKÉ A JINÉ ZÁŘENÍ: 

 
 

V nově budovaných plochách a objektech nebudou provozovány žádné trvalé zdroje 
ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující 
záření (atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo 
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo vně 
objektu. Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem radioaktivního záření. 
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C.   ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
 
Pro zpracování této kapitoly byly informace čerpány z následujících pramenů: 

� webových stránek organizací – Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, 
Katastrální úřad, Ministerstvo životního prostředí  

� mapových serverů – Hydroekologický informační systém, Výzkumný ústav vodohospodářský 
T.G.M., Česká geologická služba, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Portál životního 
prostředí 

� větrná růžice ČHMÚ   

� projekt NATURA 2000 

� informace Státní Báňské správy 

� databáze NIS Praha (Geofond) 

a další… 
 
 
 

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 
 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: 

 
 

Místo, kde leží Rozvadovice, bývalo osídleno již ve starověku. Vlastní obec, která je prvně 
zmiňována v roce 1276, je pravděpodobně slovanského původu.  

Obec v polovině 18. století rebeliemi bojovala za svá práva. Tou dobou si též vystavěla kapli, 
která byla ve 30. letech 20. století přestavěna na kostel Nejsvětější Trojice. Po správních reformách v 
polovině 19. století si obec postavila školu a žila bohatým společenským životem.  

V obci je i mnoho malých sakrálních staveb. V polích za obcí směrem k Litovli již uvnitř 
vnitrozemské delty, kterou vytvořila řeka Morava, stojí od 14. století mlýn zvaný Šargoun. Je postaven v 
místě, které nebylo zatopeno ani zničující povodní v roce 1997. Nyní se zde chovají koně a je zde malý 
areál pro parkůrové skákání. V obci se rovněž nachází provozovna zemědělského družstva Unčovice, 
konkrétně objekty živočišné výroby. 

Počet stálých obyvatel obce - cca 205. 
 
 
 
 
 
 
 



Zemědělské družstvo Unčovice 
Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat 
 

 

Oznámení o posouzení vlivů na ŽP     24 

 

ÚSES, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, NATURA 2000, VKP: 

 
 
Územní systém ekologické stability: 
 

Krajina se vytváří na základě přirozených zákonitostí. Intenzivně využívaná krajina je ochuzena 
o přítomnosti přírodních ploch, které mají schopnost šířit svůj pozitivní vliv na okolní hospodářské 
plochy. 

Tento systém má svou hierarchickou úroveň, která odpovídá nárokům různých organizmů. 
Rozlišujeme 3 úrovně: 

Lokální 
Regionální 
Nadregionální 
 
Realizace územních systémů ekologické stability je zejména v zemědělsky intenzivně 

využívané krajině předpokladem pro obnovu ekologické stability krajiny. Musí být však doprovázena i 
dalšími procesy, jako obnova rozptýlené krajinné zeleně, obnova drobných vodních toků a ekologizace 
zemědělského a lesnického hospodaření. 

Podstatou ÚSES dle zákona č. 114/1992 Sb. je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, 
biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a 
zajistila jejich vhodný management. 

 
Vzhledem k umístění záměru do stávajícího areálu zemědělského družstva v Rozvadovicích 

nebudou prvky ÚSES dotčeny. 
 
 

Chráněná území: 
 
Zvláště chráněná území: 

Zvláštní ochrana přírody vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
navazujících vyhlášek. Zákon rozeznává velkoplošná a maloplošná chráněná území.  

 
Zájmové území se nachází 3 km jižně od města Litovle, ve vzdálenosti cca 2 km od jižní 

hranice velkoplošného chráněného území CHKO Litovelské Pomoraví.  
 
Území CHKO Litovelské Pomoraví se rozkládá v údolní nově řeky Moravy v severní části 

Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Výrazný geomorfologický předěl mezi 
zmíněnými celky tvoří tzv. Třesínský práh. 

Geologické podloží nivy tvoří převážně mocné vrstvy kvartérních štěrkopísků, v oblasti 
Třesínského prahu štěrkopísky překrývají devonské vápence. Tento tzv. pohřbený kras je součástí 
rozsáhlého krasového území označovaného jako „Severomoravský kras“, jehož větší část leží 
v Bouzovské vrchovině. V oblasti Doubravy jsou podložím převážně kulmské droby a břidlice. 
V průběhu mladších třetihor postihly území kerné poklesy, které vyvolaly intenzivní sedimentaci 
pestrého souvrství místy s mocností 200 až 250 m. 

Hlavním abiotickým činitelem území je větvící se a meandrující řeka Morava pramenící pod 
Kralickým Sněžníkem a vlévající s do Dunaje. Její délka na území CHKO činí 40 km, z nichž je 18 km 
upraveno tvrdými regulačními zásahy a 22 km je tvořeno přírodě blízkým neupraveným nížinným 
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korytem toku tvořící tzv. vnitrozemskou říční deltu. Meandry v různém stupni vývoje a štěrkopískové 
náplavy a ostrůvky jsou rozmanitým prostředím pro bohaté společenstvo ryb např. střevle potoční 
(Phoxinus phoxinus), mníka jednovousého (Lota lota) a ouklejku pruhovanou (Alburnoides 
bipounctatus), hnízdících ptáků jako kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos) 
či rozvíjející se populace bobra evropského (Castor fiber) a vydry říční (Lutra lutra). 

Zachovalé lužní lesy tvoří jádro CHKO a představují prioritní předmět ochrany. Jejich charakter 
a existence je závislá na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu. 
V místech, která jsou dlouhodobě zaplavovaná v blízkosti meandrů, kde dochází k ukládání živinami 
bohatých sedimentů, najdeme tzv. měkký luh s jasany, stromovými i keřovými vrbami a topolem 
černým. Jedná se o cenná a dnes velice vzácná rostlinná společenstva. Na místech, kam dosahují 
záplavy jen občas či slaběji najdeme tzv. tvrdý luh s dubem letním (Quercus robur), jasanem ztepilým 
(Fraxinus excelsior), lípou srdčitou (Tilia cordata), javory, jilmy a střemchou obecnou (Prunus padus). 
Na jaře se objevují koberce kvetoucích sněženek (Galanthu nivlais) a bledulí (Leucojum vernum), které 
vystřídají kosatce, křivatce, dymnivky, plicníky, orseje, sasanky, prvosenky, zapalice žluťuchovitá 
(Isopyrum thalictroides) a další. Dále rozkvétá česnek medvědí (Allium ursinum) a bujná vegetace 
letního aspektu s kopřivami, netýkavkami a dalšími druhy. Typickou součástí jsou periodická zvodněná 
ramena a tůně zaplavované při jarních povodích s výskytem vzácných korýšů listonohů (Lepidurus 
apus) a žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii). 

 
Vzhledem k situování záměru ve vzdálenosti cca 2 km jižně od hranice CHKO Litovelské 

Pomoraví nedojde k ovlivnění tohoto zvláště chráněného území. 
 
 
Obr.: Chráněná území – maloplošná CHÚ, velkoplošné CHÚ 
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Další chráněná území: 
 
chráněná ložisková území (CHLÚ) 

Lokalita posuzovaného záměru nezasahuje do žádného ložiska chráněného ve smyslu zákona 
č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.  
 
 
chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Posuzovaný záměr leží v území CHOPAV Kvartér řeky Moravy, která byla vyhlášena na 
základě Nařízení vlády č. 85 Československé socialistické republiky ze dne 24. června 1981.  

 
Při správném provozování záměru a dodržování technologické kázně nedojde k ovlivnění 

tohoto chráněného území. 
 
Obr.: vodohospodářská situace, CHOPAV Kvartér řeky Moravy: 
 

 
 
ochranná pásma vodních zdrojů 

V okolí posuzovaného záměru se dle obrázku – viz výše, nenachází ochranná pásma vodních 
zdrojů. Nejblíže se k lokalitě záměru nachází OP vodních zdrojů ve vzdálenosti cca 2 km 
severovýchodně.  

 

Novostavba stáje pro výkrm prasat 
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NATURA 2000: 
 

Soustava lokalit NATURA 2000 vychází ze Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. 5. 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000). 
Smyslem opatření je vyhlášení a následná ochrana vybraných přírodních stanovišť, rostlin a živočichů, 
jež jsou v rámci území států EU považovány za ohrožené lidskými aktivitami. Soustava NATURA 2000 
zahrnuje dva základní typy chráněných území – evropsky významné lokality (EVL), jejichž předměty 
ochrany mohou tvořit stanoviště, živočichové (vyjma ptáků) nebo rostliny, a ptačí oblasti (PO), jejichž 
předmět ochrany jsou výhradně ptáci.  

 
Zájmové území v Rozvadovicích územně nezasahuje do žádné lokality soustavy NATURA 

2000. Posuzovaný záměr je v dostatečné vzdálenosti od chráněných lokalit a realizací záměru nedojde 
k ovlivnění blízkých lokalit soustavy NATURA 2000 s jejich rostlinnými a živočišnými společenstvy.  

K záměru bylo vydáno stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany 
přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje (viz. příloha oznámení), které výše uvedené skutečnosti 
potvrzuje.  

 
EVL Litovelské Pomoraví (CZ0714073) byla vyhlášena na území o rozloze 9 458,5647 ha a 

nachází se cca 500 m severně až severozápadně od posuzovaného záměru. Prioritním typem ochrany 
přírodních stanovišť jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Téměř ve stejných územích hranicích byla vyhlášena PO 
Litovelské Pomoraví, jejímž předmětem ochrany jsou populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis), 
strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich 
biotopy. 

 
 
Obr.: Území soustavy NATURA 2000: 
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Významné krajinné prvky (VKP): 
 

Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými 
prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled 
nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky taxativně vyjmenovanými v § 3, 
odst. b) citovaného zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 citovaného zákona orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek. Jedná se zejména o mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné 
porosty sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podle § 4, odst. 2 citovaného zákona jsou 
VKP chráněny před poškozováním a ničením. Jejich využití je možné jedině tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K jakýmkoli 
zásahům je třeba závazné stanovisko orgánů ochrany přírody. 

 
Posuzovaný záměr „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ není vzhledem ke 

svému umístění a charakteru ve střetu s žádným významným krajinným prvkem. 

 
 
 

KRAJINNÝ RÁZ: 

 
 

Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny rozumí 
především přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti, která je chráněna 
před činností snižující jeho estetickou přírodní hodnotu. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či 
hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a 
ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném 
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky. 
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může 
orgán ochrany přírody zřídit přírodní park. 

 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 

pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

 
Vzhledem k místu realizace posuzovaného záměru tvoří matrici širšího zájmového území 

antropogenní složka obytné zástavby s liniovými stavbami (místními komunikacemi, elektrickými 
vedeními, blízká rychlostní komunikace) doplněná o zemědělsky intenzivně obhospodařované plochy. 
Přírodní a přírodě blízká stanoviště se zde vyskytují ve fragmentech v podobě travních porostů, liniové 
krajinné zeleně a vodních prvků. 

 
Novostavba stáje pro výkrm prasat bude svým charakterem zapadat do stávajícího rázu okolní 

krajiny. Navržený objekt bude urbanisticky začleněn do stávajícího zemědělského střediska, jeho vzhled 
a konstrukce vychází z daného účelu užívání a architektonické pojetí odpovídá charakteru okolních 
zemědělských staveb.  
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ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU: 

 
 

Území realizace záměru je územím s možným výskytem archeologických nálezů. V rámci 
výstavby je nutno dodržet ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, podle kterého je stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně nebo oprávněné organizaci svůj záměr realizovat 
stavbu a umožnit jim provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. 

 
 

VZTAH ZÁMĚRU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI: 

 
 

Katastrální území Rozvadovice nemá v současnosti k dispozici žádnou schválenou územně 
plánovací dokumentaci, která by účinně zabezpečovala funkčnost využívání území, která by 
stanovovala zásady jeho organizace a vytvářela předpoklady pro soulad všech funkcí v území. 

Navržený investiční záměr se nachází v zastavěném území obce, ve stávajícím zemědělském 
areálu a není tedy v rozporu se záměry územního plánování v obci Rozvadovice (viz vyjádření odboru 
výstavby Městského úřadu v Litovli – příloha k oznámení). 
 
 
 

ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ: 

 
 

V posuzovaném území se v současnosti nenachází žádné území, které by bylo zatěžováno nad 
míru obvyklou nebo nad míru přípustnou příslušnými zákony (ovzduší, voda apod.). 

 
 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE: 

 
 

Staré ekologické zátěže můžeme rozdělit do dvou skupin: 

Do první skupiny můžeme zařadit ty zátěže, které vznikají primárně činností člověka, jako jsou 
např. pozůstatky materiálů, černé skládky, opuštěné výrobní areály a plochy, kde mohlo v době provozu 
dojít ke kontaminaci nebezpečnými látkami apod. 

Do druhé skupiny starých ekologických zátěží můžeme zařadit zátěže, které vznikají 
sekundární činností člověka, tedy následně jako druhotný jev antropogenní činnosti. Do této skupiny 
patří např. poddolovaná území, sesuvná území, území ovlivněná větrnou a vodní erozí atd.  

 
Z dostupných podkladů a materiálů předpokládáme, že v prostoru záměru výstavby projektu 

„Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ se nenachází zeminy kontaminované cizorodými 
látkami. 
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C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 

 
 

KLIMA: 

 
 

Zájmové území se nachází podle klimatologického třídění ČSR (Quitt) v klimatické oblasti T 2 
s následující charakteristikou: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až 
mírným teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 
Tabulka: Klimatická charakteristika oblasti 

Klimatické poměry T 2 

Počet letních dnů 50 - 60 dnů 

Počet dnů v roce s průměrnou teplotou 10 °C 
a více 

160 - 170 dnů 

Počet mrazových dnů v roce 100 – 110 dnů 

Počet ledových dnů  30 - 40 dnů 

Průměrná teplota ledna - 2 až – 3 °C 

Průměrná teplota července 18 až 19 °C 

Průměrná teplota dubna 8 až 9 °C 

Průměrná teplota října 7 až 8 °C 

Průměrný počet dnů v roce se srážkami 
většími než 1 mm 

90 –100 dnů 

Srážkový úhrn za vegetační období 350 – 400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 dnů 

Počet dnů zamračených 120 – 140 dnů 

Počet dnů jasných 40 – 50 dnů 
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GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY, PŘÍRODNÍ ZDROJE: 

 
 
Geomorfologie a geologie: 
 

Zájmové území se nachází v geomorfologickém systému Alpsko-himalajském, provincii 
Západní Karpaty. Regionální členění reliéfů ukazuje následující přehled: 

 
Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 
Oblast: Západní vněkarpatské sníženiny 
Celek: Hornomoravský úval 
Podcelek: Středomoravská niva 

 
Z geologického hlediska je toto území budováno nezpevněnými nivními sedimenty (písky, 

štěrky) inundovanými za vyšších vodních stavů v kvartéru.  
Areál farmy v Rozvadovicích se nalézá z geologického hlediska v oblasti kvartérních uloženin - 

vrstvy hlín, písku nebo štěrku. V kopané sondě hloubky 1,5 m byla zastižena vrstva štěrkovitého jílu 
měkké konzistence tř. F2-CG dle ČSN 731001 nebo grCL dle ČSN EN ISO 14688-1. 
 
 
Přírodní zdroje – ložiska nerostných surovin 
 

Lokalita posuzovaného záměru dle mapového serveru České geologické služby nezasahuje do 
žádného ložiska přírodního zdroje.  

 
 

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY: 

 
 

Bádenské vápnité jíly tvoří v celém Hornomoravském úvalu na Olomoucku nepropustný 
podklad nadložním kolektorům. Pliocenní uloženiny byly v zájmovém prostoru zastiženy převážně 
v písčité facii. Štěrkopískové údolní terasy řeky Moravy spočívají v prostoru záměru buď na 
nepropustných bádenských jílech nebo na průlinově propustných pliocenních píscích. 

Přes existenci vložek jílů a jílovitých písků, které jsou však vyvinuty jen čočkovitě, vznikl v obou 
výše uvedených kolektorech (štěrkopísky údolní terasy řeky Moravy a případně dochované pliocenní 
písky) vertikálně i laterárně spojitý jednotný hydrodynamický systém se společnou úrovní volné, popř. 
lokálně jen mírně napjaté hladiny podzemní vody. 

Nadloží holocenní aluviální (povodňové) hlíny jsou pro vodu velmi málo propustné, takže 
z hydrogeologického hlediska tvoří nadložní stropní izolátor podložních zvodnělých štěrkopísků údolní 
terasy řeky Moravy. 
 
 
 
 
 
 



Zemědělské družstvo Unčovice 
Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat 
 

 

Oznámení o posouzení vlivů na ŽP     32 

 
 

SEISMICITA: 

 
 

Zájmové území se nachází v seismicky stabilní oblasti se seismicitou 6 MSK-64 
(makroseismická stupnice). Realizací záměru „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ se 
nepředpokládá narušení seismických charakteristik území. 

 
 

FAUNA, FLÓRA: 

 
 

V zájmové lokalitě nebyl prováděn podrobný zoologický ani floristický průzkum, byla pouze 
provedena rekognoskace dotčené lokality. Výskyt zvlášť chráněných druhů živočichů nebo rostlin při 
této rekognoskaci, jakož i při studiu dostupných dokumentů zájmové lokality nebyl zjištěn. 

 
Posuzované území je poměrně fádní a zahrnuje běžné luční a polní druhy. Ze savců se 

vyskytují ježci (Erinaceus concolor), dále krtek obecný (Talpa europaea), hraboš polní (Microtus 
arvalis), myš domácí (Mus musculus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus). Z ptáků se objevují na 
této lokalitě např. stehlík obecný (Carduelis carduelis), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), zvonek 
zelený (Carduelis chloris), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), vrabec polní (Passer montanus), 
vrabec domácí (Passer domesticus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a další. 

 
Vzhledem k tomu, že se místo realizace záměru – novostavby stáje pro výkrm prasat nachází 

v urbanizovaném území – stávající areál zemědělského družstva na okraji obce Rozvadovice, lze 
konstatovat, že zastoupení společenstev flóry je zde silně pozměněné až nepůvodní, přítomnost zvláště 
chráněných druhů byla vyloučena. 

 Doprovodné pásy převážně travnaté vegetace jsou druhově ochuzeny. Kromě běžných druhů 
travin zde najdeme zástupce běžných polních plevelů. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIV. PROSTŘEDÍ 

 
 

D.I        Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

 
 

VLIVY NA OBYVATELSTVO, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, VČETNĚ EKONOMICKO – SOCIÁLNÍCH VLIVŮ: 

 
 
V období výstavby: 

V průběhu realizace stavby budou místní obyvatelé ovlivněni probíhajícími stavebními pracemi 
a zvýšenou dopravou těžkých nákladních automobilů přivážejících stavební materiál, pracovníky a jiné 
potřebné věci či odvážející odpady a pracovníky ze stavby. Dopravní zátěž by měla být rozložena na 
dobu výstavby, tzn. cca 9 měsíců, a to pouze v denní dobu a v pracovní dny. 

Lze rovněž předpokládat, že v době realizace stavby dojde k větší pravděpodobnosti vzniku 
úrazů (např. stavební dělníci). Dodavatel stavby proto musí dbát o zvýšenou bezpečnost v místě a 
blízkém okolí stavby, vymezit a zabezpečit stavbu. 

Pro minimalizaci negativních vlivů bude dobré dodržet následující doporučení: 

• používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím méně hlučných a 
životnímu prostředí šetrných technologií; 

• celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby došlo k maximálnímu omezení 
možnost narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a 
zabezpečení dopravní obslužnosti území. 

 

V období realizace budou mít probíhající práce pozitivní vliv na tvorbu nových, i když časově 
omezených, pracovních příležitostí. 

 
V období provozu: 

Během samotného provozu dojde k vytvoření 2 trvalých pracovních míst (2 směny po 1 
pracovníkovi).  

 
 
Hlukové poměry: 
 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo 
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

K obecně nepříznivým zdravotním účinkům hluku patří např. poškození sluchového aparátu 
v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Obecně se 
předpokládá i možný negativní vliv hluku na imunitní a hormonální systém či mentální zdraví. 
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Hygienický limit by měl být takový, aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina 
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické 
normativy nejvýše přípustných hladin akustického tlaku A v pracovním i životním prostředí, které jsou 
obsažené v nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. 

 
Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména na počátku stavebních prací při 

demolici stávajícího objektu, při skrývce zeminy a jejím odvozu, případně při navážení stavebního 
materiálu. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich 
současném provozu a místě jejich působení. 

Minimalizace vlivů hluku při výstavbě lze zabezpečit dodržováním pracovní kázně na staveništi, 
zamezením zbytečných pojížděk stavebních mechanismů a dodržováním doby výstavby pouze na 
denní dobu v pracovních dnech. 
 

Hluk v období provozu bude vznikat především při dopravním zásobování stáje pro výkrm 
prasat a zvukovými projevy zvířat při chovu. Při správně vedeném chovu zvířata nevydávají 
nepřiměřeně intenzivní hlukové projevy. 
 Vzhledem k navrženému umístění objektu a jeho vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby lze 
předpokládat, že nebudou překročeny příslušné limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
 

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA: 

 
 
V období výstavby: 

Ovzduší a klima dotčeného území nebude ovlivněno v průběhu výstavby ani po jejím 
dokončení nad únosnou míru. 

V období výstavby lze očekávat mírně zhoršenou kvalitu ovzduší způsobenou stavebními a 
výkopovými pracemi, provozem stavebních strojů, mechanismů a nákladních automobilů přepravujících 
stavební materiál na staveniště a odvážející případný odpad na blízké skládky. 

Minimalizování znečištění ovzduší je v kompetenci dodavatele stavby. Ten může zajistit, aby 
došlo k příhodné koordinaci stavebních prací, snižování prašnosti kropením, udržování techniky 
v dobrém technickém stavu a čistotě. 
 
V období provozu: 
 
 Pro potřeby oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí byla zpracována rozptylová studie 
Ing. Fiedler, 05/2011), která vyhodnocuje vlivy stáje pro výkrm prasat v období jeho provozu na ovzduší 
včetně vyhodnocení zápachu z výkrmu prasat – viz příloha tohoto oznámení. 

Z provedeného výpočtu v rozptylové studii je možno získat přehled, jak velký bude nárůst 
imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě.  

 
Rozptylová studie hodnotí dle zadání stavbu „Rozvadovice - novostavba stáje pro výkrm 

prasat", včetně cílového stavu chovu prasat v zemědělském areálu Rozvadovice, jako zdroje 
znečišťování ovzduší s dopadem na okolí. Stavba „Rozvadovice - novostavba stáje pro výkrm prasat" 
zahrnuje výstavbu nové stáje pro výkrm prasat. V zemědělském areálu bude po realizaci nové stavby 
pokračovat stávající chov prasat v objektu č. 3 - Odchovna prasniček (190 ks prasniček) a v objektu č. 6 
-  R 300 (408 ks prasnic, 1 664 ks selat, 1 ks kanec) a bude využívána stávající kejdová jímka, která 
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bude nově zastřešena nebo opatřena pevným víkem. Dále jsou v zemědělském areálu další objekty 
určené pro nutný zemědělský provoz. 

 
Z důvodu výrazného nárůstu počtu chovaných prasat v zemědělském areálu Rozvadovice a tím 

i zvýšenému imisnímu zatížení z tohoto chovu je rozptylová studie zpracována ve dvou variantách: 
 
Varianta 1 – Projektovaný stav: 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o původní projektový návrh, který sloužil jako podklad pro zpracování oznámení záměru dle 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění. 
 
Varianta 2 – Ekologická opatření - ekologicky optimální varianta: 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o variantu, která byla rozpracována na základě připomínek při zpracování oznámení záměru 
(konkrétně při zpracování rozptylové studie), a která obsahuje opatření pro minimalizaci dopadů záměru 
na okolí, v tomto případě na ovzduší. Toto opatření představuje instalaci vodních praček amoniaku 
v objektu stáje pro výkrm prasat a zastřešení či zastropení stávající kejdové jímky. 

 
Výpočtem uvedeným v rozptylové studii získáme imisní koncentrace amoniaku (NH3) v 

hodnocené lokalitě Litovel, část  Rozvadovice, pocházející z provozu stavby „Rozvadovice - novostavba 
stáje pro výkrm prasat" pro Variantu 1 nebo Variantu 2 a stávající chov prasat v objektu č. 3 a č. 6, dle 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního 
pozadí hodnocené lokality Litovel, část Rozvadovice, bez provozu zemědělského areálu Rozvadovice 
(novostavba stáje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6), získáme celkové 
imisní koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda 
budou plněny imisní limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a 
vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu. 

 
Ze závěrů rozptylové studie uvádíme: 
 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že pro počítaný stav, 

• Varianta 1 - Projektovaný stav - novostavba stáje (výkrm 1 960 ks prasat) a stávající chov  
       v objektu č. 3 a č. 6, 

• Varianta 2 - Ekologická opatření - novostavba stáje (výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání 
vzduchu jsou vodní pračky amoniaku) a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6, budou imisní 
koncentrace ze živočišné výroby (chov prasat) následující:  

 
Maximální imisní koncentrace: 
 
 Maximální imisní koncentrace při stavu Varianta 1 - Projektovaný stav (novostavba stáje - 
výkrm 1 960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6) budou v hodnocené lokalitě ve výši: 
- amoniak (NH3) - maximální hodinová koncentrace 98,809 g/m3 
- amoniak (NH3) - maximální denní koncentrace 85,668 g/m3 
 
 Maximální imisní koncentrace při stavu Varianta 2 - Ekologická opatření (novostavba stáje - 
výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání vzduchu jsou vodní pračky amoniaku a stávající chov v objektu č. 3 
a č. 6) budou v hodnocené lokalitě ve výši: 
- amoniak (NH3) - maximální hodinová koncentrace 39,750 g/m3 
- amoniak (NH3) - maximální denní koncentrace 34,438 g/m3 
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Imisní koncentrace v obytné zástavbě: 
 

Maximální imisní koncentrace při stavu Varianta 1 - Projektovaný stav (novostavba stáje - 
výkrm 1 960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6) budou v místě konkrétní obytné zástavby 
Litovel, část Rozvadovice (dům č.p. 73) : 
- amoniak (NH3) - maximální hodinová koncentrace 73,186 g/m3 
- amoniak (NH3) - maximální denní koncentrace 64,357 g/m3 
 

Maximální imisní koncentrace při stavu Varianta 2 - Ekologická opatření (novostavba stáje - 
výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání vzduchu jsou vodní pračky amoniaku a stávající chov v objektu č. 3 
a č. 6) budou v místě konkrétní obytné zástavby Litovel, část Rozvadovice (dům č.p. 73) : 
- amoniak (NH3) - maximální hodinová koncentrace 30,754 g/m3 
- amoniak (NH3) - maximální denní koncentrace 26,195 g/m3 
 
Výsledné imisní koncentrace: 

 
• Varianta 1 - Projektovaný stav - novostavba stáje (výkrm 1 960 ks prasat) a stávající chov  

       v objektu č. 3 a č. 6. 
 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Litovel, část Rozvadovice bez vlivu zemědělského 

areálu Rozvadovice (novostavba stáje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stávající chov v objektu č. 3 a č. 
6) je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2009 a přijatých 
možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v lokalitě Litovel, část Rozvadovice bez vlivu novostavby stáje - 
Varianta 1 nebo Varianta 2 a stávajícího chovu v objektu č. 3 a č. 6 : 

- amoniaku (NH3) – maximální hodinová koncentrace 8 g/m3 
- amoniaku (NH3) – maximální denní koncentrace 5 g/m3 
 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Litovel, část Rozvadovice 

bez vlivu zemědělského areálu a dále imisních koncentrací při stavu Varianta 1 - Projektovaný stav 
(novostavba stáje - výkrm 1 960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6) v místě konkrétní 
obytné zástavby Litovel, část Rozvadovice s největším znečištěním (dům č.p. 73), budou výsledné 
imisní koncentrace škodlivin : 

- amoniak (NH3) - maximální hodinová koncentrace 81,186 g/m3 
- amoniak (NH3) - maximální denní koncentrace 69,357 g/m3 
 
 Na základě dnes platné legislativy v oblasti imisních limitů (nařízení vlády č. 597/2006 

Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu a vyhlášky MŽP č. 
205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu, kterou byla dne 19. 7. 2009 zrušena vyhláška 
MŽP č. 356/2002 Sb. a vyhláška MŽP č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., 
byly zrušeny k 1. 8. 2006 imisní limity pro pachové látky) není možné provést vyhodnocení plnění 
imisního limitu u amoniaku (NH3) pro ochranu zdraví ani imisního limitu pro obtěžování zápachem, 
protože nejsou stanoveny. 

Dle platné legislativy do 31.10.2005, respektive 31.7.2006 je možno konstatovat : 
 
- splněn je imisní limit pro amoniaku (NH3) vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., 

kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality  
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  ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který byl platný do 31.10.2005 
 
- překročena je hodnota imisního limitu pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování  
  zápachem) amoniaku (NH3), ve všech místech obytné zástavby, a proto amoniak (NH3)  
  pocházející z chovu prasat v zemědělském areálu Rozvadovice (po realizaci stavby    
  „Rozvadovice - novostavba stáje pro výkrm prasat" - výkrm 1 960 ks prasat a stávajícím chovu   
  v objektu č. 3 a č. 6) lze považovat za látku obtěžující okolí (pokud použijeme hodnocení dle  
  § 15 odst. 6 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., platného do 31.7.2006). 
 

Výsledné imisní koncentrace: 
 

• Varianta 2 - Ekologická opatření - novostavba stáje (výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání  
vzduchu jsou vodní pračky amoniaku) a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Litovel, část Rozvadovice bez vlivu zemědělského 

areálu Rozvadovice (novostavba stáje - Varianta 1 nebo Varianta 2 a stávající chov v objektu č. 3 a č. 
6) je určen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2009 a přijatých 
možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v lokalitě Litovel, část Rozvadovice bez vlivu novostavby stáje - 
Varianta 1 nebo Varianta 2 a stávajícího chovu v objektu č. 3 a č. 6 : 

- amoniaku (NH3) – maximální hodinová koncentrace 8 g/m3 
- amoniaku (NH3) – maximální denní koncentrace 5 g/m3 
 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Litovel, část Rozvadovice 

bez vlivu zemědělského areálu a dále imisních koncentrací při stavu Varianta 2 - Ekologická opatření 
(novostavba stáje - výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání vzduchu jsou vodní pračky amoniaku a stávající 
chov v objektu č. 3 a č. 6) v místě konkrétní obytné zástavby Litovel, část Rozvadovice s největším 
znečištěním (dům č.p. 73), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- amoniak (NH3) - maximální hodinová koncentrace 38,754 g/m3 
- amoniak (NH3) - maximální denní koncentrace 31,185 g/m3 
 
Na základě dnes platné legislativy v oblasti imisních limitů (nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o 

sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu a vyhlášky MŽP č. 205/2009 
Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu, kterou byla dne 19. 7. 2009 zrušena vyhláška MŽP č. 
356/2002 Sb. a vyhláška MŽP č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., byly 
zrušeny k 1. 8. 2006 imisní limity pro pachové látky) není možné provést vyhodnocení plnění imisního 
limitu u amoniaku (NH3) pro ochranu zdraví ani imisního limitu pro obtěžování zápachem, protože 
nejsou stanoveny. 

Dle platné legislativy do 31.10.2005, respektive 31.7.2006 je možno konstatovat : 
 
- splněn je imisní limit pro amoniaku (NH3) vycházející z nařízení vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který byl platný do 31.10.2005 
 
- splněna je hodnota imisního limitu pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování  
  zápachem) amoniaku (NH3), ve všech místech obytné zástavby, a proto amoniak (NH3)  
  pocházející z chovu prasat v zemědělském areálu Rozvadovice (po realizaci stavby   
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  „Rozvadovice - novostavba stáje pro výkrm prasat" - výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání 
vzduchu jsou vodní pračky amoniaku a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6) nelze považovat za 
látku obtěžující okolí (pokud použijeme hodnocení dle § 15 odst. 6 vyhlášky MŽP č. 356/2002 
Sb., platného do 31.7.2006). 
 
Z provedené rozptylové studie vyplývá závěrečné konstatování, že pro realizaci stavby 

„Rozvadovice - novostavba stáje pro výkrm prasat" je vhodné připravovat k realizaci stav 
Varianta 2 - Ekologická opatření – Ekologicky optimální varianta (novostavba stáje - výkrm 1 960 
ks prasat a u odsávání vzduchu jsou vodní pračky amoniaku a stávající chov v objektu č. 3 a č. 
6), aby bylo minimalizováno pachové zatížení obytné zástavby lokality Litovel, část Rozvadovice. 

 
Z tohoto pohledu je pak možno konstatovat splnění všech podmínek a doporučuji vydat 

povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY: 

 
 
V období výstavby: 

V průběhu realizace záměru je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Požadavek na 
realizaci ochranných opatření bude v průběhu tohoto období součástí zadávacích podmínek pro 
zhotovitele stavebních prací. 

Voda pro zařízení staveniště bude zajištěna dovozem cisternami, případně při potřebě menšího 
množství jako balená voda. Betonové směsi pro stavební účely budou dováženy v hotovém stavu. 
 
V období provozu: 

Ovlivnění kvality vody za běžného provozu se neočekává. Případnou kontaminaci povrchových 
a podzemních vod mohou způsobit havárie, popř. havarijní stav některých zařízení – hrozí nebezpečí 
kontaminace: 

• úniky pohonných a mazacích médií z dopravních mechanismů a parkovacích prostor, 
• úniky splaškových vod, 
• znečištěnými srážkovými vodami, u nichž však k částečnému odbourávání kontaminantů 

dochází v zóně aerace a především v půdním profilu (kyselé deště s obsahy toxických látek), 
• úkapy nebo úniky tekutých složek exkrementů z chovu prasat (kejdy). 

 
Minimalizace těchto rizik bude zajištěna technologickou kázní při výstavbě a správným návrhem 

projekčního řešení dokumentace pro stavební řízení. Konstrukce objektu musí reflektovat 
hydrogeologické charakteristiky území. Pro minimalizaci vlivů na povrchové a podzemní vody 
doporučujeme některá technická opatření: 

• návrh základové konstrukce stavby stáje pro výkrm prasat musí vycházet z inženýrsko-
geologického hodnocení lokality, 

• u objektů, v nichž bude kejda akumulována či dopravována, musí být zajištěna jejich 
nepropustnost, 

• skladovací jímka na kejdu musí být vybavena samostatným indikačním systémem monitoringu 
případných úniků,  
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• kejdové potrubí, čerpací a skladovací jímky na kejdu, budou pravidelně kontrolovány a 
podrobovány těsnostním zkouškám,  

• nakládání se závadnými látkami bude upraveno předepsanými předpisy (havarijní plán) a 
interními plány dle složkové legislativy (plány aplikace organických hnojiv apod.). 

 
Při dodržování všech norem a předpisů při výstavbě i během provozu, by nemělo docházet 

k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod. 
 
 
 

VLIVY NA PŮDU, ÚZEMÍ, GEOLOGICKÉ PODMÍNKY A PŘÍRODNÍ ZDROJE: 

 
 

Stavba nebude vyžadovat trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani zábor PUPFL. 
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu zemědělského družstva na místě stávající 

budovy st. 94/1 s rozšířením na pozemek p.č. 260/6 (ostatní plocha). 
Přebytečná zemina z výkopů v předpokládaném objemu cca 2.000 m3 bude deponována na 

vybraném a pro ten účel určeném místě. Po dokončení stavebních prací bude provedena úprava 
přilehlého terénu. 

 
Znečištění půdy: 
 

K znečištění půdy může dojít během výstavby únikem pohonných a mazacích látek 
z dopravních a stavebních mechanismů.  

Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a 
pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním 
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 
 
Půda a amoniak (NH3): 
 

V půdách se přirozeně vyskytuje amoniak zejména ve formě amonného iontu. Amoniakální 
forma dusíku je přitom klíčovým zdrojem dusíku pro rostliny. Přítomnost dusičnanů (původem přímo z 
hnojiv či bakteriální oxidací amoniaku) rovněž zvyšuje kyselost půd s negativními důsledky. Kyselost 
zemin je zvyšována i depozicí pocházející z ovzduší. 

Amoniak tvoří relativně stabilní soli se sírany a dusičnany (pocházejícími z kyselých plynů SO2, 
SO3 a NOx), které jsou v atmosféře přítomny. Takové soli jsou potom ve srovnání s kyselými plyny a 
samotným amoniakem podstatně ochotněji a rychleji z atmosféry uvolněny ve formě dešťů či spadu a 
dostávají se tak do půd, kde jsou bakteriální činností oxidovány na amonné ionty a nitrity. Depozice 
amoniaku vlivem chovu v zemědělském družstvu tak obohacují okolní půdy o dusíkaté látky (v množství 
od několika kg N/ha až na úrovni cca 20 kg N/ha). 
 
Vlivy na geologické podmínky a přírodní zdroje: 

 
V případě realizace záměru nedojde k zásadním změnám stávajícího terénu. Zásah do 

geologického podloží bude nepatrný jen při zemních pracích – zakládání objektu. 
Realizace a provoz záměru nebude mít žádný vliv na přírodní zdroje. 
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VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY: 

 
 

Díky absenci přírodě blízkých stanovišť a umístění záměru je území z botanického i 
zoologického hlediska druhově chudé. Mezi vyššími rostlinami nebyl v území zjištěn žádný vzácný či 
chráněný taxon. V samotném území jsou hnízdní a potravní možnosti velmi omezené a živočichové 
stanovištně preferují jiná místa než území řešeného areálu zemědělského družstva. Z tohoto pohledu 
navržené rozvojové aktivity – realizace záměru stáje pro výkrm prasat, nepředstavují vážnou hrozbu pro 
flóru ani faunu území. 
 
 

VLIVY NA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, NATURA 2000, ÚSES: 

 
 

Lokalita plánovaného záměru se nachází mimo území soustavy NATURA 2000. Nejbližší 
vyhlášená území soustavy NATURA 2000 (Litovelské Pomoraví) jsou od zájmové lokality vzdálena 
několik km, posuzovaný záměr je nijak neovlivní. 

 
Lokalita realizace záměru leží mimo prvky vymezeného ÚSES a činnosti provozované v rámci 

tematického areálu neovlivní prvky ÚSES v okolí. 
 

 

VLIVY NA KRAJINU A KRAJINNÝ RÁZ: 

 
 

Vzhledem k místu realizace posuzovaného záměru tvoří matrici širšího zájmového území 
antropogenní složka obytné zástavby s liniovými stavbami (místními komunikacemi, elektrickými 
vedeními, blízká rychlostní komunikace) doplněná o zemědělsky intenzivně obhospodařované plochy. 
Přírodní a přírodě blízká stanoviště se zde vyskytují ve fragmentech v podobě travních porostů, liniové 
krajinné zeleně a vodních prvků. 

 
Novostavba stáje pro výkrm prasat bude svým charakterem zapadat do stávajícího rázu okolní 

krajiny. Navržený objekt bude urbanisticky začleněn do stávajícího zemědělského střediska, jeho vzhled 
a konstrukce vychází z daného účelu užívání a architektonické pojetí odpovídá charakteru okolních 
zemědělských staveb.  

 
 
 

VLIV PRODUKCE ODPADŮ: 

 
 

Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat 
s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a 
zabezpečí je před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno 
subdodavatelsky, odpad bude předáván pouze oprávněné osobě.  
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V případě, že jednotlivé objekty v areálu bude provozovat více podnikatelských subjektů, musí 
mít každý subjekt zajištěno nakládání s odpady z vlastní činnosti samostatně a každý musí plnit 
povinnosti původce odpadů podle §12 a 16 zákona o odpadech. 
 

Vzhledem k tomu, že v rámci širšího území v současné době existuje dostatečná kapacita 
specializovaných firem pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z realizace 
záměru ani z provozu problematická. Bude-li s odpady v areálu v průběhu výstavby a provozu 
nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme 
žádné negativné ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby 
areálu. 
 

Kejda z provozu stáje pro výkrm prasat bude gravitačně natékat do stávající jímky umístěné na 
jižní straně objektu, odtud bude přečerpávána do stávající skladovací jímky. Aplikace kejdy na 
zemědělskou půdu bude realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení. 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK: 

 
 
Možnost vzniku havárií a dopad na okolí: 
 
Potenciální možnost vzniku havárií souvisí s: 

• provozem nákladních automobilů a další techniky při výstavbě areálu (hrozí úkapy ropných 
látek), 

• provozem zemědělské techniky a dopravních prostředků při provozu areálu (hrozí úkapy 
ropných látek), 

• únik tekutých složek exkrementů z chovu, 
• požárem, 
• přerušením dodávek energie – nefunkčnost vodních praček amoniaku, 
• selháním lidského faktoru. 

 
Preventivní opatření: 
 

Z hlediska prevence havárií je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět důslednou 
průběžnou kontrolu zařízení: 

• zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění povrchových i 
podzemních vod dopravním provozem, 

• mít k dispozici sanační prostředky se sorpční schopností pohlcovat látky nepolárního 
charakteru (Vapex, Perlit apod.), 

• pro případ úniku látek závadných podzemním vodám mít vypracovaný havarijní plán schválený 
vodoprávním orgánem. 

 
Předpokladem je dodržení navržených technických opatření pro minimalizaci vlivů na 

povrchové a podzemní vody a dalších opatření, jejichž výčet je uveden v kap. D.IV. 
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Závěrem lze konstatovat, že navrhovaný záměr, při návrhu dle varianty 2 – ekologicky 

optimální varianta, včetně kompenzačních a minimalizačních opatření, se svým rozsahem 
pohybuje v mezích ekologické únosnosti dotčeného území. 
 
 
 
 

D.II   ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

 
 

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních 
šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při 
výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy 
kvantifikovat.  

 
Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi výstavby a předpokládaného 

provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že 
uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí výstavby 
Novostavby stáje pro výkrm prasat v Rozvadovicích nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro 
možnost nerealizovat záměr. 

 
Počet obyvatel žijících v okolí realizace záměru – v Rozvadovicích – cca 205. 
 

 
 
 

D.III   ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ 
HRANICE 

 
 

S ohledem na výše uvedené vlivy projektu, které budou omezeny právě na území okolo 
novostavby stáje pro výkrm prasat v Rozvadovicích, budou přeshraniční vlivy zcela vyloučeny. 
 
 
 
 

D.IV  OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

 
 

V současném stavu rozpracovanosti záměru navrhujeme tato opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení. Popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na jednotlivé složky ŽP: 
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Fáze přípravná 

 
• Navrhnout a následně provést technická opatření obsažená v návrhu „ekologicky optimální 

varianty“ - instalace vodních praček amoniaku v objektu stáje pro výkrm prasat a zastřešení či 
zastropení stávající kejdové jímky. 

• Projekt organizace výstavby areálu zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým 
prodlevám a výstavba probíhala plynule a po co nejkratší dobu. Tímto postupem bude zajištěno 
minimální ovlivnění území prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních 
mechanismů i dopravní techniky. 

• Vlastní technický návrh staveb provést tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry 
v zájmové lokalitě, rovněž nesmí být návrhem záměru narušena stabilita okolních objektů. 

• Návrh základové konstrukce stavby stáje pro výkrm prasat musí vycházet z inženýrsko-
geologického hodnocení lokality. 

• U objektů, v nichž bude kejda akumulována či dopravována, musí být zajištěna jejich 
nepropustnost. 

• Skladovací jímka na kejdu musí být vybavena samostatným indikačním systémem monitoringu 
případných úniků. 

 
 
Fáze výstavby 
 

• Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., § 22 a § 23, kdy při výkopových pracích může 
dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude třeba zachránit a zdokumentovat, 
vzniká potřeba archeologického výzkumu dle zmíněného zákona v aktuálním znění. Investor 
zabezpečí ve smyslu platné právní úpravy archeologický dozor ve všech zásadních fázích 
projektu, kdy by byl předpoklad archeologických nálezů – zejména během provádění 
výkopových prací. 

• Veškeré stavební práce musí být prováděny šetrně s ohledem na co nejmenší míru narušení 
okolního prostředí. 

• Používat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu. 

• Stavební práce při výstavbě navrhovaných objektů provádět pouze ve dne v době od 7.00 do 
max. 21.00 hodin; 

• Omezit výstavbu za mokra (snížení nebezpečí zhutnění půdy, snížení ohrožení erozí), 
zamezení šíření znečištění povrchů okolních komunikací; 

• Řešení ploch zařízení staveniště musí respektovat požadavek ochrany povrchových i 
podzemních vod. V prostoru staveniště: 

o nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební 
mechanismy; 

o nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla); 

o bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) 
pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 
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• Při nakládání s odpady (manipulace, třídění, skladování, atd.) bude jejich původce postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a 
předpisů souvisejících. Smluvně bude zajištěno odstraňování odpadů. 

 
 
Fáze provozní 
 

• Nejen při výstavbě, ale i následném provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 

• Kejdové potrubí, čerpací a skladovací jímky na kejdu, budou pravidelně kontrolovány a 
podrobovány těsnostním zkouškám. 

• Provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti vodních praček amoniaku pro zabezpečení 
minimalizace úniku amoniaku do okolního ovzduší; 

• Nakládání se závadnými látkami bude upraveno předepsanými předpisy (havarijní plán) a 
interními plány dle složkové legislativy (plány aplikace organických hnojiv apod.). 

• Nebezpečné odpady skladovat zvlášť, zajistit evidenci odpadů a zneškodnění oprávněnými 
osobami.  

• Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob a zajistit jejich zneškodnění 
podle platné legislativy. Snažit se o maximální recyklaci obalů, případně umožnit jejich využití 
jako druhotné suroviny.  

 
 
 
 
 

D.V   CHARAKTER. NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY 
PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 
 
 

V rámci zpracovávání oznámení dle § 6 zákona ČR č. 100/2001 Sb. se nevyskytly žádné 
nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na 
životní prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové 
dokumentace. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 
 

Varianta nulová (bez realizace záměru): 
 

Varianta představuje nerealizování posuzovaného záměru investorem. Řešené území by 
nadále sloužilo jako zemědělský areál, pouze by nedošlo k rozšíření výroby. 
 
 
Varianta 1 – Projektovaný stav: 
 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o původní projektový návrh, který sloužil jako podklad pro zpracování oznámení záměru dle 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění. 
 Z výpočtů provedených v rozptylové studii vyplývá, že při návrhu záměru dle varianty 1 bude 
překročena hodnota imisního limitu pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování   
zápachem) amoniaku (NH3), ve všech místech obytné zástavby, a proto amoniak (NH3)  pocházející 
z chovu prasat v zemědělském areálu Rozvadovice (po realizaci stavby „Rozvadovice - novostavba 
stáje pro výkrm prasat" - výkrm 1 960 ks prasat a stávajícím chovu v objektu č. 3 a č. 6) lze považovat 
za látku obtěžující okolí. 
 
 
Varianta 2 – Ekologicky optimální varianta: 
 
 Posuzuje se novostavba stáje pro výkrm 1.960 ks prasat a stávající chov v objektu č. 3 a č. 6. 
Jedná se o variantu, která byla rozpracována na základě připomínek při zpracování oznámení záměru 
(konkrétně při zpracování rozptylové studie), a která obsahuje opatření pro minimalizaci dopadů záměru 
na okolí, v tomto případě na ovzduší. Toto opatření představuje instalaci vodních praček amoniaku 
v objektu stáje pro výkrm prasat a zastřešení či zastropení stávající kejdové jímky. Instalace vodních 
praček amoniaku a úpravy kejdové jímky budou zapracovány do projektové dokumentace záměru. 

Z výpočtů provedených v rozptylové studii vyplývá, že při návrhu záměru dle varianty 2 
nebude překročen imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) 
amoniaku (NH3), ve všech místech obytné zástavby, a proto amoniak (NH3) pocházející z chovu 
prasat v zemědělském areálu Rozvadovice (po realizaci stavby „Rozvadovice - novostavba stáje pro 
výkrm prasat" - výkrm 1 960 ks prasat a u odsávání vzduchu jsou vodní pračky amoniaku a stávající 
chov v objektu č. 3 a č. 6) nelze považovat za látku obtěžující okolí. 
 
 
 
 Z výše uvedených skutečností doporučujeme k realizaci záměru variantu č. 2 – 
ekologicky optimální variantu. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

F.I   MAPOVÉ A JINÉ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ  

 
 
Situace záměru – viz příloha tohoto „Oznámení“. 
 
 
 

F.II   DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

 
 

V rámci zpracování tohoto „Oznámení“ nebyly oznamovatelem doloženy jiné podstatné 
informace, než jsou informace výše uvedené. 

 
 
 

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 

Účel zpracovaného „Oznámení“: 
 

Zpracované oznámení je provedeno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení 
je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných 
vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.  

 
Základní informace o záměru: 
 

ROZVADOVICE –  NOVOSTAVBA STÁJE PRO VÝKRM PRASAT 
 
Záměr výstavby Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat je podle zákona č. 100/2001 

Sb., přílohy č. 1 zařazen do: 
 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

bodu 1.5 – Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti). 

 
Struktura Oznámení je zpracována podle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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Kapacity záměru: 
 

Ve východní části areálu stávajícího ZD v Rozvadovicích zamýšlí investor vybudovat 
novostavbu stáje pro 1.960 ks prasat ve výkrmu s bezstelivovým ustájením na roštech. Stávající objekt 
na parc. č. 94/1 bude před vlastní výstavbou stržen a odstraněn. Nová stáj bude tedy stát na místě stáje 
staré s rozšířením na volnou plochu areálu. 

Konstrukčně jde halový objekt o půdorysném rozměru 34,0 x 62,0m zastřešený sedlovou 
střechou se sklonem 12° vynesenou příhradovými dřevenými vazníky. 

Navrhovaná kapacita stáje je 1.960 prasat. 
 

Kapacita přepočtená na dobytčí jednotky: 
 
Původní stav v areálu:  351, 62 
Navržený stav:    493, 70  
 
Rozdíl – celkové navýšení o:  142,08 dobytčích jednotek 
 
Poznámka: Výpočetní list s uvedením přesného počtu dobytčích jednotek dle projektanta akce je 
doložen v příloze tohoto oznámení. 
 
Umístění záměru: 
 
Katastrální území: Rozvadovice 774332 
 Obec: Litovel 503444 
 Kraj: Olomoucký CZ071 
 NUTS II: Střední Morava CZ07 
 

Připravovaný záměr výstavby „Rozvadovice – novostavba stáje pro výkrm prasat“ je umístěn 
v jihovýchodní části obce Rozvadovice (místní část Litovle), ve stávajícím areálu ZD.  

 
Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí: 
 

Negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí nebudou podle dosavadních 
šetření dosahovat úrovně, která by ohrožovala zdravotní stav místních obyvatel. Úrovně emisí při 
výstavbě jsou často závislé na ohleduplnosti stavebních firem na staveništi a je obtížné tyto vlivy 
kvantifikovat.  

 
Na základě provedených analýz a hodnocení záměru ve fázi výstavby a předpokládaného 

provozu můžeme konstatovat (se stupněm věrohodnosti, daným rozsahem vstupních informací), že 
uvedené negativní vlivy na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí v okolí výstavby novostavby 
stáje pro výkrm prasat v Rozvadovicích nebudou vytvářet zásadní argumentaci pro možnost 
nerealizovat záměr. 

 
 
Závěrem lze konstatovat, že při návrhu záměru dle varianty 2 – ekologicky optimální 

varianty, se navrhovaná činnost včetně kompenzačních opatření svým rozsahem pohybuje v 
mezích ekologické únosnosti dotčeného území. 
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H. PŘÍLOHY 

 

• Identifikační údaje o zpracování „Oznámení“ – datum, jméno, podpis … 

• Městský úřad Litovel, stavební úřad – vyjádření z hlediska souladu záměru s ÚPD 

• Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko s vyloučením vlivu na lokality soustavy NATURA 
2000 

• Situace stavby 

• Výpočetní list s uvedením počtů dobytčích jednotek 

• Rozptylová studie 
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