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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Farma
pro chov dojnic“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 16. července 2008
č. j. 10946/ZP/2008-Pa a smlouvy o zpracování posudku ze dne 4.8.2008.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření veřejnosti:
•

Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.

2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát
č.j. ČIŽP/45/IPP/0813442.001/08/KRR

•

Vyjádření KVS pro Královéhradecký kraj ze dne 4.8.2008, č.j. 874/2008

•

Vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 16.7.2008, čj. 10946/ZP/2008-Pa

•

Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 4.7.2008,
čj. Hk/7634/08/2/hok.phd.hk/pa

•

Vyjádření Muzea Východních Čech ze dne 10.7.2008, č.j. 726/2008

Hradec

Králové

ze

dne

14.7.2008,

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Farma pro chov dojnic“, zpracované dle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění.
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků.
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí.
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Farma pro chov dojnic

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Navrhovaný stav v celém středisku živočišné výroby:
- 80 ks telat v mléčné výživě (12,8 DJ)
- 1000 ks jalovic a býků ve výkrmu (593,6 DJ)
- 450 ks dojnic (540 DJ)
Celkem 1 146,4 DJ

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Královéhradecký
Nový Bydžov, část Zábědov
Zábědov

Obchodní firma oznamovatele:
ZEM a.s.

I.5.

IČ oznamovatele: 64259 587

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Zábědov 48
504 01 Nový Bydžov
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:

Ing. Miroslav Bárta
místopředseda představenstva
495 493 068

Průběh posuzování:
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Petrem
Pantoflíčkem v červnu 2008.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 30.6. 2008
3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 16. 7. 2008 Ing. Radek Přílepek,
držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne
19.4.2007.
4. Posudek předán Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 24.9.2008.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Farma pro
chov dojnic“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s přílohou
č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována v následujícím
členění:
A.
B.

C.

D.

E.
F.
G.
H.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.
Základní údaje
B.II. Údaje o vstupech
B.III. Údaje o výstupech
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
ZÁVĚR
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
PŘÍLOHY

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná
náplň je však naplněna.
Přes dílčí připomínky, poznámky a doplňky, které jsou uvedeny v dalších částech
posudku, je možné konstatovat, že dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje
jeho základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku
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přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4
citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
Celkově je možno konstatovat, že dostatečná pozornost je v dokumentaci věnována
popisům technologického a stavebního řešení i vlastní hodnotící části.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci a její doplnění hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného
zákona a není třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č.100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde provedl zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., v platném znění, dále uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá rozšířením farmy Zábědov.
Celková projektovaná kapacita stájí:

Navrhovaný stav - celé středisko
Číslo
stáje
1
2
3
4
5

Stáj

Parc.č.

Ustájení

Kategorie Kapacita

Prům.
celk.
Počet DJ
hmotnost hmotnost

Telata mléčná boudy
OMD
odchovna jalovic
odchovna jalovic

telata

stelivové

Tm

80

80

6400

12,8

mladý skot
mladý skot
mladý skot

Novostavba

Dojnice

stelivové
stelivové
stelivové
bezstelivové

J+VS
J
J
D

360
400
240
450

180
280
500
600

64800
112000
120000
270000

129,6
224
240
540

573200

1146,4

Celkem

1530

Charakterem se jedná o novostavbu stáje pro dojnice, navazující dojírny s mléčnicí
a novostavbu skladovacích jímek na kejdu.
Tato varianta je pak zpracována v dokumentaci záměru a předkládána k posouzení
jako jediná.
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Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů, které jsou podrobně popsány.
SO - 01 Produkční stáj
SO - 02 Mléčnice (variantně s dojírnou) včetně technologického zázemí
SO - 03 Skladovací jímka na kapalné odpady
SO - 04 Komunikace
SO - 05 Vodovodní přípojka
SO - 06 Elektropřípojka
SO - 07 Sadové úpravy
Dále jsou v této části uvedeny údaje o provozu a výrobě, předpokládaný termín
zahájení realizace záměru, jeho dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení
připravovaného rozšíření (výstavby stáje pro dojnice) v návaznosti na stávající areál
odpovídá nejmodernějším trendům v chovu dojnic. Navržené řešení rovněž odpovídá
požadavkům legislativy upravující chov skotu, v tomto případě s minimálními dopady do
jednotlivých složek životního prostředí. Kapitola je zpracována přehledně, odborně a to
formou, která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku stavebně technického
a technologického řešení stavby.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 11 000 m2.
Dotčený pozemek má BPEJ 3.20.01. Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ 3.20.01. je
zařazena do IV., tedy nízké třídy ochrany. Do této třídy jsou zařazovány půdy
s podprůměrnou produkční schopností, omezenou ochrannou a jsou využitelné pro výstavbu.
Z těchto důvodů tak lze s využitím dotčeného zemědělského půdního fondu pro uvedený účel
souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního
fondu ve smyslu zákona ČNR č. 334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen
nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Jedná se o malý
rozsah záboru v přímé návaznosti na areál živočišné výroby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že se jedná o půdu s nízkou produkční schopností v přímé vazbě na
stávající areál, je možné akceptovat rozšíření areálu a zábor ZPF.
Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
•

požádat KÚ Královéhradeckého kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF

•

v rámci stavby provést skrývku kulturní vrstvy z ploch, které budou zastavěny,
skrytou ornici a podorničí účelně využít na jiných pozemcích zemědělské půdy ke
zvýšení její mocnosti nebo např. k terénním úpravám v areálu
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Voda:
Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná vzhledem k tomu, že většina
materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová.
Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů atp.
Spotřeba vod y celkem:
Denní ( m 3 )
62,5
4
0,48
66,98

Stáj
Doj ení
Sociální zaří zení
Celkem

Roční ( m 3 )
22 815,3
1460
175,2
24 450,5

Zásobování vodou je zabezpečeno pro stávající provoz samostatným vrtem na p.č. 56
(PK) v KÚ Vysočany, (rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové o povolení nakládání
s vodami č.j. ZP2/1814-3/2358-183-3/0,02-Vz ze dne 22.2.2002 s platností do 31.12.2007.
Možnost zvýšení odběru je nutno prokázat čerpací zkouškou a zažádat o změnu
rozhodnutí na novou požadovanou spotřebu vody.
Investor bude dále povinen nejpozději ke kolaudaci předložit zkoušky kvality
používané vody dle Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.,(kvalita pitné vody vyhovuje i v současném
provozu), zda tato voda má parametry pitné vody
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Krmiva
Cel kem

Stelivo

Ks
1530

Složka KD
siláž
senáž
seno
jádro
startér
mléko
Celková potřeba steliva

Elektrická energie
Celková roční spotřeba el. energie

Kg.ks -1.d -1

Celkem t. r -1
2956,5
4289
402,6
1478,3
29
131
1124,2 t/rok

500 MWh/rok

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance surovin a energií pro nově modernizovaný areál je zpracována
vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Stávající komunikační napojení areálu nebude měněno. Vlastní komunikační napojení
areálu bude i nadále z komunikace Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov. Komunikační
vazby v areálu se nemění, dojde jen k napojení nových objektů.
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Druh Vozidla

Nákladní vůz

Navrhovaný stav dopravy spojený
s provozem areálu chovu skotu

Denní ekvivalent příjezdu

(ročně)

Denně (rok/365)

365+1103+185+483+30+18+24=2208

6,05

Traktor

2668+269+750 = 3685

10,01

Osobní

1825

5

Celkem

7818

21,14

Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je řešena velmi dobře a vypovídajícím způsobem, z hlediska
prezentovaných údajů o dopravě není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Podrobně
je zhodnocen stávající i navrhovaný stav.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Bodové zdroje
Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle nařízení vlády č. 615/06 Sb.,
patří nová stáj společně se stávajícím areálem mezi velké zdroje znečišťování (produkce nad
10 t NH3/rok).
Z hlediska minimalizace produkce amoniaku ve vlastním stájovém prostoru jsou podle
provedených výzkumů příznivější bezstelivové nebo jen přistýlané provozy (produkce NH3,
respektive jeho obsah ve vnějším odvětrávaném vzduchu, je u bezstelivových a přistýlaných
systémů zhruba poloviční než u hluboké podestýlky).
Dále je vyhodnocena produkce CO2, tepla, vodních par a prachu.
Liniové zdroje
Liniové zdroje znečištění jsou představovány prakticky všemi dopravními prostředky,
které se budou pohybovat po příjezdové cestě k areálu živočišné výroby nebo v rámci
vnitrozávodových komunikací střediska.
Emisní zátěž je nevýznamná a je zřejmé, že nedojde k významnějšímu zvýšení celkové
emise výfukových plynů. Dále je nutné uvést, že další část dopravy bude uskutečňována ve
středisku při krmení dojnic a nebude obtěžovat obyvatele obce. Dopravní zatížení
příjezdových komunikací je celkově nízké, ale je naakumulováno do krátkých období v době
naskladňování skladů píce a vyvážení tekutých odpadů z jímek.
Plošné zdroje
Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace hnoje a tekutých
statkových hnojiv na plochy určené k hnojení.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je řešena velmi dobře a vypovídajícím způsobem, z hlediska
prezentovaných údajů o emisích není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Podrobně
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je zhodnocen stávající i navrhovaný stav. Do návrhu stanoviska formulováno následující
doporučení:
•

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti

•

v technologii chovu budou zavedeny snižující technologie emisí amoniaku

Odpadní vody:
Odpadní vody budou představovány především kejdou, dále pak technologickými
odpadními vodami z dojírny a mléčnice, odpadními vodami z kontaminovaných
manipulačních ploch (výdejní plocha kejdy, plocha mléčných telat) a splaškovými odpadními
vodami ze sociálního zařízení.
Stanovisko zpracovatele posudku
K bilanci a způsobu odvodu (skladování) odpadních vod splaškových, technologických
vod a srážkových vod není připomínek Do návrhu stanoviska formulována následující
doporučení:
•

splaškové odpadní vody z hygienického zařízení budou svedeny do samostatné jímky
a pravidelně vyváženy na nejbližší ČOV

Odpady:
Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady zákona č.185 ze dne 15. května 2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek
MŽP, dále zejména zmíněné vyhl. č. 381/2001 Sb. a vyhl. č.383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.
Stanovisko zpracovatele posudku
K bilanci jednotlivých druhů odpadů v době výstavby, provozu, při havárii a způsobu
nakládání s nimi nemám připomínky. Z hlediska zařazení vyprodukovaného hnoje a kejdy
mezi odpady, se přikláním k názoru, že tento materiál není odpadem, protože bude následně
využíván k hnojení zemědělských pozemků. Do návrhu stanoviska formulována následující
doporučení:
•

v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,
stanovit jejich množství a předpokládané způsoby využití resp. odstranění

•

vznikající odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
a využívány popř. odstraňovány v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod
a odpadového hospodářství

Ostatní:
Hluk
Při provozování stájí bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je
dána zdrojem pohonu, kterým bude zpravidla motor traktoru, automobilu ev. nakladače.
Z tohoto hlediska nedojde ve farmě k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se
v provozu vlastních stájí nebudou projevovat. Větrání stájí je zajišťováno přirozeným
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prouděním vzduchu střešními a bočními štěrbinami. Použité strojně technologické zařízení
nepřekračuje povolenou hlučnost.
Dotčené plochy jsou v současné době využívány jako zemědělské plochy. Nejbližší
chráněné venkovní prostory, mezi něž lze jmenovat krajní obytné objekty, jsou v dostatečné
vzdálenosti a tyto nemohou být navrhovaným provozem z hlediska ochrany před hlukem
a vibracemi ohroženy.
Zápach
OP bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla
publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999.
Z uvedeného výpočtu je zcela zřejmé, že navrhovanou výstavbou nové produkční stáje a s tím
spojenými změnami ve využití stávajících stájí se imisní situace v okolí střediska živočišné
výroby nijak výrazně nezhorší. I když dojde k navýšení počtu dojnic ve středisku, lze
konstatovat, že navrhovaný provoz nezasáhne svou pachovou produkcí nejbližší obytnou
zástavbu nad únosnou stanovenou mez.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska ostatních výstupů posuzovaného záměru do životního prostředí lze s údaji
uvedenými v dokumentaci souhlasit a nemám k nim připomínky.
Doplňující údaje
Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Žádný z navrhovaných objektů
farmy svým urbanistickým a architektonickým začleněním nebude kolidovat s okolní
zástavbou. Architektonický výraz objektů odpovídá jejich funkci – jednoúčelové výrobní
zemědělské objekty.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je řešena odpovídajícím způsobem, z hlediska prezentovaných
údajů není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými skutečnostmi
se ztotožňuji.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší (klimatické poměry, kvalita ovzduší), vody
(povrchové, podzemní), půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra,
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ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky, jiné charakteristiky
životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro
odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
V okolí stávajícího areálu živočišné výroby a přilehlého zájmového území již
existovali stávající ekologické zátěže - převážně z hlediska znečišťování ovzduší z chovu
zvířat (chov skotu). K posouzení zatížení území po navrhovaném záměru bylo v rámci
dokumentace spočteno ochranné pásmo chovu zvířat a vypracována rozptylová studie imisí
amoniaku. Z těchto výpočtů je patrné, že by nemělo docházet k nadměrnému šíření
zápachových látek a amoniaku do obytných částí obce. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší
je lokální vytápění rodinných domků. V bezprostředním okolí se však neměří imisní zátěž,
tudíž není možno přesněji určit pozadí - stávající znečištění ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně. Autor se správně
zaměřil na oblast vlivu na ovzduší, které je třeba především věnovat pozornost. Z mého
pohledu se dále jedná o problematiku povrchových vod a krajiny. Z hlediska ostatních složek
životního prostředí nezpůsobuje provoz areálu významné vlivy, které by se mohly blížit
k limitním hodnotám nebo je překračovat.
Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických faktorů:
Provoz posuzované stáje dojnic i celého areálu chovu zvířat, na základě předchozího
vyhodnocení a za dodržení podmínek uvedených v dokumentaci, nepřináší, i při komplexním
posouzení vlivů celé kapacity stájí v lokalitě a s ohledem na svoje situování a charakter
provozu, žádná významná rizika ani negativní vlivy na obyvatelstvo.
Vzhledem k charakteru provozu a zejména větší vzdálenosti obytné zástavby od
posuzovaného areálu než stanovuje vypočtené OP lze konstatovat, že vlivy a účinky provozu
areálu nebude obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby sídelního útvaru zasaženo.
Na základě provedeného výpočtu příspěvků stájí pro chov skotu v lokalitě k imisní
zátěži amoniaku lze tedy konstatovat, že uvedený, dříve platný imisní limit pro 24 hodinový
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průměr - 100 µg.m-3 nebude v případě navrhovaného stavu v nejbližší obytné zástavbě obce
a v lokalitě průmyslové zóny překročen.
V příloze dokumentace je uvedeno kompletní hodnocení vlivů na veřejné zdraví,
zpracované autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., MUDr. Bohumilem Havlem,
Větrná 9, 568 02 Svitavy (Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 10.8.2004 pod pořadovým číslem 1/2004).
Toto hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru se zabývá především emisemi
amoniaku, sirovodíku, pevných částic a bioaerosolů a dalších pachových látek ze stájí chovu
zvířat a konstatuje, že provoz areálu živočišné výroby nepředstavuje žádná zdravotní rizika
pro obyvatele obce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy spojené s provozem zemědělského areálu a možným vlivem na obyvatelstvo jsou
dostatečně popsány. Souhlasím s názorem zpracovatele dokumentace, že vlivy záměru na
obyvatelstvo jsou nevýznamné, příp. akceptovatelné. S výčtem ekonomických a sociálních
vlivů souhlasím a nemám připomínky. Návrh ochranného pásma byl zpracován dle
standardně používané výše uvedené metodiky. Použité korekce vycházejí ze současného
a navrhovaného stavu a odpovídají použité metodice. Rozptylová studie byla zpracována dle
metodiky Symos 97, k výpočtu byl použit program Symos97v03, který je v souladu se zákonem
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcími předpisy.
Do návrhu stanoviska zařazuji následující doporučení:
•

v technologii chovu budou zavedeny snižující technologie emisí amoniaku.

Vlivy na ovzduší a klima:
S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.II.1.
dokumentace konstatováno, že navrhovaná nová stáj pro dojnice představuje výhledově velký
zdroj znečištění ovzduší. Celý areál chovu skotu provozovatele lze také zařadit mezi velké
zdroje. Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma střediska
zemědělské výroby s tím, že emise pachových látek a rozsah OP na základě zadaných
vstupních podmínek nebude zasahovat obytnou zástavbu obce. Tyto závěry potvrzuje
i zpracovaná rozptylová studie amoniaku. Zde je výpočtem podle schválené metodiky
Symos97 doloženo, že imisní koncentrace amoniaku budou u obytné zástavby podlimitní. To
vše se započtením produkce amoniaku a zápachových látek ze všech stájí areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, autor se správně zaměřil především na
emise amoniaku a pachových látek.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Ventilátory chlazení mléka mají velmi nízkou hlučnost a svými parametry vyhovují
požadavkům hygienických předpisů. Ovlivnění obyvatel jejich hlukem v noci dle zkušeností
nepřichází v úvahu, neboť areál je od obce dostatečně vzdálen.
Hluk způsobený dopravními prostředky nebude zaznamenatelně vyšší než
v současném stavu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí by,
podle zkušeností s obdobnými provozy, měla být dodržena již na hranici areálu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s autorem dokumentace, že v porovnání se současným stavem nedojde
k významné změně hlukových poměrů a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Posuzovaný areál farmy je zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Napojení areálu
se nebude měnit. Budou pouze zřízeny přípojky k novým objektům.
I přes nárůst spotřeby vody se předpokládá, že stávající zdroj vody bude dostatečný
i pro plánovaný provoz.
U všech skladovacích nádrží a jímek a to jak u nově vybudovaných, tak stávajících, je
třeba zabezpečit provedení zkoušek nepropustnosti podle příslušné ČSN 750905 Zkoušky
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží a u kanalizačních svodů podle ČSN
75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s autorem dokumentace, že nejvýznamnější vliv na povrchové a podzemní
vody by mohla mít nesprávná aplikace statkových hnojiv na pozemky. Do návrhu stanoviska
zařazuji následující doporučení:
•

podlahy, kontaminované manipulační plochy, podroštové prostory, jímky
(i stávající), všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit
zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto
zápis dle ČSN 75 09 05

Vlivy na půdu:
Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace všech vedlejších
organických produktů na pozemky, poněvadž má vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd zlepšování podílu organických látek v půdě, zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy,
což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru.
Navrhovaná stáj je náhradou za stávající nevyhovující kapacitu chovu dojnic a nebude
měněn celkový počet chovaných dojnic v rámci společnosti a nebude se tedy zvyšovat
požadavek na plochy k aplikaci statkových organických hnojiv. Pozemkové zázemí pro
bezproblémové uplatnění vyprodukované kejdy je tak dostatečné. Dojde ovšem k výrazným
změnám v struktuře statkových hnojiv (nárůst produkce kejdy oproti slamnatému hnoji). Je
proto nutné plán aplikace hnojiv aktualizovat.
Vlivy stavby na znečištění okolní půdy, změnu místní topografie, stabilitu a erozi
půdy se v okolí stavby nijak neprojeví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek, za pozitivní považuji, že
zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je přiměřené a nehrozí, že by zemědělská půda
byla přehnojována statkovými hnojivy.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Záměr nepředpokládá žádné hlubší zakládání stavby stáje a ostatních objektů.
Oznamovaný záměr tedy negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým
zakládáním objektu, nebo dosahem do území, chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Provoz areálu by tedy neměl s ohledem na svojí charakteristiku a způsob provozování,
negativně ovlivňovat floru a faunu v okolí.
Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že se místo výstavby nedotýká žádného stávajícího nebo výhledového
skladebného prvku ÚSES ani žádného dalšího prvku ekologické stability krajiny zájmového
území.
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992
Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.
S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce
nenastane.
V zájmovém území ani v bližším okolí se nenachází žádná lokalita navržená
k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na krajinu:
Oznamovaný záměr je realizován jako dostavba stávajícího zemědělského areálu na
jeho severním okraji. V kontextu ochrany krajinného rázu jde tedy především o posouzení
dopadu stavby středního měřítka v pohledově nejexponovanější poloze od severu
a severovýchodu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho
závěry se ztotožňuji.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Z pohledu možného ovlivnění budov, architektonického dědictví, památkově
chráněných objektů či areálů či známých archeologických památek je možno konstatovat, že
záměr takové vlivy obsahovat nebude.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Mezi hlavní problémy, které je třeba posuzovat při výstavbě objektů živočišné
velkovýroby je:
- vliv imisí na obyvatele a vlivy na ovzduší
- vliv na nastávající dopravu
-vliv hluku na obyvatele
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Chov skotu není provoz, v němž by aktuálně hrozilo významné nebezpečí havárie.
Nebezpečí ekologické havárie hrozí jedině v případě hrubého nedodržení provozního řádu,
např. v případě havárie, kterou mohou způsobit úniky paliv či maziv z prostředků
mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Za málo pravděpodobný havarijní stav lze
rovněž považovat možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou
nákazou, který musí být řešen v souladu se zákonem o veterinární péči. Dalším možným
havarijním stavem je požár objektů. V případě běžného provozu při dodržování podmínek
daných provozním řádem nehrozí v objektu navrhované kapacity a technologie vážné
nebezpečí havárie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy, zaměřil se na vyhodnocení jejich dopadů na okolí. S vyhodnocením
rizik souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
S ohledem na popsané a zhodnocené řešení výstavby a provozu záměru je možno
konstatovat, že celý záměr je z ekologického hlediska přijatelný za dodržení následujících
podmínek:
a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření
 v rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a jejich
rozsah
 jako samostatnou součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve
vztahu k obytné zástavbě obce, tak její funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu
k okolní krajině
 provést vyjmutí ze ZPF části pozemků, které budou dotčeny stavbou v souladu
se zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění novějších předpisů v rozsahu plánovaného
oplocení
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 objekt kravína navrhnout se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné barvy,
jako u stávajících objektů. Stěny stáje navrhnout v bílé barvě, okna a vrata v barvě
hnědé. Klempířské prvky navrhnout v barvě hnědé nebo červené.
 v rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství
 Projektově řešit skladovací jímky s detekčním systémem úniku – kontrolní šachtou.
 Prověřit vydatnost a kvalitu vody z podzemního zdroje vody, který bude zásobovat
farmu, zajistit změnu vyvolanou vyšší spotřebou vody v souladu s povolením
vodoprávního úřadu
 pro výstavbu a provoz bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních opatření pro
případ úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby.
b) fáze výstavby
 v projektu uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, požadavek na
provedení zkoušek nepropustnosti stávajících používaných i nově navrhovaných jímek
a těsnosti kanalizačního potrubí podle příslušných ČSN 756909 a ČSN 750905
 realizovat navržené uskladňovací jímky na kejdu s minimální 6-ti měsíční kapacitou
zdržení, které budou vybaveny detekčním systémem úniku jímaných látek,
a monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti
 Zajistit ZAV dle požadavku Archeologického oddělení
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

MVČ V Hadci Králové,

 v rámci stavby provést skrývku kulturní vrstvy z ploch, které budou zastavěny, skrytou
ornici a podorničí účelně využít na jiných pozemcích zemědělské půdy ke zvýšení její
mocnosti
 pro návrh nových jímek na kejdu zabezpečit hydrogeologický průzkum, tuto následně
zabezpečit proti případnému vztlaku podzemní vody
 povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty
 v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s případnou výkopovou zeminou,
vyloučit ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci pálením na staveništi.
 minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí a to tak,
že práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že
investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých
komunikací.
 v prostoru staveniště zakázat mytí motorových vozidel a manipulaci s látkami
nebezpečnými vodám
 v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace
 Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plán organického hnojení,
který bude vycházet z následujících zásad:
•
•

zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu
zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou
zákaz aplikace kejdy do ochranných pásem obytné zástavby (pro kejdu je
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•
•
•
•
•
•

to 100 m);
povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin
po aplikaci)
zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez
okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové
srážky apod.
zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti
pozemku) potoků nebo rybníků
zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních
zdrojů, kde je to uvedeno v provozním řádu nebo to plyne z obecně
platného předpisu nebo správního rozhodnutí
zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska
ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je
toto zakázáno správním rozhodnutím
pokud bude vyváženo na pozemky ve zranitelné oblasti, bude postupováno
v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

 V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit likvidaci odpadů spalováním,
popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností staveniště. Odpady
ukládat a následně likvidovat tříděné v souladu s platnou legislativou
 v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám
 zpracovat Provozní řád a Plán havarijních opatření pro nově navrhované jímky na
tekuté látky, aktualizovat Provozní řád farmy, vypracovat Pohotovostní plán pro případ
výskytu některých velmi nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka, do kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány
 ke kolaudaci stáje je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje
znečišťování ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro celý areál
 důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu
 realizovat výsadbu dřevin podle projektu sadových úprav
 dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat
 Všechny mechanizmy používané na stavbě musí být v dokonalém technickém stavu,
z pohledu úniku ropných látek
 v případě úniku ropných látek zneškodnění provádět podle zásad nakládání
s nebezpečnými odpady.
c) fáze provozu stavby
 udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé
části příjezdové komunikace
 aplikaci statkových hnojiv provádět dle schváleného rozvozného plánu, s okamžitým
zapravováním pod povrch, pravidelně kontrolovat detekční systémy úniku a stav
naplnění jímek
 průběžně prověřovat kvalitu používané vody v místě odběrného místa a zabezpečit její
soulad s požadavky na pitnou vodu
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 vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími
vyhláškami zabezpečit smluvně likvidaci všech odpadů, zejména nebezpečných,
autorizovanou firmou.
 vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků vytvořit
předpoklady pro dodržení zoo veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů,
vytvoření provozního řádu farmy, udržení čistoty areálu, ošetřování nové zeleně
 zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat
výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR
 k omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit
zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných
vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.
 v případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady
 zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech
chovu zvířat
 pravidelně vést a aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí se ztotožňuji a pokládám je za nutné minimum, které v návrhu stanoviska
dále zpřesňuji a rozšiřuji.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

V dokumentaci jsou charakterizovány metody použité při hodnocení a získávání
informací o posuzovaném záměru a dotčeném území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování dokumentace o vlivu záměru na
životní prostředí byly známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitách,
vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo možno,
poměrně podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na
životní prostředí. S ohledem na absenci konkrétních údajů o rozvozových vzdálenostech
nebyly tyto parametry podrobněji propočítávány či odhadovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
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Část E Porovnání variant řešení záměru
Nebyly předloženy varianty záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
Část F Závěr
S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, že provoz areálu,
nezpůsobuje zhoršení emisních vlivů a stavba je i dobře zabezpečena jak z hlediska zajištění
vstupů, tak z hlediska skladování a manipulace se statkovými hnojivy.
Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů provozu stavby Farma pro chov
dojnic Zábědov je možné záměr investora za dodržení podmínek uvedených v bodě D.IV.,
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru, základních údajích
o území, vlivech na ovzduší, vodu, půdu, faunu, flóru, ekosystémy a krajinu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem především pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
významné připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
1.
Mapa širších vztahů
2.
Fotodokumentace staveniště
3.
Celková situace stavby
4.
Půdorys stáje pro dojnice
5.
Návrh ochranného pásma chovu
6.
Rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku
7.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
8.
Vyjádření k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000
9.
Vyjádření stavebního úřadu k záměru
10.
Autorizace zpracovatele dokumentace
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky. Pokud se týká
jejich obsahu, případné připomínky byly uvedeny v rámci textu posudku.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním
k provedenému výběru. Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby
obce, plocha je tedy vhodná pro realizaci záměru. Variantu nerealizace posuzovaného záměru
nepovažuji za rozumnou, a to i z hlediska ochrany životního prostředí. Investor by byl nucen
využívat i nadále stávající nevyhovující stáje, které jsou nedostatečně zabezpečeny např.
z hlediska úniku látek, které by mohly způsobit znečištění vod. Na základě posouzení celé
situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru
nejvhodnější.

II.4. Hodnocení významných vlivů
přesahujících státní hranice

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na
nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do
povrchových a podzemních vod.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících
technických zabezpečení při nakládání s kejdou a hnojem k prevenci úniků závadných látek
do životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za
nutné zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Zábědov dle zákona
č. 86/2002 Sb., v platném znění, kde budou vyjmenovány snižující technologie emisí
amoniaku jak pro vlastní stáje, tak i pro skladování a aplikaci statkových hnojiv.
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství předána následující
vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 14.7.2008
(č.j.: ČIŽP/45/IPP/0813442.001/08/KRR)
Podstata vyjádření:
A) oddělení ochrany ovzduší:
- v kapitole B.I.6 a dále nejsou dostatečně popsané použité snižující technologie emisí
amoniaku
-

rozbor problematiky emisních limitů uvedený v kap. B.III.1.1 nelze akceptovat.
Obecný emisní limit pro amoniak není přílohou č. 2 NV 615/2006 Sb. pro
zemědělské zdroje stanoven ...

-

při stanovení emisí amoniaku je ve výpočtu řada nepřesností v použití emisních
faktorů …

-

množství amoniaku bude vyšší, toto zvýšení je způsobeno manipulací a uskladněním
kejdy …

-

problematickým vstupním údajem je i korekce na snižující technologii pro
skladování kejdy …

-

požadujeme, aby nejdéle ve fázi projektu byla prověřena možnost čerpání kejdy tak,
aby bylo minimalizováno čeření hladiny v kejdových jímkách …

B) oddělení ochrany vod:
- odpadní vody z dojírny, mléčnice a kontaminované dešťové vody z manipulačních
ploch a hnojných koncovek budou svedeny do nově zbudovaných čerpacích jímek
a odtud budou přečerpávány do zásobních jímek
-

splaškové odpadní vody z hygienického zařízení budou svedeny do samostatné
jímky a pravidelně vyváženy na nejbližší ČOV

-

dešťové vody ze střech objektů a čistých zpevněných ploch budou svedeny do
stávající dešťové kanalizace se zaústěním do místní vodoteče

-

celý areál ŽV bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího vlastního vrtu

-

podlahy, kontaminované manipulační plochy, podroštové prostory, jímky
(i stávající), všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit
zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto
zápis dle ČSN 75 09 05

-

zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost
monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou
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vizuálně kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro
signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jímce.
-

aktualizovat plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nového
areálu, při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem
s přihlédnutím k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento
plán předat ke schválení dotčeným orgánům.

-

uskladňovací nádrže na kejdu vybavit detekčním systémem za účelem zjištění
případných úniků skladované látky do podzemních vod a dále tyto nádrže zabezpečit
dle platných předpisů proti úniku závadných látek v případě jejich destrukce

-

zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným
vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém
technickém stavu
Při splnění těchto podmínek nemá oddělení ochrany vod připomínek.

C) oddělení odpadového hospodářství:
V předloženém záměru je používán pojem „likvidace odpadů“. Platná legislativa na
úseku odpadového hospodářství tento pojem nespecifikuje. Upozorňujeme, že nakládat
s nebezpečnými odpady lze pouze na základě souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady vydaného místně příslušným orgánem státní správy.
D) oddělení ochrany přírody:
Se záměrem souhlasíme za předpokladu, že před kolaudací budou z důvodu ochrany
krajinného rázu provedeny sadové úpravy spočívající ve výsadbě vysokokmenných
stromů po celém severním, východním a západním okraji areálu farmy a za
předpokladu, že nové stavby nebudou provedeny v jasných či reflexních barvách.
E) oddělení ochrany lesa:
Uvedeným záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky ani ochranné pásmo lesa, proto
oddělení ochrany lesa nemá připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Případnému zavedení a schválení snižujících technologií emisí amoniaku,
předchází zpracování „Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe“ dle zákona
č. 86/2002 Sb., v platném znění, a jeho schválení KÚ Královéhradeckého kraje, kde budou
veškeré technologie dostatečně popsány.
Nelze souhlasit s názorem ČIŽP, že byly použity emisních faktory (e.f.) pro telata,
jalovice a býky v bezstelivovém ustájení, z tabulek na str. 24 a 25 dokumentace je zřejmé, že je
použit správný e.f. pro stelivové ustájení. Co se týká e.f. pro dojnice, kde bude provozováno
ustájení na roštech je použití e.f. pro stelivový provoz nutností, protože NV 615/2006 Sb. s e.f.
pro dojnice v bezstelivovém ustájení neuvažuje. Použití tohoto e.f. je na straně bezpečnosti,
protože při srovnání e.f. stelivový x bezstelivový provoz pro telata, jalovice a býky je zřejmé,
že e.f. pro bezstelivový provoz je nižší. V případě, že by si autor svévolně tento e.f. snížil, byl
by okamžitě terčem kritiky ze strany dotčené veřejnosti. S výpočtem pro navrhovaný stav bez
snižujících technologií se tedy ztotožňuji.
Co se týká snižujících technologií, je výpočet proveden rovněž správně, autor uvádí
snižující technologii „zakrytí povrchu jímek fólií – 60%“ z tohoto důvodu považuji
připomínky týkající se funkčnosti pokrytí povrchu jímky rašelinou, slámou nebo jiným
materiálem za zcela nadbytečné.
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V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími doporučeními:
•

ke kolaudaci stáje je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje
znečišťování ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro celý areál

•

v technologii chovu budou zavedeny snižující technologie emisí amoniaku.
Ad B) V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími doporučeními:

•

odpadní vody z dojírny, mléčnice a kontaminované dešťové vody z manipulačních
ploch budou svedeny do nově zbudovaných čerpacích jímek a odtud budou
přečerpávány do zásobních jímek

•

splaškové odpadní vody z hygienického zařízení budou svedeny do samostatné jímky
a pravidelně vyváženy na nejbližší ČOV

•

dešťové vody ze střech objektů a čistých zpevněných ploch budou svedeny do
stávající dešťové kanalizace se zaústěním do místní vodoteče

•

prověřit vydatnost a kvalitu vody z podzemního zdroje vody, který bude zásobovat
farmu, zajistit změnu vyvolanou vyšší spotřebou vody v souladu s povolením
vodoprávního úřadu

•

podlahy, kontaminované manipulační plochy, podroštové prostory, jímky
(i stávající), všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit
zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto
zápis dle ČSN 75 09 05

•

zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu
projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou vizuálně
kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro
signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jímce.

•

aktualizovat plán hnojení viz podmínka č. 22

•

uskladňovací nádrže na kejdu vybavit detekčním systémem za účelem zjištění
případných úniků skladované látky do podzemních vod a dále tyto nádrže zabezpečit
dle platných předpisů proti úniku závadných látek v případě jejich destrukce

•

zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným
vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém
technickém stavu
Ad C) V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími doporučeními:

•

nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě souhlasu k nakládání
s nebezpečnými odpady vydaného místně příslušným orgánem státní správy
Ad D) V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími doporučeními:

•

před kolaudací budou z důvodu ochrany krajinného rázu provedeny sadové úpravy
spočívající ve výsadbě vysokokmenných stromů po celém severním, východním
a západním okraji areálu farmy
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•

objekt kravína navrhnout se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné
barvy, jako u stávajících objektů. Stěny stáje navrhnout v bílé barvě, okna a vrata
v barvě hnědé. Klempířské prvky navrhnout v barvě hnědé nebo červené.
Ad E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. Vyjádření KVS pro Královéhradecký kraj ze dne 4.8.2008
(č.j. 874/2008)
Podstata vyjádření:
Nemá k tomuto záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 16.7.2008
(čj. 10946/ZP/2008-Pa)
Podstata vyjádření:
A) ochrana ovzduší:
Nemá k tomuto záměru připomínky. Upozorňuje, na povinnosti vyplývající
z ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
B) odpady:
Nemá k tomuto záměru připomínky. Upozorňuje, na skutečnost, že vznikající odpady
je nutno využívat, upravovat nebo odstraňovat pouze v zařízeních, které mají souhlas
podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
C) ochrana přírody a krajiny:
Nemá k tomuto záměru připomínky.
D) ochrana ZPF:
Předložená dokumentace záměru na výstavbu nové stáje pro dojnice v k.ú. Zábědov
neuvádí žádné konkrétní údaje (neumísťuje stavbu na pozemky – v textu se uvádí
nepodstatný zábor orné půdy), které v procesu posuzování vlivů stavby na životní
prostředí posuzuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Vzhledem k této
skutečnosti a dále zmiňované úvaze o odnětí pozemků v „rozsahu plánovaného
oplocení“ (viz str. 65) nemůže krajský úřad jako orgán ochrany ZPF vydat
k dokumentaci záměru „Farma pro chov dojnic“ žádné stanovisko.
E) ochrana vod:
Nemá k tomuto záměru připomínky.

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A, B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře, jedná se
o skutečnosti vyplývající z příslušných zákonů.
Ad C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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Ad D) Vzhledem k tomu, že dokumentace dle mého názoru obsahuje požadované
informace, pokládám za nutné vyjádření krátce okomentovat. Umístění stavby na pozemky je
zřejmé z přílohy č. 3 dokumentace (viz str. 75). Zábor ZPF je vyčíslen v kapitole B.II.1.
dokumentace včetně kubatury skrývky ornice, BPEJ a třídy ochrany zemědělské půdy.
Ad E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne
4.7.2008
(čj. Hk/7634/08/2/hok.phd.hk/pa)
Podstata vyjádření:
S dokumentací vlivů záměru na životní prostředí souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Muzea Východních Čech ze dne 10.7.2008
(č.j. 726/2008)
Podstata vyjádření:
Vyjádření odkazuje na předchozí vyjádření ze dne 18.2.2008 čj. 211/2008, kde je uvedeno:
Archeologické oddělení nemá námitky proti plánované stavbě za předpokladu splnění
následných podmínek.
1) Stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť,
které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických
výzkumů (dále jen ZAV) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení,
nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za
jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem
a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
2) Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku
1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak).
3) Stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím
příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení
archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy
(keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně
Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité
nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení
dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po
učiněném oznámení.
4) Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list)
jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy,
(samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.
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Stanovisko zpracovatele posudku
V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícím doporučením:
•

zajistit ZAV dle požadavku Archeologického oddělení Muzea Východních Čech
v Hradci Králové
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Farma pro chov dojnic“ je lokalizován do nezastavěného území
dostatečně vzdáleného popř. odcloněného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se
souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá
bytová výstavba mezi areálem a obcí.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství

V Hradci Králové dne
Č.j.:

2008

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Farma pro chov dojnic

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Navrhovaný stav v celém středisku živočišné výroby:
- 80 ks telat v mléčné výživě (12,8 DJ)
- 1000 ks jalovic a býků ve výkrmu (593,6 DJ)
- 450 ks dojnic (540 DJ)
Celkem 1 146,4 DJ

Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Královéhradecký
Nový Bydžov, část Zábědov
Zábědov

Obchodní firma oznamovatele:

ZEM, a.s.

IČ oznamovatele:

642 59 587

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Zábědov 48
504 01 Nový Bydžov

II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Petr Pantoflíček
Přestavlky u Čerčan 14
257 23 Přestavlky u Čerčan
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 43007/ENV/06

Datum předložení dokumentace: červen 2008
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Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Sudoměřice u Tábora 131
391 36 Sudoměřice u Tábora
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07

Datum předložení posudku:

24. září 2008

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2008

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dokumentace dle § 8 zákona 100/2001Sb. byla zpracována Ing. Petrem Pantoflíčkem
v červnu 2008.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 30.6. 2008

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 16. 7. 2008 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 24.9.2008.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru
ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek
uvedených v tomto stanovisku.

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Farma pro chov dojnic“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech
podstatných hledisek.
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 14.7.2008,
č.j. ČIŽP/45/IPP/0813442.001/08/KRR
2. Vyjádření KVS pro Královéhradecký kraj ze dne 4.8.2008, č.j. 874/2008
3. Vyjádření KÚ Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 16.7.2008, čj. 10946/ZP/2008-Pa
4. Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 4.7.2008,
čj. Hk/7634/08/2/hok.phd.hk/pa
5. Vyjádření Muzea Východních Čech ze dne 10.7.2008, č.j. 726/2008

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Farma pro chov dojnic“ je lokalizován do stávajícího
zemědělského areálu dostatečně vzdáleného popř. odcloněného od obytné zástavby obce.
Kontakt záměru se souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se
nepředpokládá bytová výstavba mezi areálem a obcí.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách tohoto stanoviska,
je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných
i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
areálu chovu skotu.
Dokumentace a následně i posudek nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit
realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných průsakových vod
do povrchových a podzemních vod.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů. Veřejnost se k záměru
nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Stanovisko:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě
oznámení, dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených
orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků
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veřejného projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
podle §10 odst. 3 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

Farma pro chov dojnic
ve variantě navržené oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Při přípravě a realizaci stavby:
1.
2.

V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a jejich rozsah.
Jako samostatnou součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve
vztahu k obytné zástavbě obce, tak její funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní
krajině.
3. Požádat KÚ Královéhradeckého kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF.
4. Provést vyjmutí části pozemků ze ZPF, které budou dotčeny stavbou v souladu
se zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění novějších předpisů v rozsahu plánovaného oplocení.
5. Objekt kravína navrhnout se sedlovou střechou krytou vhodnou krytinou stejné barvy,
jako u stávajících objektů. Stěny stáje navrhnout v bílé barvě, okna a vrata v barvě hnědé.
Klempířské prvky navrhnout v barvě hnědé nebo červené.
6. V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství.
7. Projektově řešit skladovací jímky s detekčním systémem úniku – kontrolní šachtou.
8. Prověřit vydatnost a kvalitu vody z podzemního zdroje vody, který bude zásobovat
farmu, zajistit změnu vyvolanou vyšší spotřebou vody v souladu s povolením
vodoprávního úřadu.
9. Pro výstavbu a provoz bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních opatření pro
případ úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby.
10. V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby, stanovit
jejich množství a předpokládané způsoby využití resp. odstranění.
11. Pro návrh nových jímek na kejdu zabezpečit hydrogeologický průzkum, tuto následně
zabezpečit proti případnému vztlaku podzemní vody.
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Při fázi výstavby:
12. Podlahy, kontaminované manipulační plochy, podroštové prostory, jímky (i stávající),
všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou
vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto zápis dle ČSN
75 09 05.
13. Odpadní vody z dojírny, mléčnice a kontaminované dešťové vody z manipulačních ploch
budou svedeny do nově zbudovaných čerpacích jímek a odtud budou přečerpávány do
zásobních jímek.
14. Realizovat navržené uskladňovací jímky na kejdu s minimální 6-ti měsíční kapacitou
zdržení, které budou vybaveny detekčním systémem úniku jímaných látek,
a monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti.
15. Zajistit ZAV dle požadavku Archeologického oddělení Muzea Východních Čech
v Hradci Králové
16. V rámci stavby provést skrývku kulturní vrstvy z ploch, které budou zastavěny, skrytou
ornici a podorničí účelně využít na jiných pozemcích zemědělské půdy ke zvýšení její
mocnosti nebo např. k terénním úpravám v areálu.
17. Povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty.
18. Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí a to tak, že
práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že
investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých
komunikací.
19. V prostoru staveniště zakázat mytí motorových vozidel a manipulaci s látkami
nebezpečnými vodám.
20. V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace.
21. Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti.
22. Zpracovat a ke kolaudaci stavby předložit aktualizovaný plán organického hnojení, který
bude vycházet z následujících zásad:
• zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu
zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou
• zákaz aplikace kejdy do ochranných pásem obytné zástavby (pro kejdu je
to 100 m);
• povinnost urychleného zapravení statkových hnojiv do půdy (do 24 hodin
po aplikaci)
• zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez
okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové
srážky apod.
• zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti
pozemku) potoků nebo rybníků
• zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních
zdrojů, kde je to uvedeno v provozním řádu nebo to plyne z obecně
platného předpisu nebo správního rozhodnutí
• zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska
ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je
toto zakázáno správním rozhodnutím
• pokud bude vyváženo na pozemky ve zranitelné oblasti, bude postupováno
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v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
23. V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit likvidaci odpadů spalováním,
popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností.
24. V průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s případnou výkopovou zeminou,
vyloučit ukládání odpadů do půdy, popřípadě jejich likvidaci pálením na staveništi.
25. V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám.
26. Zpracovat Provozní řád a Plán havarijních opatření pro nově navrhované jímky na tekuté
látky, aktualizovat Provozní řád farmy, vypracovat Pohotovostní plán pro případ výskytu
některých velmi nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, do
kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány.
27. Ke kolaudaci stáje je třeba doložit zpracovaný provozní řád velkého zdroje znečišťování
ovzduší a plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro celý areál.
28. Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.
29. Realizovat výsadbu dřevin podle projektu sadových úprav.
30. Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat.
31. Všechny mechanizmy používané na stavbě musí být v dokonalém technickém stavu,
z pohledu úniku ropných látek
32. V případě úniku ropných látek zneškodnění provádět podle zásad nakládání
s nebezpečnými odpady.
33. Prověřit vydatnost a kvalitu vody z podzemního zdroje vody, který bude zásobovat
farmu, zajistit změnu vyvolanou vyšší spotřebou vody v souladu s povolením
vodoprávního úřadu.
34. Uskladňovací nádrže na kejdu vybavit detekčním systémem za účelem zjištění
případných úniků skladované látky do podzemních vod a dále tyto nádrže zabezpečit dle
platných předpisů proti úniku závadných látek v případě jejich destrukce
35. Před kolaudací budou z důvodu ochrany krajinného rázu provedeny sadové úpravy
spočívající ve výsadbě vysokokmenných stromů po celém severním, východním
a západním okraji areálu farmy.

Fáze provozu
36. V technologii chovu budou zavedeny snižující technologie emisí amoniaku.
37. Splaškové odpadní vody z hygienického zařízení budou svedeny do samostatné jímky
a pravidelně vyváženy na nejbližší ČOV.
38. Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu
projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou vizuálně kontrolovatelné,
je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro signalizaci dosažení maximální
provozní hladiny v jímce.
39. Dešťové vody ze střech objektů a čistých zpevněných ploch budou svedeny do stávající
dešťové kanalizace se zaústěním do místní vodoteče.
40. Vznikající odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
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41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.

a využívány popř. odstraňovány v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod
a odpadového hospodářství.
Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením
jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě souhlasu k nakládání
s nebezpečnými odpady vydaného místně příslušným orgánem státní správy.
Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé
části příjezdové komunikace
Aplikaci statkových hnojiv provádět dle schváleného rozvozného plánu, s okamžitým
zapravováním pod povrch, pravidelně kontrolovat detekční systémy úniku a stav naplnění
jímek.
Průběžně prověřovat kvalitu používané vody v místě odběrného místa a zabezpečit její
soulad s požadavky na pitnou vodu.
Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími
vyhláškami zabezpečit smluvně odstranění všech odpadů, zejména nebezpečných,
autorizovanou firmou.
Vhodným personálním obsazením technických i manuelních pracovníků vytvořit
předpoklady pro dodržení zoo veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů,
vytvoření provozního řádu farmy, udržení čistoty areálu, ošetřování nové zeleně.
Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat
výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR.
K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit zbytečný
chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných vozidel
včetně provádění předepsaných emisních kontrol.
V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy
podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech
chovu zvířat.
Pravidelně vést a aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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