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Prohlášení: 
 
Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku č.j. 31547/5291/OPVŽP/02, vydaného Ministerstvem životního 
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 a § 21 písm. g) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 11.11.2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j. 75248/ENV/11 ze 
dne 17.10.2011. 

Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části 
oznámení a dokumentace hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jeho 
vypracování jako konzultant nebo poradce zpracovatele oznámení, popřípadě oznamovatele 
posuzovaného záměru. 
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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 oznámení o hodnocení vlivů záměru 
„Modernizace farmy nosnic Opočno“ na životní prostředí, a to na základě písemného 
pověření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
ze dne 27. 7. 2015 č. j. 16443/ZP/2015-Po a smlouvy č. ES05480. 

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 dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků: 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 1.7.2015, 
č.j. ČIŽP/45/IPP/1303200.002/15/KDR 

• Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 24.6.2015, 
čj. S-KHSHK 05098/2013/5/HOK.HK/Hr 

• Vyjádření Královéhradeckého kraje ze dne 13.7.2015, čj. 18005/KH/2015 

• Vyjádření Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
8.7.2015, čj. 16443/ZP/2015-Po 

• Vyjádření města Opočna, odboru majetku a rozvoje města ze dne 7.7.2015, čj. MUO 
1069/2015/OMRM/MF 

 

 

Výchozí podklady 
 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 
• Oznámení záměru „Modernizace farmy nosnic Opočno“, zpracované dle přílohy č. 4 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

• Závěr zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ze dne 
28.3.2013, čj. 3997/ZP/2013 – Po 

• Dokumentace záměru: „Modernizace farmy nosnic Opočno“, zpracované dle přílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů  

• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
životního prostředí) 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: 
Modernizace farmy nosnic Opočno 

 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími 
údaji o rozsahu a kapacitě: 
Č. obj.   kategorie technologie provozu  ks  DJ/ks  DJ 
- Hala 1 chov nosnic klecová techn.  18.000  0,003   54 
- Hala 2 chov nosnic klecová techn.  18.000  0,003  54 
- Hala 3 chov nosnic klecová techn.  18.000  0,003  54 
- Hala 4 chov nosnic klecová techn.   18.000  0,003  54 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      72.000    216 

předpokládaný nárůst (od původního. stavu) -3.000 ks + 96 DJ 

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

Kraj:  Královéhradecký 
Okres: Rychnov nad Kněžnou 
Obec: Opočno 
Katastrální území: Opočno pod Orlickými horami 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: 
Z&B Traiding s.r.o. 
 

I.5. IČ oznamovatele:    030 24 334 
 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: 
Z&B Traiding s.r.o. 
U Bulhara 1655/5 
110 00 Nové Město – Praha 1 
 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 
jméno: Tomáš Slavík 
 jednatel 
 telefon: 725 121 467 
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Průběh posuzování: 
1. Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. s obsahem a rozsahem dle př. č. 4 bylo 

zpracováno Ing. Miroslavem Nešporem v lednu 2013. 

2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
životního prostředí dne 4.3.2013. 

3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění vydaným dne 28.3.2013. V závěru zjišťovacího řízení Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje uvádí, že předložené oznámení zpracované dle přílohy 
č. 4 k zákonu se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále 
jen „dokumentace“). Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné dopracovat 
především s důrazem na oblast ochrany ovzduší, ochrany lesa a ochrany veřejného 
zdraví. 

4. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. s obsahem a rozsahem dle př. č. 4 byla 
zpracována Ing. Miroslavem Nešporem v dubnu 2015. 

5. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 7. 2015 Ing. Radek Přílepek, 
držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 
17.10.2011. 

6. Posudek předán Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství dne 15.9.2015. 
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II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
 

II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
Předložená dokumentace pro záměr „Modernizace farmy Opočno“, 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. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 I. Základní údaje 
 II. Údaje o vstupech 
 III. Údaje o výstupech 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti příhraničních vlivů 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

 
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
F. ZÁVĚR 
G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
H. PŘÍLOHY  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené členění dokumentace až na drobné výjimky respektuje přílohu č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4. 
Celkově je však možno konstatovat, že věcná náplň dokumentace je naplněna.  

Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Obsah a rozsah 
dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní 
prostředí. Dokumentace je zpracována přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol 
a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům 
zákona. 
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí včetně 
použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno 
v následující části posudku. 

Předloženou dokumentaci 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 uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná 
dokumentace se zabývá areálem chovu nosnic Opočno. 

Celková projektovaná kapacita stájí navrhovaný stav: 
Celková kapacita farmy   72.000 nosnic 
 
Posuzovaný areál v minulosti sloužil pro chov brojlerů na podestýlce s celkovou 

kapacitou 4 x 18.750 ks. V současné době se připravuje celková rekonstrukce areálu – 
rekonstrukce stávajících 4 hal s přechodem z chovu brojlerů na chov nosnic. 

Plánovaná změna záměru počítá s celkovou rekonstrukcí haly č. 1 - 4 s osazením 
moderních klecových technologií pro chov nosnic. 

Po podrobném posouzení záměru byla vybrána nejvýhodnější kapacitně – 
technologická varianta, která je v předkládané dokumentaci podrobně prezentována. 

 
Členění stavby 
Hala č. 1 - 4 stávající shodné objekty 
Rozměr objektu 65 x 14,6 m, délka klecové části 24 modulů (2.4m) 57,6 m 
počet klecí na řadu 24 modulů x 3 klece x 50 ks = 3.600 ks/řadu 
počet řad 5, celkem 5 x 3.600 = 18.000 ks 
Baterie klecí s nekonečným bílým pasem, niplovými napáječkami a sběrem vajec typ 
Elevator, krmení krmným řetězem. 
Ventilace 
Celkový výkon min 170.000 m3/hod 9,5 m3/hod a ks 
Nasávací klapky 2 x 45 ks boky stáje 
Ventilátory stropní 5 x 6.000 m3/hod 
Čelní 2 x 38.000 m3/hod 
2 x 40.000 m3/hod 
Doplňková zařízení: 
dopravník vajec, dopravníky trusu + uzavřený kontejner na odvoz trusu 
rozvaděč, spirálový dopravník krmiva, Elektroinstalace s osvětlením 
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Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho 
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků, navazujících rozhodnutí 
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení připravované 
modernizace areálu chovu nosnic  odpovídá nejmodernějším trendům v chovu drůbeže. 
Navržené řešení rovněž odpovídá požadavkům legislativy upravující chov nosnic, 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 a horninové prostředí: 

Pro plánovanou rekonstrukci 4 stávajících hal v areálu nebude nutné provádět vynětí 
ze ZPF. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že je využíván stávající areál a stávající zastavěné pozemky, nemám 
k této kapitole připomínky. 
 

Voda: 

Předpokládaný nárůst spotřeby vody + 142 m3/rok (cca + 390 l/den) bude i nadále 
zajištěn ze stávajícího zdroje vody pro farmu - z veřejného městského vodovodu. 
Předpokládaný nárůst spotřeby vody je zcela minimální a nebude pro správce vodovodu 
představovat zásadní problém. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které 
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.  
 

Ostatní surovinové a energetické zdroje: 

Pro plánovaný provoz farmy je nutno počítat s nárůstem spotřeby krmení z původních 
1.916 t/rok na předpokládaných 2.234 t/rok. 

U navrhovaného provozu není zapotřebí žádné podestýlky, veškerý provoz bude 
bezstelivový, tedy bez potřeby steliva. 

Celková roční spotřeba elektrické energie se nebude od současného provozu výrazně 
měnit. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které 
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. 

Uvedená bilance surovin pro nově modernizovaný areál je zpracována velmi 
podrobně, vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek 
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 

Stávající komunikační napojení zemědělského areálu zůstane zachováno. Zůstává zachován 
i stávající vjezd do areálu. Komunikační vazby v areálu se tedy nemění, vnitrofaremní 
komunikace zůstávají taktéž beze změny. 
Částečný nárůst četnosti (o 578 jízd/rok) představuje nárůst přibližně o 2 vozidla/den oproti 
současnému stavu. 
Jak již bylo v předcházející části uvedeno, nárůst cca 2 NA/den pro sousední komunikaci 
představuje nevýznamný nárůst nákladní dopravy oproti současnému stavu (508 NA/den) - 
jedná se o navýšení o 0,4%. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem, hodnotící 
a vyčíslující objemy dopravy a přepravované materiály pro stávající i navrhovaný stav. 
Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

Ovzduší: 
Produkce amoniaku a specifických zápachových látek jsou u chovů drůbeže a prasat 

zásadnější, než je tomu u chovů skotu. Přesto je nutné si uvědomit, že chov drůbeže v dané 
lokalitě již funguje řadu let a že plánovanou modernizací stávajících hal s osazením 
nejmodernějších technologií se zlepší provozní podmínky ve stájích. 

Hlavním aspektem správného provozu chovu drůbeže je včasný odvoz drůbežího trusu 
mimo areál a návrh a provozování výkonné ventilace, která dokáže dostatečně naředit 
odcházející stájový vzduch. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší je možné původní i nově 
navrhovaný provoz zařadit mezi vyjmenované stacionární zdroje (viz. Příloha č. 2 k zákonu): 

Chovy hospodářských zvířat Kód 8 Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční 
emisí amoniaku nad 5 t včetně. 

Liniové zdroje znečištění spojené s provozem střediska budou představovány 
prakticky všemi dopravními prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových cestách k 
areálu nebo v rámci vnitrozávodových komunikací střediska. 

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace vyprodukovaného 
drůbežího trusu na plochy určené k hnojení.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší pro nově modernizovaný areál je 
zpracována velmi podrobně, vyhovujícím způsobem. Řešeno je období provozu a není k ní ze 
strany zpracovatele posudku připomínek. 

 

Odpadní vody: 

Technologické oplachové vody vznikají pouze při vyskladnění hal a celkovém mytí 
haly a technologie před naskladněním nových kuřic. 
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Veškeré splaškové vody ze sociálního zařízení jsou jímány do stávajících 
odkontrolovaných jímek, odkud jsou dle potřeby vyváženy k vyčištění na obecní ČOV. 

Provoz všech stávajících stájí je realizován na izolovaných zpevněných podlahách, 
které vylučují průnik látek do podzemních vod. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené bilance odpadních vod odpovídají posuzovanému záměru, jsou uvedena 
technická opatření, která vylučují kontaminaci povrchových a podzemních vod. 

 

Odpady: 

Odpadem, vznikajícím v malém množství při realizování záměru budou odpady 
demoličního charakteru, zejména odpadní beton (k.č. 17 01 01 O) a odpadní cihla (k.č. 17 01 
02 O). Nelze rovněž vyloučit podíl tzv. směs betonu, cihel, tašek (k.č. 17 01 07 - O). 

Dalším odpadem, vznikajícím při rekonstrukci mohou být odpady charakteru 
stavebních zbytků, odřezků či smetků (sklo, cihly, kabely..). Ty budou ukládány na 
samostatné shromaždiště odpadů a zneškodňovány v souladu s předpisy. 

V rámci provozu budou odpadem obaly od použitých veterinárních léčiv (kat. č. 15 01 
10* - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) si 
budou zneškodňovat smluvně zajištění veterinární lékaři sami. 

Budou také vznikat znehodnocené zářivky, které budou formou systému zpětného 
odběru mimo režim odpadů vráceny zpět dodavateli. 

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční 
smetky kat. č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální 
odpad (kat. č. 20 03 01 – O). Vzniklý odpad bude odstraněn v návaznosti na systém odvozu 
komunálního odpadu v obci. 

V rámci provozu farmy by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při havárii dojít např. 
při havárii některé ze skladovacích jímek na drůbeží trus a odpadní vody, kdy by mohlo dojít 
teoreticky k úniku uskladněného materiálu do okolního terénu. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby 
a provozu i havarijní stav. 

 

 
Ostatní: 

Hluk 
Vzhledem k tomu, že prakticky veškeré stavební práce se budou týkat vnitřních úprav 

stávajících objektů a montáže nových technologických celků, nebude hluk z předpokládané 
rekonstrukce významný. Lze předpokládat částečně zvýšenou nákladní dopravu, spojenou 
s dopravou potřebného stavebního materiálu a technologických celků. 

Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby se hluk ze stavební činnosti nijak výrazněji 
u trvale obydlených objektů nemůže projevit. 

Při provozování stávajících 4 stájí jsou hlavními zdroji hluku stávající i nově 
navrhované ventilátory, které zajišťují dostatečnou ventilaci stájí. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Modernizace farmy nosnic Opočno 

 

  - 12 -

Okolní obytná zástavba a tím i objekty hygienické ochrany jsou v dostatečné 
vzdálenosti od posuzovaných zdrojů hluku.  

Navrhovaný provoz tak nemůže ovlivnit pohodu u nejbližších hygienických objektů 
a ani zde nebudou překročeny hygienické limity. 

 
Zápach 

V současné době žádný právní předpis nestanovuje emisní ani imisní limity pro 
pachové látky z chovů hospodářských zvířat. 

V přílohové části dokumentace je uveden výpočet ochranného pásma chovu (dříve 
PHO), který posoudil připravovaný záměr z hlediska působení zápachových látek na okolní 
objekty hygienické ochrany- nejbližší okraj stávající zahrádkářské kolonie. I z tohoto 
doplňkového výpočtu (nemá právní podklad a slouží pouze pro dokreslení situace) je zřejmé, 
nebudou emisemi zápachu zasaženy žádné z okolních objektů hygienické ochrany. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o hlukové zátěži z fáze výstavby a provozu je možno považovat 
za úplné. Jsou popsány emise hluku z výstavby i provozu záměru. Tato část se rovněž zmiňuje 
o problematice zápachu, která je vyhodnocena zpracovaným ochranným pásmem chovu. 

 

Doplňující údaje: 

Architektonický výraz stávajících objektů se prakticky nezmění, většina úprav se týká 
vnitřních prostor jednotlivých objektů. Plánovaná modernizace s sebou nepřináší žádné 
terénní úpravy či nové zásahy do krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Co se týká zásahu do krajiny, autor dokumentace správně popsal, že k takovému 
zásahu nedojde, vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekty. 

 
 

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 (územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území, 
vodohospodářská ochranná pásma, území přírodních parků, prvky NATURA 2000, významné 
krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě 
zalidněná).. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými 
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložené oznámení v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny 
podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního 
prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

 
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatel dokumentace v této části rozebrala následující charakteristiky současného 
stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 
Modernizace farmy nosnic Opočno 

 

  - 13 -

fauna a flora, ekosystémy, krajina a krajinný ráz, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní 
památky, jiné charakteristiky ŽP. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené 
v oznámení nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně, s dostatečnou 
vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. 

 

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

K posouzení zatížení území po navrhované rekonstrukci byla zpracována 
rozptylová studie, která prokázala možnost navrhovaného provozu. Z těchto výpočtů je 
patrné, že by nemělo dojít k překročení zákonných limitních hodnot u amoniaku. 

Celkově je možno kvalitu okolního životního prostředí označit jako průměrnou – 
vyhovující - a konstatovat, že předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek 
životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje relevantní informace a z hlediska jejího obsahu nemám 
připomínky. 

 

 

Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní 
prostředí. 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

 
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů: 

S ohledem na charakter stavby, tedy rekonstrukci stávajícího provozu, velikost 
provozu a druh provozu této farmy je možno konstatovat, že vlivy navrhované stavby 
nebudou představovat významné porušení faktorů pohody. 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 

znečištění ovzduší 
hluk  
znečištění vody a půdy 
havarijní stavy 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, tato část koresponduje se závěry 
jednotlivých kapitol, které řeší možné vlivy (hluk, znečištění vody a půdy).  
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Vlivy na ovzduší a klima: 

Jedním z hlavních emitujících plynů je amoniak. Posuzovaný provoz je možno zařadit 
mezi vyjmenované stacionární zdroje - chov hospodářských zvířat, kód 8 Chovy 
hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně. 

Vzhledem k předpokládanému nevelkému navýšení nákladní dopravy z posuzovaného 
provozu a současné četnosti dopravy na okolních komunikacích, není nárůst emisí z dopravy 
prakticky zaznamenatelný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, doplnil bych, že se autor nezmínil o vlivu 
na klima, zde je možné na základě obdobných záměrů konstatovat, že klima realizací záměru 
ovlivněno nebude. 

 

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky: 

Z charakteru výstavby lze předpokládat, že etapa výstavby nebude znamenat 
překračování povolených hygienických limitů. 

Z hlediska výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydlených objektům lze 
hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti za málo významný. 

Dalším aspektem z hlediska vlastního provozu posuzovaného záměru je problematika 
hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Systém ventilace je navržen 
takovým způsobem, aby nebylo okolí nadměrně zatěžováno hlukem. V rámci zkušebního 
provozu bude předepsáno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky. 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

Nekontaminované srážkové vody ze střech stávajících objektů budou i nadále svedeny 
na terén, kde budou stávající dešťovou kanalizací odvedeny. Srážkové vody dopadlé na 
stávající zpevněné komunikace budou i nadále svedeny na terén, kde budou vsáknuty. 

Vzhledem k tomu, že se nebudují žádná nová parkoviště či odstavné plochy pro 
automobily a zemědělské stroje, není nutné navrhovat a osazovat odlučovače ropných látek 
tzv. LAPOLy. 

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají a lze konstatovat, 
že stavba nebude mít žádný negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost 
vodních zdrojů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci, bez připomínek. 

 

Vlivy na půdu  

Posuzovaným provozem nedojde k změnám okolního území farmy, ani ke změnám 
geologických podmínek. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji, že rozsah areálu 
nebude zvětšován a nedojde tak k záboru ploch ZPF. 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Při rekonstrukci stávajících objektů nedojde k zásadním terénním úpravám a přesunům 
zeminy, ani k žádným změnám v místní topografii. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Posuzovaná modernizace stávající farmy neznamená ohrožení populací zvláště 
chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. 
Dále nejsou vlastní rekonstrukcí ani navrhovaným provozem ohroženy populace jiných druhů 
živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru. 

Plánovaná modernizace stávající farmy nebude negativně působit na okolní floru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na krajinu  

Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o modernizaci stávajícího provozu. Plánovaná 
modernizace v žádném případě nezmění současný krajinný ráz. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho 
závěry se ztotožňuji. 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Posuzovaný záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž 
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní 
hodnoty nemateriální povahy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Plánovaná rekonstrukce stávajícího areálu živočišné výroby má poměrně malý vliv na 
současnou kvalitu životního prostředí zájmové oblasti. Případné částečné negativní vlivy 
může do určité míry eliminovat i provedení navrženého ozelenění areálu. 
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Intenzita negativního působení na blízké okolí je přímo závislá na provozní kázni 
obsluhy zařízení, dále na technickém provedení jednotlivých částí. 

Míra ovlivnění je dále závislá na přírodně-historických podmínkách lokality, na 
hustotě osídlení a její struktuře. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve 
vztahu k posuzovanému záměru. Možnost přeshraničních vlivů je vyloučena, proto se jimi 
dokumentace oprávněně nezabývá. 

 

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích 
a nestandardních stavech  

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu farmy dojít jsou představována 
především možným požárem objektů, havárií dopravních nákladních automobilů, eventuelně 
havárií některých ze skladovacích jímek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními 
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky. 

 
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 

 
Územně plánovací a předprojektová opatření 
Jak již bylo uvedeno, navrhovaná rekonstrukce stávajících 4 hal se týká pouze vnitřních 
stavebních úprava a instalace nové technologie. Z tohoto důvodu nejsou potřebná žádná 
speciální opatření. 
Technická opatření 
Při modernizaci stávajícího zemědělského areálu a hlavně při provozu posuzovaného 
střediska by měla být uplatněna tyto technická opatření: 
- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech 

chovu zvířat 
- v dalších stupních projektové dokumentace řešit nepropustné izolace stájových podlah, 

nepropustnost všech skladovacích jímek, kanálů a kanalizačních potrubí, dokladovat atesty 
těsnosti a vodonepropustnosti 

- veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám budou splňovat 
podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska technického 
zabezpečení objektů, tyto prostory budou vodohospodářsky zabezpečené a odkanalizované 

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek 
škodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v 
souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění 
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- vyprodukovaný drůbeží trus bude několikrát denně shrnován, každodenně nakládán do 
uzavíratelných těsných kontejnerů a v těchto bude také každý den odvážen mimo farmu 
k uskladnění u smluvního partnera. 

- v rámci dalších stupňů PD bude zpracován plán ozelenění areálu, který zabezpečí další 
lepší odclonění stávajícího areálu od okolní zástavby 

- u nových, tak i u stávajících i případně rekonstruovaných skladovacích jímek bude 
provedena zkouška vodonepropustnosti. Od této zkoušky bude proveden protokol 
z kontroly, který bude předložen ke kolaudaci díla. 

Ostatní opatření 
- pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jeho obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci výstavby, v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu 

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu , zejména z hlediska možných úkapů ropných látek 

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění 

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit aktualizovaný souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady 

- aktualizovaný provozní řád bude zahrnovat požadavek na čištění vozovek v areálu farmy 
a jejím blízkém okolí 

- před zahájením provozu předložit ke schválení aktualizovaný provozní řád (zahrnující 
pravidelné kontroly, revize a údržbu provozních zařízení), požární řád a plán opatření pro 
havarijní únik látek škodlivých vodám 

- ke kolaudaci bude předložen protokol o nepropustnosti všech skladovacích jímek 
souvisejících s posuzovaným záměrem 

- veškeré prostory, kde se v rámci závodu bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou 
vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků 

- důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence reduralizace území 

- provozní řád bude zajišťovat přísné dodržování veterinárních, hygienických 
a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologických linek 

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na včasné vyvážení jímek, čistotu provozu, 
zabezpečení kadaverů a udržování dopravních prostředků v dobrém technickém stavu 

- z hlediska integrované prevence bude investor povinen nahlásit plánovanou změnu 
v provozu zařízení Krajskému úřadu v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované 
prevenci. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru 
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji a zpřesňuji. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů  

Hodnocení území bylo stanoveno s ohledem na teoreticky možný dopad vlivů, 
přičemž byly vždy uvažovány nejméně příznivé údaje. Provedené prognózy, výpočty 
a odhady jsou vždy na straně bezpečnosti, t.j. použity jsou vždy horní meze. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky. 

 

Část E Porovnání variant řešení záměru 

V předkládaném záměru je možné řešit varianty kapacitní s volbou počtu hal, počtu 
chovaných kusů v rámci jednotlivých hal, jakož i variantní řešení ve volbě systému chovu 
dané kategorie a výběru nejvhodnější technologie. 

Po podrobném posouzení záměru byla vybrána nejvýhodnější kapacitně – 
technologická varianta, která je v předkládané dokumentaci podrobně prezentována. 

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 

Vzhledem k tomu, že stavba je dobře zabezpečena všemi základními potřebnými 
zdroji, vodou, energií i surovinami a výstupy jsou z hlediska vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí únosné, je možné za předpokladu zohlednění navržených opatření 
k eliminaci vlivů realizaci záměru doporučit. 

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 oznámení podává základní informace o záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým 
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu významné 
připomínky. 

Část H Přílohy 

V oznámení jsou zařazené následující přílohy: 
Příloha H.1. Vyjádření příslušeného stavebního úřadu z hlediska souladu se schválenou ÚPD 
Příloha H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu §45 i zákona č. 114/1992 Sb. 
Příloha H.3. Mapa širších vztahů 
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Příloha H.4. Mapka umístění areálu 
Příloha H.5. Letecký snímek posuzovaného areálu 
Příloha H.6. Katastrální snímek areálu 
Příloha H.7. Výsek z vodohospodářské mapy blízkého okolí 
Příloha H.8. Mapa chráněných území přírody 
Příloha H.9. Mapa okolních CHOPAV 
Příloha H.10. Mapa okolních ochranných pásem vodních zdrojů 
Příloha H.11. Mapa okolních záplavových území 
Příloha H.12. Výsek z mapy změny územního plánu obce 
Příloha H.13. Výsek z mapy územního plánu 
Příloha H.14. Fotodokumentace staveniště 
Příloha H.15. Kontrolní výpočet PHO 
Příloha H.16. Rozptylová studie 
Příloha H.17. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví – zdravotní rizika 
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení připomínky.  
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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. Rovněž popsané technologické řešení 
odpovídá požadavkům kladeným na chov nosnic, jejichž dodržování je v ČR následně přísně 
kontrolováno. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že 
zvolená varianta byla v řešeném prostoru zvolena vhodně a je akceptovatelná. Dojde tak 
k rekonstrukci stávajících staveb. 
 

 

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

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 vod a ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do 
povrchových a podzemních vod. 

  

IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH 
VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření 
obdržená k oznámení 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 drůbežím trusem k prevenci úniků závadných látek 
do životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za 
nutné zpracovat provozní řád dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění, kde budou 
vyjmenovány snižující technologie emisí amoniaku. Jejich maximální využití bude zárukou 
minimalizace vlivů areálu na ovzduší a životní prostředí. 

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): 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 1.7.2015, 
č.j. ČIŽP/45/IPP/1303200.002/15/KDR 

• Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 24.6.2015, 
čj. S-KHSHK 05098/2013/5/HOK.HK/Hr 

• Vyjádření Královéhradeckého kraje ze dne 13.7.2015, čj. 18005/KH/2015 

• Vyjádření Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
8.7.2015, čj. 16443/ZP/2015-Po 

• Vyjádření města Opočna, odboru majetku a rozvoje města ze dne 7.7.2015, čj. MUO 
1069/2015/OMRM/MF 

 

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové 
 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1303200.002/15/KDR) 

Podstata vyjádření: 

A) oddělení integrovaných agend: 
ČIŽP se neztotožňuje s názorem zpracovatele dokumentace, že posuzovaný záměr spadá 
pod ust. § 4, odst. 1 písm. b zákona č. 100/2001 Sb., neboť v posuzovaném zařízení 
nebyla překračována limitní hodnota ve výši 180 DJ, určující, že záměr spadá do 
kategorie I. 

B) oddělení ochrany ovzduší: 
Přestože je dle zpracovatele dokumentace vlivů záměru na životní prostředí navržený 
systém s klecovou technologií a každodenním odvozem drůbežího trusu v uzavřených 
kontejnerech mimo areál z hlediska pachové zátěže příznivější, vyplývá z rozptylové 
studie, že dochází ke zvýšení doby překročení hranice čichového prahu u nejbližší 
obytné zástavby. 

Vzhledem k tomu, že není v předložené dokumentaci vlivu záměru navržen postup 
řešení situace v případě stížností obyvatel na obtěžování emisemi pachových látek, 
požaduje ČIŽP, aby tato opatření předkladatelem byla navržena a doplněna do 
předložené dokumentace, neboť emise pachových látek mohou mít významný vliv na 
kvalitu ovzduší. 

C) oddělení ochrany vod: 
Bez připomínek. 

D) oddělení odpadového hospodářství: 
Bez připomínek. 

E) oddělení ochrany přírody: 
Bez připomínek. 
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F) oddělení ochrany lesa: 
Bez připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A) Názor zpracovatele dokumentace, že posuzovaný záměr spadá pod ust. § 4, 
odst. 1 písm. b zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění je správný, neboť dokumentace byla 
zpracovávána v dubnu 2015 a tedy již v době účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., který 
novelizoval zákon č. 100/2001 Sb., právě i v bodě týkajícím se limitních hodnot pro 
zařazování záměrů do kategorií. Autor dokumentace tedy zařadil posuzovaný záměr správně 
dle platné legislativy. 

Ad B) Na základě předložené dokumentace a jejích příloh, tedy i rozptylové studie, 
nelze souhlasit s názorem ČIŽP, který je v rozporu s údaji uvedenými v rozptylové studii 
a jejích závěrech, kde je jak v tabulkách tak ve vyhodnocení zápachu jednoznačně uvedeno, že 
dojde ke snížení doby překročení hranice čichového prahu oproti současnému stavu. Do 
návrhu stanoviska navržena následující doporučení: 

• do provozního řádu dle zákona č. 201/2012 Sb., zahrnout povinnost používat 
snižující technologie emisí amoniaku a pachových látek 

• provozovatel bude v rámci provozu používat systém odstraňování trusu pásem do 
uzavřeného úložiště (snižuje produkci amoniaku o 58 - 76%) 

• - provozovatel bude ponechávat v klidu vyskladněný a uložený trus do vytvoření 
přírodní krusty (snižuje produkci amoniaku o 40%) 

• - provozovatel bude při aplikaci trusu tento zapravovat pod povrch půdy nejpozději 
do 12 hod po aplikaci (snižuje produkci amoniaku o 70%) 

• Pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší 
obytné zástavby by vznášeli stížnosti na obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem 
na omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových 
látek, další dostupné snižující technologie. 

Ad C-F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

2. Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje 
 (č.j.: S-KHSHK 05098/2013/5/HOK.HK/Hr) 

Podstata vyjádření: 
S dokumentací vlivů záměru na životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány 
ochrany veřejného zdraví souhlasit.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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3. Vyjádření Královéhradeckého kraje 
 (č.j.: 18005/KH/2015) 

Podstata vyjádření: 
Bez připomínek. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

4. Vyjádření Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
(čj. 16443/ZP/2015-Po) 

Podstata vyjádření: 

A) nakládání s odpady: 
Bez připomínek. 

B) ochrana ovzduší: 
Bez připomínek. 

C) ochrana vod: 
Bez připomínek. 

D) ochrana přírody a krajiny: 
Bez připomínek. 

E) ochrana zemědělského půdního fondu: 
Bez připomínek. 

F) ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Bez připomínek. 

G) integrovaná prevence: 
Bez připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A-G) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

5. Vyjádření města Opočno 
 (č.j.: MUO 1069/2015/OMRM/MF) 

Podstata vyjádření: 
K záměru nemá město Opočno připomínky, pouze upozorňuje na nevyhovující příjezdovou 
místní komunikaci na pozemku p.č. 1725 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, která svou 
šířkou a stavebně technickým stavem nevyhovuje nákladní dopravě. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Jako zpracovatel posudku konstatuji, že stav komunikace není skutečně vhodný pro 
plánovaný provoz, tato skutečnost však nemůže být předmětem posouzení vlivů stavby na 
životní prostředí a je věcí investora, jak tuto situaci bude ve spolupráci s majitelem 
komunikace (městem Opočnem) řešit. 
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
ZÁM ĚRU Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Posuzovaný záměr „Modernizace farmy nosnic Opočno“ je lokalizován do stávajícího 
areálu dostatečně vzdáleného od obytné zástavby města. Kontakt záměru se 
souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá 
bytová výstavba mezi areálem a stávající obytnou zástavbou. 

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) nelze vyloučit únik 
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, případně ovlivnění 
kvality ovzduší. 

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          2015 
  Č.j.:  

 
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIV Ů PROVEDENÍ ZÁM ĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 
podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění 
 

I. Povinné údaje 
 
1. Název záměru:  Modernizace farmy nosnic Opočno 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru: Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr 

charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 
Č. obj.   kategorie technologie provozu  ks  DJ/ks  DJ 
- Hala 1 chov nosnic klecová techn.  18.000  0,003   54 
- Hala 2 chov nosnic klecová techn.  18.000  0,003  54 
- Hala 3 chov nosnic klecová techn.  18.000  0,003  54 
- Hala 4 chov nosnic klecová techn.   18.000  0,003  54 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      72.000    216 

předpokládaný nárůst (od původního. stavu) -3.000 ks + 96 DJ 
 
3. Zařazení záměru dle př. č. 1.: kategorie I. bod 1.7. „Zařízení k intenzivnímu chovu 

drůbeže nebo prasat s více než a) 85000 místy pro kuřata, 
60000 místy pro slepice; b) 3000 místy pro jatečná prasata 
(nad 30 kg) nebo c) 900 místy pro prasnice 

 
4. Umístění záměru:  kraj: Královéhradecký 
 obec: Opočno 
 kat. území: Opočno pod Orlickými horami 
 
5. Obchodní firma oznamovatele: Z&B Traiding s.r.o. 
   
6. IČ oznamovatele: 030 24 334 
 
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: U Bulhara 1655/5 
 110 00 Nové Město – Praha 1 
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8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně 
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
 

Pro fázi přípravy:  

1. v dalších stupních projektové dokumentace řešit nepropustné izolace stájových 
podlah, nepropustnost všech skladovacích jímek, kanálů a kanalizačních potrubí, 
dokladovat atesty těsnosti a vodonepropustnosti 

2. v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ 
a ostatních látek škodlivých vodám, tyto budou ukládány pouze ve vybraných 
a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 
hospodářství 

3. v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů 
z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění 

4. v rámci dalších stupňů PD bude zpracován plán ozelenění areálu, který zabezpečí 
další lepší odclonění stávajícího areálu od okolní zástavby 

Pro fázi  realizace: 

5. u nových, tak i u stávajících i případně rekonstruovaných skladovacích jímek bude 
provedena zkouška vodonepropustnosti. Od této zkoušky bude proveden protokol 
z kontroly, který bude předložen ke kolaudaci díla. 

6. pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro případ havarijního úniku 
látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jeho obsahem budou seznámeni 
všichni pracovníci výstavby, v případě havárie bude nezbytné postupovat podle 
pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

7. celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu 

8. všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek 

9. dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy 
v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby 
a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence 

10. dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive zneškodnění 

11. v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit aktualizovaný souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady 

12. aktualizovaný provozní řád bude zahrnovat požadavek na čištění vozovek v areálu 
farmy a jejím blízkém okolí 

13. před zahájením provozu předložit ke schválení aktualizovaný provozní řád (zahrnující 
pravidelné kontroly, revize a údržbu provozních zařízení), požární řád a plán opatření 
pro havarijní únik látek škodlivých vodám 

14. ke kolaudaci bude předložen protokol o nepropustnosti všech skladovacích jímek 
souvisejících s posuzovaným záměrem 

15. veškeré prostory, kde se v rámci závodu bude pracovat s látkami škodlivými vodám, 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků 

16. důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území 
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17. provozní řád bude zajišťovat přísné dodržování veterinárních, hygienických 
a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologických linek 

18. provozní řád bude zahrnovat požadavek na včasné vyvážení jímek, čistotu provozu, 
zabezpečení kadaverů a udržování dopravních prostředků v dobrém technickém stavu 

19. z hlediska integrované prevence bude investor povinen nahlásit plánovanou změnu 
v provozu zařízení Krajskému úřadu v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona 
o integrované prevenci. 

 
Pro fázi provozu: 

20. zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech 
chovu zvířat 

21. veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám budou 
splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám z hlediska 
technického zabezpečení objektů, tyto prostory budou vodohospodářsky zabezpečené 
a odkanalizované 

22. vyprodukovaný drůbeží trus bude několikrát denně shrnován, každodenně nakládán 
do uzavíratelných těsných kontejnerů a v těchto bude také každý den odvážen mimo 
farmu k uskladnění u smluvního partnera. 

23. pro provoz areálu byla stanovena opatření ke snížení emisí amoniaku: 

- do provozního řádu dle zákona č. 201/2012 Sb., zahrnout povinnost používat 
snižující technologie emisí amoniaku a pachových látek 

- provozovatel bude v rámci provozu používat systém odstraňování trusu pásem do 
uzavřeného úložiště (snižuje produkci amoniaku o 58 - 76%) 

-  provozovatel bude ponechávat v klidu vyskladněný a uložený trus do vytvoření 
přírodní krusty (snižuje produkci amoniaku o 40%) 

-  provozovatel bude při aplikaci trusu tento zapravovat pod povrch půdy nejpozději 
do 12 hod po aplikaci (snižuje produkci amoniaku o 70%) 

24. pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší 
obytné zástavby by vznášeli stížnosti na obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem 
na omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových látek, 
další dostupné snižující technologie. 

 
 

II.  Odůvodnění 
 
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění 

stanovení uvedených podmínek 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě 
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní 
správy, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává z hlediska 
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona 

S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O 
k záměru stavby 

Modernizace farmy nosnic Opočno 
ve variantě navržené oznamovatelem 
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za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 
 
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaný záměr „Modernizace farmy nosnic Opočno“ je lokalizován do stávajícího 
zemědělského areálu dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se 
souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen. 

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. 

 
3. 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 zaručí 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 vod a ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných 
průsakových vod do povrchových a podzemních vod. 
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4. 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. 

 
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

• Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. s obsahem a rozsahem dle př. č. 4 bylo 
zpracováno Ing. Miroslavem Nešporem v lednu 2013. 

• Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 
životního prostředí dne 4.3.2013. 

• Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění vydaným dne 28.3.2013. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje uvádí, že předložené oznámení zpracované dle přílohy č. 4 
k zákonu se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“). Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné dopracovat především 
s důrazem na oblast ochrany ovzduší, ochrany lesa a ochrany veřejného zdraví. 

• Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. s obsahem a rozsahem dle př. č. 4 byla 
zpracována Ing. Miroslavem Nešporem v dubnu 2015. 

• Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 7. 2015 Ing. Radek Přílepek, držitel 
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011. 

• Posudek předán Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství dne 15.9.2015. 

• 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 „Modernizace farmy nosnic Opočno“ na životní prostředí byly posouzeny 
ze všech podstatných hledisek. Veřejnost se k dokumentaci záměru  nevyjádřila. 
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela 
zahrnuta 

 
1.  Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 1.7.2015, 
č.j. ČIŽP/45/IPP/1303200.002/15/KDR 

2.  Vyjádření KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 24.6.2015, 
čj. S-KHSHK 05098/2013/5/HOK.HK/Hr 

3.  Vyjádření Královéhradeckého kraje ze dne 13.7.2015, čj. 18005/KH/2015 

4.  Vyjádření Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
8.7.2015, čj. 16443/ZP/2015-Po 

5.  Vyjádření města Opočna, odboru majetku a rozvoje města ze dne 7.7.2015, čj. MUO 
1069/2015/OMRM/MF 

 
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření 
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně 
samosprávných celků, 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. 

 

8. Vypořádání vyjádření k posudku: 
 Bude doplněno na základě obdržených vyjádření. 

 
 
 
 
Datum vydání závazného stanoviska: 
 
 
 
 
 
 
Otisk razítka příslušného úřadu: 
 
 
 
 
 
 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Přílohy: 
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci)  
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