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Seznam použitých zkratek
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Ol Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát
ČOV
čistírna odpadních vod
E. I. A
Environmental Impact Assessment – hodnocení vlivů na životní prostředí
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod
KÚ
Krajský úřad
KVS
Krajská veterinární správa
MěÚ
Městský úřad
MŽP
Ministerstvo životního prostředí České republiky
MZd
Ministerstvo zdravotnictví
OP
ochranné pásmo
POCH pásmo ochrany chovu zvířat
OÚ
obecní úřad
PP
přírodní památka
PR
přírodní rezervace
ÚPD
územně plánovací dokumentace
ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ZPF
zemědělský půdní fond
DJ
dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)
OUE
pachová jednotka
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru

MODERNIZACE FARMY DEŠNÁ

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (zejm. č. 326/2017, účinný od 1. 11. 2017), přílohy č.
1 spadá předkládaný záměr do kategorie I (podléhá posuzování vždy), bodu
68. Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než je
stanovený počet ad. c) kusů prasat na porážku na 30 kg ad c) 3 tis. ks.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Stávající stav areálu
Posuzovaný zemědělský areál se nachází jižně od obce Dešná, v
katastrálním území Dešná u Dačic. V posuzovaném areálu je v současné době
provozován chov prasat s uzavřeným obratem, tedy jak vlastní chov prasnic s
produkcí selat, tak následný výkrm prasat do jatečné váhy. Součástí chovu je i
odchov vlastních prasniček, které se následně vřazují do chovu.
Samostatný zemědělský areál se skládá z následujících objektů:

Červeně
Modře

objekty chovu prasat stávající
sklady obilí, seníky
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Označení

Objekt

Kategorie zvířat

Počet
kusů

1
2
3
4
5
6
7

Jalovárna prasnic
Jalovárna prasnic
Předvýkrm selat
Porodna prasnic
Porodna prasnic
Předvýkrm prasat
Odchovna prasniček

8
9
10

Odchovna prasniček
Předvýkrm prasat
Výkrm prasat

Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasničky
Kanci
Prasničky
Selata 7-25 kg
Prasata 25-110
kg

320
320
2230
135
115
670
210
4
80
365
3000

Celkem

7449

Přepočítávací
koeficient na
DJ
0,3
0,3
0,02
0,3
0,3
0,02
0,2
0,2
0,2
0,02
0,12

DJ

96
96
44,6
40,5
34,5
13,4
42
0,8
16
7,3
360
751,1

Současný chov prasat je realizován ve výše uvedených halách.
- hala pro výkrm prasat
- bezstelivový kejdový provoz , plně zaroštovaná podlaha
- krmení suché, napájení v samokrmítkách + samostatně
- ventilace podtlaková, stropní ventilátory, podroštový přívod vzduchu
- porodny prasnic
- bezstelivový kejdový provoz
- ustájení individuelní v porodních kotcích
- plně zaroštovaná podlaha
- krmení do koryta
- ventilace podtlaková
- jalovárny
- bezstelivový kejdový provoz
- ustájení ve skupinových kotcích
- železobetonová ze 2/3 zaroštovaná podlaha
- krmení do koryt s individuelním přístupem
- ventilace podtlaková
- odchovny selat
- bezstelivový kejdový provoz, kejdové vany, špuntové vypouštění
- ustájení skupinové kotce
- plastová plně roštová podlaha s výhřevnými podlážkami
- ventilace podtlaková, přívod vzduchu pod rošty v uličce
- odchovna prasniček
- ustájení ve skupinových kotcích
- železobetonová ze 2/3 zaroštovaná podlaha
- ventilace podtlaková
Součástí stávajícího provozu je i stávající kejdové hospodářství.
Jedná se o
- 2 Nadzemní nezakryté Vítkovické nádrže o objemu
2 x 1200 m3
- 1 přečerpávací zemní jímku
25 m3
- 2 podzemní betonové jímky
2 x 1458 m3
2 x 35 m3
- 2 přečerpávací zemní jímky
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- 1 kruhová podzemní betonová jímka
- 1 jímka
- skladovací kapacity v podroštových prostorách stájí

350 m3
1000 m3

Navrhovaný stav areálu
Posuzovaný zemědělský

Červeně
Modře
Hnědě

objekty chovu prasat stávající
sklady obilí, seníky
nově navrhované objekty

Označení

Objekt

Kategorie zvířat

Počet
kusů

1
2
3
4
5
6
7

Jalovárna prasnic
Jalovárna prasnic
Předvýkrm selat
Porodna prasnic
Porodna prasnic
Předvýkrm prasat
Odchovna prasniček

8
9
10

Odchovna prasniček
Předvýkrm prasat
Výkrm prasat

Posuzovaný
záměr

Odchov a výkrm prasat

Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasničky
Kanci
Prasničky
Selata 7-25 kg
Prasata 25-110
kg
Prasata 30-120
kg
Selata 10-30 kg

Celkem

Rozdíl:

320
320
2230
135
115
670
210
4
80
365
3000

Přepočítávací
koeficient na
DJ
0,3
0,3
0,02
0,3
0,3
0,02
0,2
0,2
0,2
0,02
0,12

96
96
44,6
40,5
34,5
13,4
42
0,8
16
7,3
360

7200

0,12

864

1280
16117

0,02

25,6
1640,7

+7200 ks prasat
+ 1280 ks selat
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U navrhovaného provozu dochází více jak ke 100% nárůstu počtu
přepočtených dobytčích jednotek.
Vybavení a provoz nových stájí bude odpovídat technickému řešení u stájí
stávajících.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Okres:
Obec:

Jihočeský
Jindřichův Hradec
Dešná (546143)

Katastrální území:
Pozemky:

Dešná u Dačic (625698)
p. č. 927/4, st. 146, st. 147, st. 148, st. 149

4. Obchodní firma oznamovatele
oznamovatel:

Martínkov, družstvo
č.p. 19 Dešná 378 73

5. IČ Oznamovatele
IČ

260 45 940

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Sídlo

Statutární zástupce
Bydliště
Tel.

Martínkov, družstvo
č.p. 19 Dešná 378 73

Jiří Veselý, předseda družstva
č.p. 443, 671 53 Jevišovice
+420 602 548 894
e-mail: vesely@rheaholding.cz
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
Dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla
zpracovatelem posudku podrobně prostudována a konfrontována s přílohou číslo
4 - Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí zákona č. 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů.
1. Úplnost

dokumentace

Předkládaný záměr, řešený v posuzované dokumentaci, představuje
modernizaci farmy Dešná pro chov prasat, umístěním nového objektu pro odchov
(předvýkrm) selat a výkrm prasat. Současné haly pro výkrm prasat a odchov selat
již kapacitně nevyhovují současnému provozu. Současný prodej odchovaných
selat chce investor nahradit vlastním výkrmem a následným prodejem jatečných
prasat. Základním důvodem posuzovaného záměru je tedy doplnění ustajovacích
kapacit pro výkrm prasat a odchov selat.
Plánované kapacity nové stáje jsou:
- odchov selat 10 - 30 kg
- výkrm prasat 30 - 120 kg

1280 ks
7200 ks

Součástí plánovaného rozšíření farmy bude i výstavba nové skladovací
monolitické železobetonové jímky na kejdu ( průměr 29,6m, užitná výška 8,0m) s
užitnou skladovací kapacitou 4926 m3 a sousední přečerpávací jímkou s
kapacitou 98 m3.
Výstavba nové stáje i nové skladovací jímky na kejdu je umístěna na
spodním jižním okraji stávajícího areálu, volně navazující na stávající objekt č. 10.
Část plochy pod plánovanou stavbou byla využívána jako silážní jámy, část byla
bez specifického využití.
Jak bylo v předcházejícím kapacitním přehledu uvedeno, plánovanou
výstavbou dochází ke zvýšení počtu chovaných kusů výkrmových prasat a selat
na farmě. Celkové navýšení představuje nárůst o + 889,6 přepočtených DJ
Přehledná mapka plánovaného záměru je uvedena v předcházející části
posudku.
Součástí předkládaného záměru budou následující stavební objekty:
SO 01 Novostavba stáje
Zastavěná plocha
7 056 m2
50 626 m3
Obestavěný prostor
SO 02 Jímka skladovací
Zastavěná plocha
706,5m2
Obestavěný prostor
5 652 m3
Užitná kapacita
4.926 m3
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SO 03 Jímka přečerpávací
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
Užitná kapacita

32,56 m2
120,5 m3
98 m3

Stručný popis nově budovaných objektů:
SO. 1 – Novostavba stáje

Objekt stáje řeší potřebné rozšíření ustajovacích kapacit prasat ve výkrmu a
selat v odchovu. Navržená stáj má následující parametry:
104,6 x 60,5 m
- půdorys
- konstrukce
ocelová nosná, opláštěné PUR panely
- podlaha
betonová, nepropustná, vodostavební beton
- ventilace
nucená podtlaková, odtah podhledem, vyústění
směrem mimo obec
Na přívodu vzduchu instalované vodní chladiče
- temperace
naftové mobilní agregát 20 kW
- odkliz kejdy
podroštové kejdové kanály hloubky 1,5 m,
vypouštění do přečerpávací jímky
- krmení
suchou krmnou směsí do samokrmítek
- napájení
instalované napáječky
SO. 2 – Jímka skladovací

Objekt řeší rozšíření stávající skladovací kapacity na kejdu . Navržená jímka
má následující parametry:
- rozměry
vnitřní průměr 29,6 m, účinná výška 8 m
Užitný objem 4926 m3
- konstrukce
monolitická, železobetonová, nadzemní,
nezakrytá
S kontrolním systémem
SO. 3 – Jímka přečerpávací

Objekt řeší možnost přečerpání vypuštěné kejdy z podroštových kanálů do
skladovací jímky SO 02 . Navržená jímka má následující parametry:
- rozměry
7 x 4 m, účinná výška 3,5 m
Užitný objem 98 m3
- konstrukce
monolitická, železobetonová, zemní, nezakrytá
S kontrolním systémem
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Přes dílčí připomínky a poznámky, které posuzovanou dokumentaci
v žádném případě v zásadě nemění ani nedoplňují a které jsou uvedeny v dalších
částech tohoto posudku je možné konstatovat, že:
a) dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí a splňuje jeho
základní požadavky. Dokumentace je zpracována přehledně, je dodržen sled
jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle citované přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. Věcná náplň dokumentace odpovídá požadavkům zákona.
b) rozsah dokumentace
odpovídá jak náročnosti posuzované zemědělské
investice tak i charakteru stavby a charakteru posuzovaného životního prostředí v
jejím okolí, s tím že se autor správně zaměřil zejména na
- vyhodnocení a návrh omezení emisí do ovzduší
- ochranu povrchových a podzemních vod
Zpracovatel dokumentace k této zemědělské problematice velmi vhodně
zařadil další přílohy
- návrh ochranného pásma chovu, který posoudil vliv pachových látek na
okolní obytnou zástavbu.
- rozptylovou studii imisních koncentrací amoniaku
- hlukovou studii s posouzením vlivu provozu na okolní objekty hygienické
ochrany
- Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - zdravotní rizika
Doporučuji v další etapě projektu podrobněji rozpracovat návrh sadových
úprav - ozelenění nové části areálu střediska ŽV a to především s využitím
stromů a keřů vhodných do místních stanovištních podmínek s ohledem na další
omezení šíření zápachu a ještě lepšího začlenění farmy do krajiny.

c) dále uvedené formální i věcné nedostatky, kterých je velmi málo a nepřesahují
v žádném případě
únosnou míru,
jsou takového rázu, že podle názoru
zpracovatele posudku nemohou vést ke zkreslení závěrů nebo výraznému posunu
v hodnocení dopadů této stavby na životní prostředí.
Celkově je možno konstatovat, že velmi podrobná
pozornost je v
dokumentaci věnována popisům technologického a stavebního řešení, tak i
obsahově vyhovující a s dobrou úrovní odbornosti zpracované vlastní hodnotící
části, zejména údajům o vstupech, výstupech i popisu pravděpodobně
ovlivněného životního prostředí.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí
dokumentace včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. viz následující část tohoto posudku.
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2. Správnost

údajů, uvedených v dokumentaci

včetně

použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu
dle vzorové osnovy dokumentace EIA, tedy v souladu s přílohou 4 zákona
č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Část A a B I

K části A a B mohu souhrnně konstatovat, že předložené technické a
technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování včetně
zabezpečení ochrany hlavních složek životního prostředí technicko technologickými
a provozními prostředky odpovídá současným progresivním trendům v chovu
prasat.
U předloženého záměru jsou navrženy nejmodernější známe technologie a
systémy provozu, které zabezpečí jak optimální podmínky pro chovaná zvířata a
obsluhu, tak i zajistí bezpečný provoz zemědělského zařízení zejména z hlediska
ochrany ovzduší a ochrany povrchových a podzemních vod.
Popis jednotlivých stavebních objektů byl proveden podrobně a přehledně.
V bodě 6 Popis technického a technologického řešení záměru na str. 21
zpracovatel dokumentace uvádí že " užitný objem obou jímky je 4926 m3 a
odpovídá 5,4 měsíční skladovací kapacitě". Na str. 19 je v popise SO 02 uvedena
užitná kapacita jímky 5502 m3, jakož i chybný popis "obdélníková jímka .... o
průměru ...". I při menším uvedeném objemu (4926 m3) postačí navrhovaná jímka
SO 02 na 5,4 měsíce provozu, což je v souladu s požadavky legislativy.
Jinak bez připomínek.
K části B II- Údaje o vstupech:
Nároky na zábor ZPF
Plánovanou realizací nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Plánovanou realizací nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.
Bez připomínek
Voda
Dle zpracované dokumentace bude zapotřebí zajistit novou spotřebu
(nárůst) vody o 18.484 m3/rok, což je odpovídající údaj (pro výpočet vody k
napájení se počítá u selat 3 l/ks a den, u výkrmových prasat pak 6,5 l/ks a den).
Farma je doposud zásobována ze 3 kopaných studní a 1 vrtané studně. V
dokumentaci postrádám u kopaných studní jejich povolený odběr. Dle sdělení
investora jsou pro současný provoz dostačující.
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Pro navrhovaný provoz bude nutné zajistit nový zdroj vody, který pokryje
požadavky spotřeby u navrhovaného provozu, tedy
18.484 m3/rok
50,65 m3/den
2,11 m3/hod
0,59 l/s
Pro posuzovaný provoz bude tedy nutné zbudovat nový zdroj vody, který
zabezpečí svojí minimální vydatností 0,6 l/s. Povolení tohoto zdroje bude
vyžadovat samostatné vodoprávní řízení, které bude nutné ukončit před
požádáním o kolaudaci posuzovaného provozu. Investor již v současné době
zajišťuje nový průzkumný vrt a následné čerpací zkoušky, na základě kterých
požádá o řádné povolení nového zdroje vody.

Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba krmiv
Provoz posuzovaného záměru bude zatížen spotřebou suchých krmných
směsí, dovážených od smluvních partnerů, popřípadě částečně vyráběných přímo
na farmě v celkovém množství:
23,14 t/den
8.445 t/rok
- krmná směs

Spotřeba elektrické energie a paliv
U předloženého záměru byl vyspecifikován celkový instalovaný příkon cca
130 kW. Objekt bude napojen na stávající elektro rozvody střediska
Součástí provozu areálu je i instalovaný náhradní zdroj (275 kVA), který je
schopen zajistit případnou minimální dodávku energie při výpadku sítě.
Temperace nového objektu bude zajištěna při nízkých teplotách pomocí
mobilních naftových agregátů o jmenovitém tepelném výkonu 20 kW. Po většinu
roku není nutné provádět vytápění objektu.
Biologická rozmanitost
Předkládaný záměr se dotýká převážně volných ploch, které v minulosti
sloužily jako silážní žlaby, tedy plochy s minimální biologickou rozmanitostí.
Břehy současných silážních žlabů jsou porostlé náletovými křovinami a
několika samostatnými vzrostlými stromy (i ovocnými). Vzhledem k větší ploše
těchto náletových porostů (nad 40 m2) bude nucen investor požádat orgán
ochrany přírody o povolení jeho vyčištění a vykácení. Vhodný termín pro tyto
práce je zimní období - období vegetačního klidu a období bez nebezpečí
hnízdění ptactva. Záměr nebude souviset s využíváním přírodních zdrojů,
nedojde k záboru významných ekosystémů nebo jejich ovlivnění nebo
znečišťování.
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Komunikační napojení, doprava a její frekvence
Zemědělský areál je dopravně napojen na veřejnou komunikaci. Směrovost
současné zaběhlé dopravy se nebude měnit. Vzhledem k nárůstu počtu
chovaných kusů dochází i ke zvýšení četnosti dopravy. Největší četnost nákladní
dopravy lze očekávat při vývozu kejdy s četností cca 20 jízd/den (20 příjezdů a 20
odjezdů/den), 2 dalších nákladních vozidel - jízd/den (2 příjezdů a 2 odjezdů/den)
a 10 osobních vozidel - jízd/den (10 příjezdů a 10 odjezdů/den). Tato četnost
dopravy byla také použita jako modelová četnost dopravy pro zpracovanou
hlukovou studii.
Skutečný průměrný den z roku pak bude zlomkem modelované dopravní
zátěže, která je uvedena v předcházejícím odstavci.
Odvoz kejdy na pole ke hnojení bude realizován v průběhu od půlky března
do půlky června a v srpnu a září. Vývoz kejdy bude probíhat mimo zástavbu obce,
pro vývoz budou využity zejména obslužné polní cesty.
Dle uvedeného přehledu četnosti dopravy lze souhlasit se zpracovatelem
dokumentace, že předpokládaný nárůst dopravy není pro danou oblast limitní.
Kapitolu údaje o vstupech hodnotím jako dostatečnou a odpovídající.

K části B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší
Jak je v dokumentaci uvedeno, hlavní znečišťující látkou z provozu stájí je
vypouštěná směs výdechových plynů s obsahem oxidu uhličitého, vodních par a
dalších plynů, z kejdy zejména pak uniká amoniak, sirovodík, oxid uhličitý, metan,
oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další. Podle běžného posuzování
je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs i zápachovou složku ve
stájovém ovzduší amoniak.
Na str. 32 dokumentace zpracovatel uvádí, že " V rámci zdroje nebudou
realizovány spalovací zdroje jako zdroj tepla, ani jiné. " V popisové části projektu
se však uvádí, že pro temperaci stájí bude využíván naftový agregát 20 kW. Lze
však předpokládat, že tento agregát nebude používán průběžně po celý rok, ale
pouze pro malá zvířata při jejich naskladnění zejména v zimním období, tedy jeho
provoz bude pouze občasný.
Dle uvedených výpočtů se produkce amoniaku zvyšuje ze současných
62,15 t/rok na navrhovaných 130,23 t/rok, což představuje zdvojnásobení
současné produkce amoniaku. Posuzovaný provoz zůstane i nadále zařazen jak
vyjmenovaný stacionární zdroj s produkcí amoniaku nad 5 t/rok.
V přílohových částech dokumentace , zejména v přiložené rozptylové studii
a výpočtu ochranného pásma chovu, je prokázáno, že uvedený nárůst produkce
amoniaku nebude mít zásadní negativní vliv a že vlivem dobrých rozptylových
podmínek a dostatečnému odstupu od obytné zástavby budou splněny všechny
zákonné limitní hodnoty.
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Pro minimalizaci produkce amoniaku jsou v dokumentaci předepsány
snižující technologie, které prokazatelně snižují tuto produkci. Jedná se o
následující snižující opatření:
- Technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky
procento snížení 48 %
- Ponechání kejdy v klidu do vytvoření přírodní krusty na povrchu jímky
procento snížení 40 %
- Plošný rozstřik a zapravení pluhem nebo diskem do 24 hodin
procento snížení 60 %
Při použití těchto předepsaných snižujících technologií se nově vznikající
produkce amoniaku sníží z vypočtených 130,23 t/rok na snížených 64,43 t/rok.
Dle zák.č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, přílohy č.2, bodu 8. Chovy
hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně je chov
zařazen mezi vyjmenované stacionární zdroje, dle sloupce C je vyžadován
provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d).
Součástí hodnotící části dokumentace je zpracována rozptylové studie (Ing.
Petr Fiedler, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného
Ministerstvem životního prostředí ČR, č. j. 1857/740/03, prodloužená rozhodnutím
MŽP č.j.:1413/820/08/DK). Zpracovatel rozptylové studie uvádí v závěrečném
hodnocení, že hodnocená technologie záměru je schopna při řádném provozu a
technologické kázni dodržet veškerá ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. S tímto tvrzením lze souhlasit,
Z údajů uvedených v dokumentaci je patrno, že investor používá, nebo bude
používat veškeré dostupné snižující technologie pro snížení emisí amoniaku a to
jak z prostoru vlastních stájí a skladovacích jednotek na kejdu, tak i při následné
aplikaci kejdy na zemědělské pozemky. Je možné konstatovat, že posuzovaný
provoz při dodržení a použití výše uvedených snižujících technologií splňuje
zákonné limity a jeho provoz je možné odsouhlasit.
Pachové látky byly podrobně okomentovány zejména v přílohové části
dokumentace - ve výpočtu návrhu ochranného pásma chovu. Tento výpočet
prokázal, že žádný z okolních objektů hygienické ochrany (nejbližší obytné
objekty) nebude zasahovat do vypočteného ochranného pásma nové farmy.
Tato kapitola byla zpracována velmi podrobně – bez dalších připomínek.
Odpadní vody
U posuzovaného provozu nebudou vznikat žádné speciální technologické
odpadní vody. Mycí vody ze stájí budou svedeny do kejdy a s touto také
skladovány.
Technickým řešením stavebních objektů bude zabezpečen provoz
navrhovaných objektů tak, aby nemohlo dojít ke znečišťování okolního prostředí.
Podlahy stájí i podroštové kanály budou provedeny jako vodonepropustné,
kruhová monolitická železobetonová skladovací jímka bude mít provedenou
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izolaci dna a části stěny, bude vybavena kontrolním systémem jímky. Výdejní
plocha bude odkanalizovaná zpět do přečerpávací jímky.
Zpracována bude aktualizace Plánu opatření pro případy havárie při
nakládání se závadnými látkami - havarijní plán podle §39 odst.2 písm. a) zákona
č.254/2001 Sb. o vodách a vyhlášky č..450/2005. Stávající plán opatření byl
schválen v rámci změny IPPC, s nabytím platnosti 23. 12. 2016.
Jímky na farmě sloužící pro uložení kejdy prasat a oplachových vod z jednotlivých
objektů:
Výkrm prasat
Chov prasnic, odchov
prasniček
Odchov selat

Výkrm prasat a
odchov selat

dvě nekryté zemní jímky
dvě přečerpávací jímky nekryté zemní
dvě nadzemní Vítkovické nádrže
přečerpávací jímka zakrytá zemní
ŽB nadzemní kruhová nádrž
ŽB nadzemní kruhová

2 x 1458 m3
2 x 35 m3
2 x 1200 m3
25 m3
350 m3
1000 m3

nově řešená jímka

4 926 m3

U všech těchto jímek je zajištěno hlídání hladiny naplnění, a bude i nadále
prováděna pravidelná vizuální kontrola jedenkrát za 6 měsíců a bude prováděna
jedenkrát za 5 let zkouška těsnosti oprávněnou osobou.
Neznečištěné odpadní vody ze střech a komunikací budou svedeny do
zasakovacích objektů v souladu s požadavky platného zákona o vodách.
Splaškové vody z hygienického zařízení (předpokládaný nárůst
zaměstnanců z 11 na 12 pracovníků) v celkovém množství 525,6 m3/rok budou
nadále jímány do samostatné bezodtoké jímky, z které budou v pravidelných
intervalech vyváženy k likvidaci na ČOV.
Hodnocení produkce odpadních vod a nakládání s nimi je v dokumentaci
jinak provedeno dostatečně a přehledně.

Část B.III.3 Odpady
Část věnovaná odpadům je zpracována v souladu se zákonem
o
odpadech. Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle nového katalogu odpadů
č. 93/2016 Sb.
Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období
jejich vzniku.
Navrhovaná stavba nebude produkovat zdraví škodlivé látky ani toxické
odpady. Odpad druhové skladby vychází z obecně platných zvyklostí a ze
zkušeností provozu již existujících stájí.
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Za provozu stáje budou produkovány obvyklé odpady pro zemědělské
provozy (odpady z krmiv, odpady z léčiv, zářivky a pod.). Tyto odpady budou
předávány jiným oprávněným subjektům k následnému využití, popřípadě
odstranění. V dokumentaci je chybně uveden výraz "zneškodnění".
Dále je nutné upozornit, že k nakládání s nebezpečnými odpady v místě
vzniku již původce nepotřebuje mít udělen souhlas ve smyslu § 16 odst.3 zákona
č. 185/2001 b. o odpadech.
V dokumentaci je správně uvedeno, že produkovaná kejda není odpadem,
ale cenným organickým hnojivem, které bude využíváno ke hnojení
zemědělských pozemků.
Hodnocení části odpady a nakládání s nimi je v dokumentaci provedeno
dostatečně a přehledně, jinak bez připomínek.

Ostatní výstupy
Z ostatních vlivů se dokumentace zabývá vyhodnocením akustické situace
zpracovanou Hlukovou studií (Akustika Bartek s. r. o., Tomáš Bartek). Tato studie
hodnotí vlivy v období výstavby a v období vlastního provozu stáje.
Hluk z období výstavby bude představován především mobilními
dopravními prostředky a stavební technikou. Zde je potřeba provést organizační
opatření výstavby, zejména pak vyloučení výstavby v nočních hodinách a o
víkendech a svátcích.
V rámci vlastního provozu budou instalovány nové ventilátory s výdechem v
jihozápadním štítu nového objektu (směr od zástavby obce). Dalšími stacionárními
zdroji hluku pak budou venkovní vodní chladiče a dopravníky krmiva.
Vlastní provoz farmy bude dále emitovat hluk z liniové dopravy - zejména
provozu nákladních vozidel a případné zemědělské techniky (jedná se zejména o
odvoz vykrmených prasat, navážení krmných směsí a odvoz vyprodukované
kejdy. Četnost této dopravy byla v dokumentaci podrobně specifikována.
Zpracovatel Hlukové studie v závěrečném zhodnocení uvádí, že zdroje hluku
budou mít na chráněné prostory vliv splňující požadavky Nařízení vlády č.
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo
vibrace o hodnotách a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které
jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a
trvanlivost okolních stavebních objektů.
Potenciálním zdrojem vibrací může být navýšení průjezdu nákladních
automobilů v období výstavby i vlastního provozu. Tyto vibrace však nemají pro
okolí zásadní negativní vliv.
V areálu farmy se
elektromagnetického záření.

nevyskytuje
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Z hlediska možného zápachu se zpracovatel dokumentace odvolává na v
příloze uvedený výpočet Ochranného pásma chovu, který jako jediný dostupný
podklad posuzuje vliv provozů živočišné výroby (zápach) na jeho okolí. Z daného
výpočtu je patrno, že žádný z okolních objektů hygienické ochrany není zasažen
ve vypočteném ochranném pásmu chovu.
Také k této kapitole nejsou připomínky.
Doplňující údaje
V této kapitole zpracovatel uvádí, že stavbou nedojde k významnému zásahu
do krajiny ani nebudou řešeny významné terénní úpravy a styl nových objektů
bude korespondovat se současnou zástavbou
K této kapitole nejsou žádné připomínky.
V dalších částech dokumentace byly podrobně okomentovány předpokládané
vlivy navrhovaného provozu na jednotlivé složky životního prostředí.
Lze souhlasit se závěry zpracovatele dokumentace, že při dodržení všech
předepsaných opatření a zabezpečení navrhovaného provozu lze předpokládat,
že nebudou zásadně ohrožen jednotlivé složky životního prostředí a že
předkládaný záměr bude možné navrhnout k realizaci
Bez dalších připomínek.

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
životní prostředí
V zadání stavby je řešena jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě
nové stáje SO 01 a nové skladovací a přečerpávací jímky na kejdu SO 02 a SO
03.
Umístění stavby je dáno polohou stávajícího střediska a prostorem, v němž
je možné navrhovanou stavbu umístit.
Posuzovaná lokalita splňuje kritéria pro možnost realizace záměru investora
a bude dle poskytnutých podkladů uskutečnitelná bez významného nepříznivého
ovlivnění okolního prostředí za předpokladu technologické kázně provozovatele
chovu a dodržování podmínek pro omezení produkce NH3.
Mezi následné variantní řešení je možné uvést výběr konečného dodavatele
stavební a technologické části projektu, který bude určen na základě povinného
výběrového řízení pro případnou možnost získání dotací z fondů EU.
Jiné dislokační či stavebně - technologické varianty nebyly uvažovány.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
Přes hraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje a proto se v posuzované
dokumentaci nehodnotí.
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III. POSOUZENÍ
OHLEDEM

TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU S

NA DOSAŽENÝSTUPEŇ POZNÁNÍ POKUD

JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Každý nově postavený objekt , t.j. i objekty živočišné výroby a objekty
staveb pro skladování, zpracování a využití jejich vedlejších produktů mohou do
určité míry po výstavbě působit negativně na okolí.
Pokud se týká vlastního technického řešení stavby a navrženého
technologického zařízení je možné zcela bezpečně konstatovat, že navržené
technické a technologické řešení nově plánované stáje a nových skladovacích
kapacit na kejdu, při dodržení podmínek řádného provozování včetně
zabezpečení všech navržených opatření a doporučení, odpovídá současným
progresivním světovým zvyklostem řešení těchto staveb ve vyspělých státech
nejen Evropy, ale i světa.
Za hlavní problémové okruhy vlivů posuzované
považovat:

stavby je možné

Vlivy na ovzduší:
Z hlediska emisí a imisí základních škodlivin je v dokumentaci proveden
úplný rozbor problematiky s tím, že podle názoru autora dokumentace,
podepřeného hlavními výstupy z aplikovaných výpočtů (výpočet ochranného
pásma chovu i výpočet produkcí dalších znečišťujících látek - zejména ŃH3) je
z hlediska vlivů na ovzduší celý záměr realizovatelný s tím, že při dodržení
předepsaných opatření a používání předepsaných snižujících technologií
nepřináší žádná významnější rizika ohrožení kvality ovzduší a i vlivy na
obyvatelstvo jsou akceptovatelné a v rámci limitů.
Z tohoto pohledu je zřejmé, že plánovaná a posuzovaná výstavba nové
stáje a doprovodných provozů a plánované rozšíření stávající kapacity chovaných
zvířat zásadně neovlivní obytnou část sousední obce Dešná a ani za nepříznivé
atmosférické situace nedojde k výraznému narušení pohody obyvatel emisemi
škodlivin z posuzovaného provozu.
Vlivy na hlukovou situaci:
Z hlediska hodnocení potencionálního ovlivnění akustické situace je možné
považovat hodnocený záměr z hlediska akustické zátěže území za
akceptovatelný. Navrhovaný provoz sice uvažuje s instalací nových stacionárních
zdrojů hluku, zejména odtahových ventilátorů, tyto jsou však umístěny do
odvráceného štítu od obce. Další stacionární zdroje hluku (dopravníky krmení,
vodní chlazení a další) nemají trvalý provoz a nejsou pro danou hlukovou situaci
rozhodující.
Plánovaná doprava (zejména nákladní) se sice v dané oblasti navyšuje, ale
převážná část dopravy bude směrována mimo zastavěné území obce.
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Hlukové vlivy z provozu byly podrobně posouzeny v dokumentaci přiložené
hlukové studii a závěry této studie potvrzují, že nebudou překročeny hygienické
limity u nejbližší obytné zástavby.
Předpokládané hlukové poměry v lokalitě budou před vlastním spuštěním
provozu odkontrolovány místním kontrolním měřením, které potvrdí nepřekročení
hygienických limitů.
Vlivy na přírodu a krajinu:
Rovněž z hlediska potenciálně možného ovlivnění rostlin chráněných a
vzácných rostlin nacházejících se v lokalitách zvláštní ochrany (viz příslušné
kapitoly dokumentace) je možno v souladu s dokumentací konstatovat, že výskyt
chráněných druhů rostlin či živočichů nelze na staveništi předpokládat a tyto jsou
lokalizovány ve vzdálenostech zaručujících jejich ochranu.
Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci posuzovaného provozu farmy
docházet jsou podle autora dokumentace představována především možnou
netěsností podlah a manipulačních ploch, skladovacích jímek a nádrží a
kanalizačních systémů, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněných
tekutých materiálů do okolního terénu.
Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny skladovací prostory byly řešeny v
souladu s požadavky vodního zákona.
Provozovatel musí mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti všech
skladovacích nádrží a všech kanalizačních systémů, provedené podle ČSN 75 09
05 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle výsledku třech předepsaných
zkoušek vykazovat žádný únik vody. Tato zkouška musí být u těchto jímek
opakována jedenkrát za 5 let.
Další problém, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či
mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Tyto je
nutné likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na
ochranu vod před znečištěním ropnými látkami, ve vztahu k opatřením,
rozpracovaným v havarijním řádu farmy. Především je nutné únikům těchto látek
předcházet a to především dobrým technickým stavem mechanizace a
dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou uváděny, neboť je
nelze odhadnout.
Dopady případných havárií by se s největší pravděpodobností projevily
pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné.
Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň,
pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení
odpovědných pracovníků.
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IV.

POSOUZENÍ

NÁVRŽENÝCH

K PREVENCI,

VYLOUČENÍ,

KOMPENZACI

NEPŘÍZNIVÝCH

PROSTŘEDÍ

A

VEŘEJNÉ

OPATŘENÍ

SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ
VLIVŮ

ZDRAVÍ

A

NA ŽIVOTNÍ
K

JEJICH

MONITOROVÁNÍ
V posuzované dokumentaci jsou poměrně pečlivě a rozsáhle definována
základní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na životní
prostředí.
Pro záměr nejsou navrhována opatření, která vychází z všeobecných
podmínek platné legislativy.
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování
platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.
Významným ukazatelem budou podmínky vymezené v rámci následné
změně integrovaného povolení podle § 19a) odst. 3 zákona č. 76/2002 S., o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Níže jsou stručně shrnuta další hlavní opatření, která byla uvedena ve
vlastní dokumentaci. Případná další opatření vyplývající ze zpracování posudku
budou doplněna do návrhu stanoviska.
•

•
•

•

Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany
zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě.
Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná kontrola komunikací a v případě
jejich znečištění bude neprodleně provedena náprava.
Zpracován bude Provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d) zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.
415/2012 Sb. V provozním řádu bude uplatněna snižující technologie pro chov
prasat v areálu (přípravek do krmiva pro prasata, ponechání kejdy do vytvoření
přírodní krusty na povrchu jímky).
• Dodržena bude technologie snižujících opatření dle Metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících
látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise
z těchto stacionárních zdrojů, Věstník MŽP č.2/2013 - zaorání aplikované kejdy
do 24 hodin po aplikaci u odběratelů kejdy (jiný právní subjekt na základě
smlouvy).
Aktualizován bude Plán opatření pro případy havárie při nakládání se
závadnými látkami - havarijní plán podle §39 odst. 2 písm. a) zákona
č.254/2001 Sb. o vodách a vyhlášky č. 450/2005.
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•
Chovatel před zahájením provozu zabezpečí odběr vody tak, aby jeho
vydatnost odpovídala požadavku na potřebu vody pro provoz chovu, včetně
aktualizace povolení k nakládání s podzemními vodami.
•
Pravidelně bude aktualizován plán organického hnojení s ohledem na
produkci kejdy a potřebu dle osevního postupu a možnost jejího uplatnění na
pozemcích smluvních odběratelů. Tímto plánem budou vymezeny zejména:
plochy vhodné pro hnojení a plochy, kde organická hnojiva aplikovat
nelze vymezení období, kdy nelze organická hnojiva aplikovat (viz. NV
262/2012 Sb., příl.2, tab. 1)
vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde
nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do
půdy
zákaz aplikace na pozemky svažité (nad 80)
zákaz aplikace v bezprostředním okolí potoků a rybníků
zákaz aplikace v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou
a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to
dáno provozním řádem vodovodu
zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem
nich, kde nebude hnojeno
stanovena povinnost následného urychleného zapravení organického
hnojiva do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci
stanovena omezení plynoucí z ustanovení novely zákona č. 156/1998
Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech) a to v § 9 Používání hnojiv, statkových hnojiv a
pomocných látek:
- nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo
rozhodnutími příslušného orgánu,
- nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5
cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,
- způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku
• Obce, v jejichž katastru budou pozemky určené k vývozu, budou
s předstihem informovány o místě a časovém období vývozu (nejméně 24 hodin
předem)
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
V průběhu projednávání dokumentace se k posuzovanému záměru vyjádřily:
1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 14.12. 2017,
značka KHSJC-37041/2017/HOK JH, k vyřízení ing. Pillerová
Uvádí, že s předloženou dokumentací se souhlasí.
KHS Jč kraje upozorňuje, že v navazujících řízeních bude požadovat
aktualizovanou akustickou studii a před uvedením stavby do provozu bude
požadovat průkaz výsledky měření hluku, že hluk z provozu stavby včetně hluku z
provozu stávajících zdrojů hluku v areálu a včetně související dopravy
nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru.
Stanovisko:
Připomínka KHS bude zahrnuta do návrhu stanoviska.

2. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ve svém vyjádření ze dne 4.1.2018 pod značkou ČIŽP/42/2018/80, vyřizuje ing.
Jitka Netřebová, uvádí, že:
- Stanovisko oddělení ochrany přírody:
- upozorňuje, že podle ust. §3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, se povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významnými krajinnými
prvky (dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody) nebo stromořadím
(souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy), vyžaduje pro
stromy o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo
souvislé keřové porosty od celkové plochy 40 m2 - z volně dostupné ortofotomapy
území je patrný růst dřevin rostoucích mimo les v místě plánované novostavby,
dřeviny mohou dosáhnout uvedených parametrů.
Stanovisko:
Investor je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení
vykácení současného náletového keřového porostu s několika samostatnými
stromy (převážně ovocnými). Vlastní vykácení bude nutné provést v zimním
období. Tato podmínka bude zahrnuta do návrhu stanoviska,
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Stanovisko oddělení ochrany ovzduší
ČIŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k předloženému oznámení
připomínky.
Stanovisko:
Bez Připomínek.

Stanovisko oddělení ochrany vod
ČIŽP z vodohospodářského hlediska s realizací předloženého záměru
souhlasí za předpokladu, že investor zpracuje havarijní plán odpovídající
realizovanému stavu dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. V platném znění a
předloží jej vodoprávnímu úřadu ke schválení.
Stanovisko:
Tato podmínka bude zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska.
- Stanovisko oddělení odpadového hospodářství
- ve vztahu ke znění (obsahu) kapitoly 3 předloženého oznámení ČIŽP
upozorňuje, že k nakládání s nebezpečnými odpady v místě vzniku již původce
nepotřebuje mít udělen souhlas ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech....., a to s účinností od 1.10.2013. Taktéž použité slovní spojení
"zneškodňování odpadů" zákon o odpadech nezná, zákon o odpadech z
konečných způsobů nakládání s odpady rozlišuje pouze jejich využívání nebo
odstraňování. Pokud budou odpady produkované z provozu stáje (odpady z krmiv,
odpady z léčiv, zářivky a pod.) předávány jiným osobám, musí být tyto osoby
oprávněny k jejich převzetí (viz§ 12 odst. 3 zákona o odpadech), což většinou v
oznámení uvedený "veterinář" nebývá.
K předloženému oznámení záměru nemá ČIŽP z pohledu zákona č.
185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, žádné připomínky.
Stanovisko:
Uvedené připomínky jsou uvedeny pouze jako chybná interpretace zákona a
nemají na změnu posouzení záměru žádný zásadní vliv. Jinak bez připomínek
- Stanovisko oddělení integrované prevence:
- zařízení s názvem Výkrmna prasat Dešná je provozována v režimu
integrované prevence, v této souvislosti ČIŽP upozorňuje na dodržení ustanovení
§ 45 č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, které se týká postupu při vydání
stavebního povolení.
Stanovisko:
Na předkládaný záměr může být vydáno stavební povolení pouze na základě
pravomocně schválené změny vydaného integrovaného povolení. Tato podmínka
vychází ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto nebude
uváděna v podmínkách návrhu stanoviska
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3. KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Ve svém vyjádření ze dne 14.12.2017,
pod č.j. KUJCK 145966/2017/OZZL, vyřizuje ing Radmila Pichlíková, uvádí
ad 1 a 2
- pro zařízení "Výkrmna prasat Dešná u Dačic" bylo vydáno integrované
povolení .........
- jedná se o podstatnou změnu integrovaného povolení, která bude
provedena na základě oznámení plánované změny zařízení provozovatelem
Stanovisko:
Požadavek na projednání změny z hlediska IPPC bude zahrnut v
podmínkách návrhu stanoviska. Jinak bez připomínek
Ad 3
V dokumentaci je na str. 18 uveden zavádějící termín "zásobování vodou
bude stávající z nadzemní nádrže", spotřeba vody bude 18 484 m3/rok. Stávající
zařízení je zásobováno podzemní vodou ze 4 kopaných studní. Z dokumentace
není patrné, zda vydatnost studní bude dostačující i pro navýšený počet.
Stanovisko:
V dokumentaci se uvádí, že provoz areálu je zabezpečen ze tří kopaných
studní a jedné vrtané studně.Dále se uvádí, že chovatel před zahájením provozu
zabezpečí navýšení odběru vody tak, aby jeho vydatnost odpovídala požadavku
na potřebu vody pro povoz chovu, včetně aktualizace povolení k nakládání s
podzemními vodami.
Investor tedy před spuštěním navrhovaného provozu musí povolit
(samostatné vodoprávní řízení) a zbudovat nový zdroj vody, který svojí povolenou
vydatností zajistí dostatek vody i pro navrhovaný provoz. Tato podmínka bude
zahrnuta do návrhu stanoviska.
Ad 4
KÚ Dešná u Dačic patří mezi zranitelné oblasti .......
Stanovisko:
Bez připomínek
Ad 5
........ Porovnání záměru s BAT bude provedeno v průběhu řízení o změně
integrovaného povolení
Stanovisko:
Bez připomínek
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VI.CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Pokud se týká vlastního technického řešení stavby a technologie je
možné zcela bezpečně konstatovat, že technické a technologické řešení
moderních stájí pro chov prasat při dodržení podmínek řádného provozování,
tak jak je specifikováno v dokumentaci odpovídá současným progresivním
světovým zvyklostem řešení posuzované problematiky.
S ohledem na charakter stavby, tedy výstavbu nové stáje pro výkrm
prasat a odchov selat a nové skladovací a přečerpávací jímky na kejdu
v lokalitě stávajícího zemědělského areálu, velikost provozu a systém provozu,
je možno konstatovat, že vlivy stavby samotné a současně celého areálu
nebudou představovat významné zhoršení faktorů pohody obyvatel nejbližší
obytných objektů i celé obce a v žádném případě nemůže zásadně negativně
ovlivnit jejich zdraví a pohodu.
Toto tvrzení je plně doloženo v dokumentaci uvedeným posudkem
autorizovaného odborníka pro vyhodnocení vlivů stavby na veřejné zdraví
včetně možných zdravotních rizik (Hodnocení vlivů na veřejné zdraví,
zpracované MUDr. Bohumilem Havlem).
Ze závěrů této studie je možné konstatovat, že v současné době jsou
jedinými známými a prokázanými zdravotními riziky z provozů objektů chovu
prasat pouze zdravotní rizika profesionální pro zaměstnance těchto zařízení,
zahrnující především zvýšený výskyt respiračních a alergických onemocnění v
důsledku kontaminace vnitřního ovzduší. V daném případě moderního chovu je
toto riziko minimalizováno. Dále se uvádí, že velkokapacitní chovy
hospodářských zvířat jsou nevyhnutelně určitým zdrojem znečištění venkovního
ovzduší pachovými látkami a bioaerosolem. Doposud provedené studie však
neukazují, že by se mohlo jednat o významné zdravotní riziko. Zpracovatel
upozorňuje na možnost vzniku krátkodobých situací obtěžujících pachovými
vlivy z provoz farmy za nepříznivých rozptylových podmínek. Tyto vlivy jsou pro
provoz zemědělských farem nevyhnutelné a nelze je považovat za významné
zdravotní riziko. Jejich minimalizace je především záležitostí přísného
dodržování předepsaných snižujících technologií amoniaku a tím i ostatních
zápachových látek.
Z hlediska vlivů na ovzduší je během výstavby nutno počítat s nepříliš
významným navýšením emisí prachu, zejména při bouracích pracích a
manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po
komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat
vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek.
Jedním z hlavních bodových zdrojů je provoz vlastních stávajících i nové
stáje. Nově navržené výdechy ze stáje (ventilátory) jsou umístěny do štítu stáje
na vzdálenější stranu od obce. Dalším zdrojem na farmě pak budou nezakryté
skladovací jednotky na kejdu. Zde dochází k největším emisím znečišťujících
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látek při vlastní manipulaci s kejdou, tedy při plnění (nutné plnící potrubí kejdy
zaústit pod hladinu kejdy) a při míchání kejdy (toto provádět pouze před
vyskladňováním kejdy)
Jako prioritní bude pro navrhovaný provoz přísná technologická kázeň
provozovatele farmy (přísné dodržování a používání předepsaných snižujících
technologií) , jeho maximální ohleduplnost k obyvatelům obce (zejména otázky
volby vhodných klimatických podmínek při vyskladňování - míchání skladované
kejdy před vyskladněním a následné aplikaci statkových hnojiv na zemědělské
pozemky).
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi
amoniaku, zápachových látek, prachu, a v menším množství také dalších látek,
které jsou produkovány dopravními prostředky. Ty budou v ovzduší obsaženy
v takové koncentraci, že se jejich vliv na okolní ovzduší zásadně nezhorší.
Z charakteru výstavby i provozu lze rovněž předpokládat, že etapa
výstavby ani provozu posuzovaného záměru nebude znamenat výrazné
zhoršení akustické situace v posuzovaném území ani překračování povolených
hygienických limitů o nejbližší obytné zástavby. Období výstavby bude nutné
směřovat do pracovních dnů. Hluková zátěž z vlastního provozu stájí nebude
limitující.
Před uvedením nové stáje do provozu bude provedeno kontrolní měření
hluku, které prověří nepřekročení hygienických limitů pro souběh stávajícího i
navrhovaného provozu.
Z hlediska výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydlených objektům
lze hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti za malý a málo významný.
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou nepříliš významné, neboť
realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území.
Dešťové vody ze střech a nekontaminovaných zpevněných ploch budou
likvidovány vsakem uvnitř areálu. Dešťové vody spadlé na manipulační plochy
(výdejní plocha) kontaminované surovinami budou svedeny do nově navržené
přečerpávací jímky a následně aplikovány na zemědělské pozemky investora.
Aplikace kejdy bude probíhat na zemědělských pozemcích smluvního
partnera dle aktualizovaného a obcí projednaného plánu hnojení. Touto
aplikací může být ovlivněna povrchová a podzemní voda v obhospodařované
oblasti. Prevencí před případnými haváriemi je důsledné dodržování
aktualizovaného plánu organického hnojení a dále pravidelné proškolování
pracovníků rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich činnosti.
Při skladování a aplikaci těchto látek musí být učiněna taková opatření, aby
závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Ohrožení
povrchových nebo podzemních vod hrozí v případě hrubého porušení plánu
organického hnojení a technologické kázně.
Stájové podlahy, manipulační plochy a všechny jímky budou stavebně
provedeny a udržovány jako nepropustné objekty.
Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se rovněž
nepředpokládají a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný negativní vliv
na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody je možné za předpokladu dodržení
všech uvedených opatření za málo významné.
Z hlediska vlivů na půdu je hnojivý účinek kejdy na půdu velmi dobrý,
obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně stimulačních látek, které
působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny
obsažené v těchto statkových hnojivech jsou rostlinami přijímány pozvolněji,
než z průmyslových hnojiv.
Dusík obsažený ve statkových hnojivech je méně pohyblivý, než dusík
dodávanými průmyslovými hnojivy. Ke kontaminaci může sice docházet, ale
pouze v případě přehnojení. Aplikace na pozemky zajistí přísun potřebných
živin a přispívá k omezení dávek průmyslových hnojiv. Vlivy v této oblasti je
možno klasifikovat jako střední a pozitivní.
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje nedojde terénními
úpravami a přesunem zeminy k významnějším změnám v místní topografii.
Pro terénní úpravy, zejména na podsypy podlah, bude použit pouze
nezávadný materiál. Je vyloučeno používání znečištěných podsypových
materiálů a stavebních rumů ap.. Nebude nutné zřizovat zemníky či jiná
zařízení pro těžbu mimo areál.
Posuzovaný areál se nenachází v dobývacím prostoru ani na
chráněném ložiskovém území, proto se nepředpokládá, že dojde k ovlivnění
geologického prostředí a nerostných zdrojů či stížení jejich dobývání. Zastižení
mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako
jiných geologických jevů které by mohly být předmětem ochrany, je s ohledem
na charakter staveniště nepravděpodobné.
Vlivy je možné označit za malé a málo významné.
Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy neznamená
posuzovaný provoz ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně
vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor.
Z údajů získaných z ÚSES vyplývá, že posuzovaná stavba není v kolizi
ani svými vlivy neohrožuje žádný z jeho prvků.
Speciální opatření během výstavby směrem k dotčení živočišných a
případně rostlinných druhů se týkají pouze projednání a povolení vykácení
keřovitého náletového porostu a několika soliterních, převážně ovocných
stromů v místě budoucího staveniště. Toto kácení je nutné provést v době
vegetačního klidu, kdy lze vyloučit i případné hnízdění ptactva.
Z hlediska ochrany krajinného rázu se jedná o výstavbu dalších objektů,
které korespondují svým tvarem se stájemi a dalšími objekty uvnitř současného
zemědělského areálu. Realizací záměru nedojde k vytvoření nové
charakteristiky území, přestože jde o novou výstavbu – novou část areálu na
okraji stávajícího areálu. I přes tyto skutečnosti bude nutné v dalších stupních
PD projednat s orgány ochrany přírody začlenění nové výstavby do krajiny.
Pro zlepšení zapojení areálu do krajiny bude nutné realizovat výsadba
vhodné zeleně podle plánu ozelenění. Provedení ozelenění areálu doporučuji
projednat se zástupci obce.
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Posuzovaný záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě regionu, ani neovlivňuje
jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Z hlediska odpadů bude posuzovaný areál ve fázi provozu
produkovat poměrně malé množství odpadů a to odpadů známých s obvyklými
způsoby využití.
Celkově je možno konstatovat, že přiměřená pozornost je v dokumentaci
věnována popisům technologického a stavebního řešení, tak i obsahově
vyhovující a s dobrou úrovní odbornosti zpracované vlastní hodnotící části,
zejména údajům o vstupech, výstupech i popisu pravděpodobně ovlivněného
životního prostředí.
Zpracovatel dokumentace o posouzení vlivů záměrů posuzovaného
záměru ani zpracovatel posudku nenalezli závažné důvody negativního
ovlivnění životního prostředí.
Veškeré negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky
nebo organizačně zajištěny a eliminovány. Předpokladem je plnění
navrhovaných opatření v době přípravy záměru a v době výstavby i v době
vlastního provozu stáje.
Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany
provozovatele farmy.
Je možné konstatovat na základě výše uvedených rozborů, že je v silách
investora realizovat záměr tak, aby nebyly negativně ovlivněny antropogenní
ani přírodní systémy a celkově životní prostředí.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a v dalších podkladech a při
respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy

Doporučuji realizovat záměr
MODERNIZACE FARMY DEŠNÁ
Ve variantě navržené oznamovatelem
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy lze učinit
závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a
dalšími předpisy
Ve Veleni dne 22.1.2018

Číslo osvědčení odborné způsobilosti
Číslo rozh. o prodloužení autorizace
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VII.NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
37076 České Budějovice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
O hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle § 9a zákona č.100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona")

I.

POVINNÉ ÚDAJE

1. Název záměru

MODERNIZACE FARMY DEŠNÁ

2. Kapacita (rozsah) záměru

-

Stávající stav areálu
2 Nadzemní nezakryté Vítkovické nádrže o objemu
- 1 přečerpávací zemní jímku
- 2 podzemní betonové jímky
- 2 přečerpávací zemní jímky
- 1 kruhová podzemní betonová jímka
- 1 jímka
- skladovací kapacity v podroštových prostorách stájí
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25 m3
2 x 1458 m3
2 x 35 m3
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1000 m3
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Označení

Objekt

Kategorie zvířat

Počet
kusů

1
2
3
4
5
6
7

Jalovárna prasnic
Jalovárna prasnic
Předvýkrm selat
Porodna prasnic
Porodna prasnic
Předvýkrm prasat
Odchovna prasniček

8
9
10

Odchovna prasniček
Předvýkrm prasat
Výkrm prasat

Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasničky
Kanci
Prasničky
Selata 7-25 kg
Prasata 25-110
kg

320
320
2230
135
115
670
210
4
80
365
3000

Celkem

Přepočítávací
koeficient na
DJ
0,3
0,3
0,02
0,3
0,3
0,02
0,2
0,2
0,2
0,02
0,12

7449

DJ

96
96
44,6
40,5
34,5
13,4
42
0,8
16
7,3
360
751,1

Navrhovaný stav areálu
Označení

Objekt

Kategorie zvířat

Počet
kusů

1
2
3
4
5
6
7

Jalovárna prasnic
Jalovárna prasnic
Předvýkrm selat
Porodna prasnic
Porodna prasnic
Předvýkrm prasat
Odchovna prasniček

8
9
10

Odchovna prasniček
Předvýkrm prasat
Výkrm prasat

Posuzovaný
záměr

Odchov a výkrm prasat
SO 01

Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasnice
Prasnice
Selata 7-25 kg
Prasničky
Kanci
Prasničky
Selata 7-25 kg
Prasata 25-110
kg
Prasata 30-120
kg
Selata 10-30 kg

Celkem

Rozdíl:

320
320
2230
135
115
670
210
4
80
365
3000

Přepočítávací
koeficient na
DJ
0,3
0,3
0,02
0,3
0,3
0,02
0,2
0,2
0,2
0,02
0,12

96
96
44,6
40,5
34,5
13,4
42
0,8
16
7,3
360

7200

0,12

864

1280
16117

0,02

25,6
1640,7

+7200 ks prasat
+ 1280 ks selat

DJ

+889,6 DJ

SO. 1 – Novostavba stáje

7.200 ks prasat ve výkrmu
1.280 ks selat v odchovu

SO. 2 – Jímka skladovací

Užitný objem 4926 m3

SO. 3 – Jímka přečerpávací

Užitný objem 98 m3
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3. Zařazení záměru dle přílohy 1:

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (zejm. č. 326/2017, účinný od 1. 11. 2017), přílohy č. 1 spadá
předkládaný záměr do kategorie I (podléhá posuzování vždy),
bodu 68. Zařízení k chovu drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než je
stanovený počet
ad. c) kusů prasat na porážku na 30 kg

ad c) 3 tis. ks.

4. Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:

Jihočeský
Jindřichův Hradec
Dešná (546143)

Katastrální území:
Pozemky:

Dešná u Dačic (625698)
p. č. 927/4, st. 146, st. 147, st. 148, st. 149

5. Obchodní firma oznamovatele
Martínkov, družstvo
6. IČ Oznamovatele
IČ

260 45 940

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Martínkov, družstvo
č.p. 19 Dešná 378 73
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru,popřípadě podmínky
pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
Podmínky pro fázi přípravy:
•
•

V rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude KHS předložena
aktualizovaná akustická studie
Před vydáním stavebního povolení bude projednána podstatná změna záměru
IPPC z hlediska Zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci

Podmínky pro fázi realizace:
• Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany
zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě.
• Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná kontrola komunikací a v případě
jejich znečištění bude neprodleně provedena náprava.
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•

Zpracován bude Provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d) zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.
415/2012 Sb. V provozním řádu bude uplatněna snižující technologie pro chov
prasat v areálu (přípravek do krmiva pro prasata, ponechání kejdy do vytvoření
přírodní krusty na povrchu jímky).
• investor zpracuje havarijní plán odpovídající realizovanému stavu dle vyhlášky
MŽP č. 450/2005 Sb. V platném znění a předloží jej vodoprávnímu úřadu ke
schválení.
•
Aktualizován bude Plán opatření pro případy havárie při nakládání se
závadnými látkami - havarijní plán podle §39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001
Sb. o vodách a vyhlášky č. 450/2005.
•
Chovatel před zahájením provozu zabezpečí odběr vody tak, aby jeho
vydatnost odpovídala požadavku na potřebu vody pro plánovaný provoz chovu,
včetně aktualizace povolení k nakládání s podzemními vodami.
•
Chovatel před uvedením stavby do provozu předloží KHS průkaz výsledky
měření hluku, v kterém bude dokladováno, že hluk z provozu stavby včetně hluku z
provozu stávajících zdrojů hluku v areálu a včetně související dopravy nepřekračuje
hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
•
chovatel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací a terénních
úprav požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení vykácení současného
náletového keřového porostu s několika samostatnými stromy (převážně
ovocnými). Vlastní vykácení bude nutné provést v zimním období v době
vegetačního klidu a v době bez nebezpečí hnízdění ptactva

Podmínky pro fázi provozu
•
Dodržena bude technologie snižujících opatření dle Metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek
z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto
stacionárních zdrojů, Věstník MŽP č.2/2013 - zaorání aplikované kejdy do 24
hodin po aplikaci u odběratelů kejdy (jiný právní subjekt na základě smlouvy).
•
Pravidelně bude aktualizován plán organického hnojení s ohledem na
produkci kejdy a potřebu dle osevního postupu a možnost jejího uplatnění na
pozemcích smluvních odběratelů. Tímto plánem budou vymezeny zejména:
plochy vhodné pro hnojení a plochy, kde organická hnojiva aplikovat
nelze vymezení období, kdy nelze organická hnojiva aplikovat (viz. NV
262/2012 Sb., příl.2, tab. 1)
vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde
nebude hnojeno, nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do
půdy
zákaz aplikace na pozemky svažité (nad 80)
zákaz aplikace v bezprostředním okolí potoků a rybníků
zákaz aplikace v okolí studní individuálního zásobování pitnou vodou
a v ochranných pásmech zdrojů hromadného zásobování vodou, kde je to
dáno provozním řádem vodovodu
zakresleny povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem
nich, kde nebude hnojeno
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stanovena povinnost následného urychleného zapravení organického
hnojiva do půdy, pokud tak nebude učiněno při aplikaci
stanovena omezení plynoucí z ustanovení novely zákona č. 156/1998
Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech) a to v § 9 Používání hnojiv, statkových hnojiv a
pomocných látek:
- nepoužívat hnojiva tam, kde je to zakázáno zvláštními předpisy nebo
rozhodnutími příslušného orgánu,
- nehnojit na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5
cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm,
- způsobem ohrožujícím okolí hnojeného pozemku
• Obce, v jejichž katastru budou pozemky určené k vývozu, budou
s předstihem informovány o místě a časovém období vývozu (nejméně 24 hodin
předem)

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní
prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a
rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí
Posuzovaný záměr nevyžaduje specifické monitorovací postupy. Jak již bylo
v dokumentaci či posudku uvedeno z hlediska zabezpečení provozu bude nutné
provádět následující kontrolní a monitorovací postupy:
- ochrana ovzduší
Pravidelná kontrola používání předepsaných snižujících opatření pro snížení
emisí amoniaku a ostatních zápachových látek
- hlukové vlivy
V rámci zkušebního provozu provedení kontrolního měření hluku z provozu
stavby včetně hluku z provozu stávajících zdrojů hluku v areálu a včetně
související dopravy
- ochrana povrchových a podzemních vod
Pravidelná kontrola všech skladovacích jímek v intervalech 1x za 5 let

II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně
odůvodnění stanovení uvedených podmínek:
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího provozu chovu
prasat. Současný provoz s uzavřeným obratem stáda na farmě již funguje,
investor však potřebuje rozšířit ustajovací kapacity pro výkrm prasat a odchov
selat. Z tohoto důvodu připravuje výstavbu nové stáje SO 01 s ustajovacími
kapacitami pro 7.200 ks prasat ve výkrmu a 1.280 ks selat v odchovu.
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Součástí plánovaného rozšíření farmy bude i výstavba nové přečerpávací a
skladovací jímky na kejdu s užitnými objemy 98 + 4926 m3.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě dokumentace
vyhodnoceny jako nevýznamné, popřípadě málo významné. Nejvýznamnější vlivy
na životní prostředí spojené se záměrem byly očekávány v oblasti vlivů na ovzduší
(produkce amoniaku, zápachových látek), vlivů na hlukové poměry v lokalitě a
vlivů na ochranu povrchových a podzemních vod. Tyto vlivy byly podrobně
vyhodnoceny v rámci dokumentace v odborných studiích (rozptylová studie,
výpočet ochranného pásma chovu, hluková studie).
Posuzovaný záměr při realizaci navržených opatření k ochraně životního
prostředí prakticky neovlivní, respektive minimálně ovlivní živočichy, rostliny,
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný
majetek a kulturní památky. Ovlivnění vody je minimální, připravovaný záměr
předpokládá zbudování nového vodního zdroje, který zabezpečí spotřebu vody
pro navrhovaný provoz. Nový vodní zdroj bude povolen samostatným
vodoprávním řízením. Nekontaminované srážkové vody, zachycené na nových
objektech, budou zasáknuty v rámci areálu . V případě ovlivněné hlukové situace
byl navrhovaný provoz prověřen v dokumentaci přiloženou hlukovou studií. Na
základě požadavků ČIŽP bude v následujících stupních povolovacího procesu
aktualizována, před vydáním kolaudačního rozhodnutí pak investor zajistí
kontrolní měření, které prokáže nepřekročení hygienických limitů. Nejzásadnější
vlivy navrhovaného provozu jsou na ovzduší. V dokumentaci jsou navržena
snižující opatření a postupy, která prokazatelně snižují produkci amoniaku a tím i
ostatních zápachových látek. Tato opatření jsou zahrnuta do podmínek pro
povolení provozu.
Z hlediska současné úrovně zatížení území lze s ohledem na charakter
záměru, považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného
zdraví za přijatelný. Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje
realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti území. Z tohoto
hlediska nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci
posuzovaného záměru při předpokladu plnění všech relevantních povinností
daných platnou legislativou.
Na základě výše uvedeného, výsledků autorizovaných studií předložených v
rámci dokumentace, závěrů hodnocení posudku lze konstatovat, že předmětný
záměr lze při respektování podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné závazné stanovisko.

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

Pokud se týká vlastního technického řešení stavby a technologie je možné
zcela bezpečně konstatovat, že technické a technologické řešení nové stáje pro
chov prasat a dalších doprovodných objektů při dodržení podmínek řádného
provozování, tak jak je specifikováno v dokumentaci, odpovídá současným
progresivním světovým zvyklostem řešení posuzované problematiky.
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S ohledem na charakter stavby, tedy výstavbu nové stáje a nové skladovací
a přečerpávací jednotky na kejdu v lokalitě stávajícího zemědělského areálu,
velikost provozu a systém provozu, je možno konstatovat, že vlivy stavby samotné
a současně celého areálu nebude představovat významné zhoršení faktorů
pohody obyvatel nejbližší obytných objektů i celé obce a v žádném případě
nemůže zásadně negativně ovlivnit jejich zdraví a pohodu.
Z hlediska vlivů na ovzduší je během výstavby nutno počítat s nepříliš
významným navýšením emisí prachu, zejména při manipulaci se stavebními
materiály během výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu
z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem
vozovek.
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku,
zápachových látek, prachu a v menším množství také dalších látek, které jsou
produkovány dopravními prostředky. Ty budou v ovzduší obsaženy v natolik nízké
koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví.
Z charakteru výstavby i provozu lze rovněž předpokládat, že etapa
výstavby ani provozu posuzovaného záměru nebude znamenat výrazné zhoršení
akustické situace v posuzovaném území ani překračování povolených
hygienických limitů o nejbližší obytné zástavby. Kontrolní akustická studie i
následné kontrolní měření před vlastním spuštěním provozu pak zaručuje
nekonfliktnost s platnými hygienickými normami a bezproblémový provoz.
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou nepříliš významné, neboť realizací
záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody
ze střech a nekontaminovaných zpevněných ploch budou likvidovány vsakem
uvnitř areálu. Dešťové vody spadlé na manipulační plochy kontaminované
surovinami budou svedeny do přečerpávací jímky a následně aplikovány na
zemědělské pozemky.
Aplikace vyprodukované kejdy přechází na smluvního partnera, který bude
odebírat veškeré množství vyprodukované kejdy. Aplikací a veškerou manipulací s
kejdou může být ovlivněna povrchová a podzemní voda v obhospodařované
oblasti pouze v případě havárie či technologické nekázně. Prevencí před
případnými haváriemi je důsledné dodržování aktualizovaného plánu organického
hnojení a dále pravidelné proškolování pracovníků rozvážejících organická hnojiva
a pravidelná kontrola jejich činnosti. Při skladování a aplikaci kejdy musí být
učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod.
Stájové podlahy, manipulační plochy a všechny jímky budou stavebně
provedeny a udržovány jako nepropustné objekty.
Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se rovněž nepředpokládají
a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný negativní vliv na hladiny
podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.
Z hlediska vlivů na půdu je hnojivý účinek statkových hnojiv velmi dobrý,
obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, včetně stimulačních látek, které
působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny
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obsažené ve statkových hnojivech jsou rostlinami přijímány pozvolněji, než
z průmyslových hnojiv. Dusík obsažený ve statkových hnojivech je méně
pohyblivý, než dusík dodávanými průmyslovými hnojivy. Ke kontaminaci může
sice docházet, ale pouze v případě přehnojení, ale vzhledem k dostatečnému
množství ploch k němu nebude docházet. Aplikace na pozemky zajistí přísun
potřebných živin a přispívá k omezení dávek průmyslových hnojiv.
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje nedojde terénními
úpravami a přesunem zeminy k významnějším změnám v místní topografii.
Pro terénní úpravy, zejména na podsypy podlah, bude použit pouze
nezávadný materiál. Je vyloučeno používání znečištěných podsypových materiálů
a stavebních rumů ap.. Nebude nutné zřizovat zemníky či jiná zařízení pro těžbu
mimo areál.
Posuzovaný areál se nenachází v dobývacím prostoru ani na chráněném
ložiskovém území, proto se nepředpokládá, že dojde k ovlivnění geologického
prostředí a nerostných zdrojů či znemožnění jejich dobývání. Zastižení
mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako
jiných geologických jevů které by mohly být předmětem ochrany, je s ohledem na
charakter staveniště nepravděpodobné.
Z hlediska vlivy na faunu, flóru a ekosystémy neznamená
posuzovaný provoz ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně
vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor.
Z údajů získaných z ÚSES vyplývá, že posuzovaná stavba není v kolizi ani
svými vlivy neohrožuje žádný z jeho prvků.
Speciální opatření během výstavby směrem k dotčení živočišných ani
rostlinných druhů nejsou nutná.
Z hlediska ochrany krajinného rázu se jedná o výstavbu dalších objektů,
které korespondují svým tvarem s objekty ve stávajícím areálu. Realizací záměru
nedojde k vytvoření nové výrazné charakteristiky území. I přesto bude investor
povinen v dalších stupních PD projednat záměr s orgánem ochrany přírody –
začlenění stavby do rázu krajiny.
Pro zlepšení zapojení areálu do krajiny bude nutné
vhodné zeleně podle plánu ozelenění.

realizovat výsadba

Posuzovaný záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž
neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě regionu, ani neovlivňuje jiné
kulturní hodnoty nemateriální povahy.
Z hlediska odpadů bude posuzovaný areál ve fázi provozu produkovat poměrně
malé množství odpadů a to odpadů známých s obvyklými způsoby využití.
Veškeré negativní vlivy, které by záměr mohl přinést, mohou být technicky
nebo organizačně zajištěny a eliminovány. Předpokladem je plnění navrhovaných
opatření v době přípravy záměru a v době výstavby i v době vlastního provozu
stáje.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání,
pokud jde o znečišťování životního prostředí

Pokud se týká vlastního technického řešení navrhovaného využití areálu, je
možné jednoznačně konstatovat, že technické a technologické řešení, při
dodržení podmínek řádného provozování, odpovídá současným progresivním
technologiím pro intenzivní chov prasat se zaměřením na maximalizaci produkce
a je jednou z variant nejlepších dostupných technologií v chovu prasat.
Navržené řešení garantuje rozumné řešení pro využití stávajícího
zemědělského areálu a jeho rozšíření o kapacity výkrmu prasat narozených v
tomto areálu až do jatečné hmotnosti a navýšení potřebné kapacity odchovu selat.
Navrhovaná opatření poskytují co nejmenší dopady na jednotlivé složky životního
prostředí, na obyvatele okolních obcí a při dodržení všech v dokumentaci
zmíněných parametrů navazujících na požadavky legislativy EU toto řešení skýtá
garanci uplatnění nezbytné péče i o chovaná zvířata.
Za hlavní problematické okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v
rámci dokumentace je možné považovat produkci amoniaku a ostatních
zápachových a znečišťujících látek. V rámci dokumentace byla uvedena
rozptylová studie i výpočet ochranného pásma chovu, tyto prokazují nepřekročení
limitních hodnot u nejbližší obytné zástavby a splnění požadavků platné legislativy.
Pro navrhovaný provoz jsou předepsána technická i technologická opatření, která
prokazatelně snižují produkci amoniak tím i ostatních zápachových látek.
Další problematický okruh je představovaný produkcí, skladováním a
následnou aplikací vyprodukované kejdy. Skladování kejdy je v areálu vyřešeno
ve stávajících i nově navrhovaných
skladovacích jednotkách, jakož i v
podroštových kanálech. Tyto skladovací kapacity jsou navrženy jako nepropustné
a mají dostatečnou skladovací kapacitu. Vlivy aplikace statkových hnojiv mohou
působit na větší ploše než je samotný areál chovu prasat. Vzhledem k tomu, že
investor vyprodukovanou kejdu předává smluvnímu partnerovi. Dodávky kejdy
těmto odběratelům jsou uskutečňovány podle schválených havarijních plánů
odběratelů, jejichž součástí jsou plány organického hnojení, které přesně stanovují
vhodné pozemky pro možnou aplikaci.
Hodnocení splnění všech standardů pro chov prasat z uvedené
dokumentace nebylo možné provést, to je však běžné v této fázi příprav záměru.
Zpracovatel posudku konzultoval řešení navrhované technologie s projektantem,
oznamovatelem, a případným výrobcem a dodavatelem technologického zařízení.
V dalších krocích realizace projektu bude projekt podrobně dopracován a
konfrontován se zákonnými normami, zejména pak v procesu integrovaného
povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. V platném znění.
Pokud se týká vlastního technického řešení navrhovaných objektů může
zpracovatel posudku jednoznačně konstatovat, že technické a technologické
řešení odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro
chov prasat.
Pro případ havárie je nutné aktualizovat havarijní plán podle požadavků
vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci farmy a podle kterého je provozovatel i kdokoliv jiný povinen
postupovat, pokud havárii zjistí.
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Jedním z hlavních preventivních předpokladů je zachování všech
bezpečnostních režimů ve výrobních a skladovacích objektech, dodržování
technologické kázně a pravidelné kontroly dodržování těchto opatření.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Předložená dokumentace v podstatě varianty neobsahuje, oznamovatel
předložil záměr v jedné základní variantě.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci

V průběhu projednávání dokumentace se k posuzovanému záměru vyjádřily:
1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 14.12. 2017,
značka KHSJC-37041/2017/HOK JH, k vyřízení ing. Pillerová
Uvádí, že s předloženou dokumentací se souhlasí.
KHS Jč kraje upozorňuje, že v navazujících řízeních bude požadovat
aktualizovanou akustickou studii a před uvedením stavby do provozu bude
požadovat průkaz výsledky měření hluku, že hluk z provozu stavby včetně hluku z
provozu stávajících zdrojů hluku v areálu a včetně související dopravy
nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru.
Stanovisko:
Připomínka KHS bude zahrnuta do návrhu stanoviska.

2. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ve svém vyjádření ze dne 4.1.2018 pod značkou ČIŽP/42/2018/80, vyřizuje ing.
Jitka Netřebová, uvádí, že:
- Stanovisko oddělení ochrany přírody:
- upozorňuje, že podle ust. §3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, se povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významnými krajinnými
prvky (dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody) nebo stromořadím
(souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy), vyžaduje pro
stromy o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo
souvislé keřové porosty od celkové plochy 40 m2 - z volně dostupné ortofotomapy
území je patrný růst dřevin rostoucích mimo les v místě plánované novostavby,
dřeviny mohou dosáhnout uvedených parametrů.
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Stanovisko:
Investor je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení
vykácení současného náletového keřového porostu s několika samostatnými
stromy (převážně ovocnými). Vlastní vykácení bude nutné provést v zimním
období. Tato podmínka bude zahrnuta do návrhu stanoviska,
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší
ČIŽP nemá z hlediska ochrany ovzduší k předloženému oznámení
připomínky.
Stanovisko:
Bez Připomínek.

Stanovisko oddělení ochrany vod
ČIŽP z vodohospodářského hlediska s realizací předloženého záměru
souhlasí za předpokladu, že investor zpracuje havarijní plán odpovídající
realizovanému stavu dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. V platném znění a
předloží jej vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Stanovisko:
Tato podmínka bude zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska.

- Stanovisko oddělení odpadového hospodářství
- ve vztahu ke znění (obsahu) kapitoly 3 předloženého oznámení ČIŽP
upozorňuje, že k nakládání s nebezpečnými odpady v místě vzniku již původce
nepotřebuje mít udělen souhlas ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech....., a to s účinností od 1.10.2013. Taktéž použité slovní spojení
"zneškodňování odpadů" zákon o odpadech nezná, zákon o odpadech z
konečných způsobů nakládání s odpady rozlišuje pouze jejich využívání nebo
odstraňování. Pokud budou odpady produkované z provozu stáje (odpady z krmiv,
odpady z léčiv, zářivky a pod.) předávány jiným osobám, musí být tyto osoby
oprávněny k jejich převzetí (viz§ 12 odst. 3 zákona o odpadech), což většinou v
oznámení uvedený "veterinář" nebývá.
K předloženému oznámení záměru nemá ČIŽP z pohledu zákona č.
185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, žádné připomínky.

Stanovisko:
Uvedené připomínky jsou uvedeny pouze jako chybná interpretace zákona a
nemají na změnu posouzení záměru žádný zásadní vliv. Jinak bez připomínek
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- Stanovisko oddělení integrované prevence:
- zařízení s názvem Výkrmna prasat Dešná je provozována v režimu
integrované prevence, v této souvislosti ČIŽP upozorňuje na dodržení ustanovení
§ 45 č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, které se týká postupu při vydání
stavebního povolení.

Stanovisko:
Na předkládaný záměr může být vydáno stavební povolení pouze na základě
pravomocně schválené změny vydaného integrovaného povolení. Tato podmínka
vychází ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto nebude
uváděna v podmínkách návrhu stanoviska

3. KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Ve svém vyjádření ze dne 14.12.2017,
pod č.j. KUJCK 145966/2017/OZZL, vyřizuje ing Radmila Pichlíková, uvádí
ad 1 a 2
- pro zařízení "Výkrmna prasat Dešná u Dačic" bylo vydáno integrované
povolení .........
- jedná se o podstatnou změnu integrovaného povolení, která bude
provedena na základě oznámení plánované změny zařízení provozovatelem
Stanovisko:
Bez připomínek
Ad 3
V dokumentaci je na str. 18 uveden zavádějící termín "zásobování vodou
bude stávající z nadzemní nádrže", spotřeba vody bude 18 484 m3/rok. Stávající
zařízení je zásobováno podzemní vodou ze 4 kopaných studní. Z dokumentace
není patrné, zda vydatnost studní bude dostačující i pro navýšený počet.
Stanovisko:
V dokumentaci se uvádí, že provoz areálu je zabezpečen ze tří kopaných
studní a jedné vrtané studně.Dále se uvádí, že chovatel před zahájením provozu
zabezpečí navýšení odběru vody tak, aby jeho vydatnost odpovídala požadavku
na potřebu vody pro povoz chovu, včetně aktualizace povolení k nakládání s
podzemními vodami.
Investor tedy před spuštěním navrhovaného provozu musí povolit
(samostatné vodoprávní řízení) a zbudovat nový zdroj vody, který svojí povolenou
vydatností zajistí dostatek vody i pro navrhovaný provoz. Tato podmínka bude
zahrnuta do návrhu stanoviska.
Ad 4
KÚ Dešná u Dačic patří mezi zranitelné oblasti .......
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Stanovisko:
Bez připomínek
Ad 5
........ Porovnání záměru s BAT bude provedeno v průběhu řízení o změně
integrovaného povolení
Stanovisko:
Bez připomínek

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Kraj
Obec

Jihočeský
Dešná

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Strana 41

Posudek podle § 9 zák. č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
MODERNIZACE FARMY DEŠNÁ

Dokladová část:
KÚ - rozeslání a zveřejnění dokumentace
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Pověření ke zpracování posudku:
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Vyjádření KHS:
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Vyjádření ČIŽP:
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Vyjádření KÚ JK
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