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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Modernizace farmy TĚŠANY
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 326/2017 Sb. Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Agro MONET, a.s., Moutnice
Zpracování oznámení proběhlo v listopadu 2017. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Agro MONET, a.s.

A.2. IČ
253 08 203

A.3. Sídlo
Moutnice 200
664 55 Moutnice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Karel Ardely
Mobil: (+420) 725 082 269
Email: karel.ardely@agromonet.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Modernizace farmy TĚŠANY
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 326/2017 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
příslušný úřad:

II
69
Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek. (1
dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
KÚ

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Stávající stav

Prasata
objekt

kapacita (ks)

Předvýkrm

200

Výkrm

200

Předvýkrm

260

Výkrm

400

Výkrm

600

Výkrm

420

Výkrm

450

Výkrm

400

celkem

2930

Skot
objekt

kapacita (ks)

Dojírna

0

Kravín

362

Porodna

60
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Ochovna telat

80

Boudy v budově

110

Jalovice

192

Telata větší

192

celkem

996

Navrhovaný stav
objekt

kapacita (ks)

koef. přepočtu na DJ

DJ

362

1,3

470,6

Kravín 1
Dojírna

0

Kravín 2

362

1,3

470,6

Porodna

120

1,3

156,0

Jalovice

96 ks do 1 roku

0,53

50,9

96 ks do 2 let

0,94

60,2

Telata větší

192

0,23

44,2

celkem

1228

1282,5

Jedná se tedy o ukončení chovu prasat a navýšení stavů skotu o 272 kusů. Celková kapacita
bude 1282,5 dobytčích jednotek.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Jihomoravský

okres:

Brno venkov

obec:

Těšany

katastrální území:

Těšany [766674]

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Těšany jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do prostoru stávajícího zemědělského areálu v majetku oznamovatele mimo zastavěnou
část obce. Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je umístěn ve stávajícím zemědělském areálu ležícím mimo obytnou zástavbu obce. Chov dobytka
zde je již dlouhodobě stabilizován, v současné době dochází k útlumu chovu prasat a farma bude určena
pouze k chovu hovězího dobytka. V jeho okolí dosud nejsou umístěny žádné podnikatelské aktivity,
nicméně územní plán výhledově předpokládá jejich umístění na plochách východně od zemědělského
areálu lze zde tedy postupně očekávat rozvoj dalších komerčních aktivit především výrobního charakteru
nebo skladování, realizace takovýchto aktivit se zde však aktuálně nepřipravuje.
Nejbližší obytná zástavba leží více jak 240 m jižně od hranice zemědělského areálu.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná
automobilová doprava na silnici Těšany-Nesvačilka a běžný provoz v areálu.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru včetně zvažovaných variant
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu.
Navržena je pouze jedna varianta, která je dána návaznosti na stávající provoz areálu a kapacitních
možností.
Umístění záměru je vázáno na stávající dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným
územním plánem a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1. Popis stávajícího stavu
Areál Agro MONET, a.s. v Těšanech se nachází na mimo zastavěnou oblast obce, severním směrem. Areál
farmy je využíván především k ustájení krav s tržní produkcí mléka a mladého hovězího dobytka. Dalšími
objekty farmy jsou vepříny, sklady krmiv, obilí a další doprovodné objekty a sklady.
Za stávajícího stavu je v areálu chováno 996 ks skotu, rozmístění kusů v jednotlivých objektech je uvedeno
v následující tabulce:
objekt

kapacita (ks)

Dojírna

0

Kravín

362

Porodna

60

Ochovna telat

80

Boudy v budově

110

Jalovice

192

Telata větší

192

celkem

996

Stávající spotřeby energií
•

roční spotřeba vody (celé středisko Těšany) – 14.681 (m3)

•

roční spotřeba elektřiny (celé středisko Těšany) – 662.028 kW.h

•

roční spotřeba zemního plynu (celé středisko Těšany) – 39.589 m3 (415684 kW.h)

Stávající nároky na krmivo
Krmivo

t/rok

Kukuřičná siláž

5110

Vojtěšková senáž

3650
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Řepné řízky

1168

Pšeničná sláma krmná

292

Pšenice krmná

383

Bílkovinný koncentrát nakoupený

1022

Řepkový extrahovaný šrot

70

Luční seno

135

Mačkané kukuřičné zrno

130

Krmná melasa

38

Startér pro telata

84

Mléčná krmná náhražka

18

Minerální doplňky

6

Aditiva pro dojnice

32

Celkem

12138

Stávající produkce exkrementů
průměrný stav za 12 měsíců
Dojnice
Telata do 6 měsíců

ks
397
140

Jalovice nad 6 měsíců

111

Jalovice nad 1 rok do otelení

198

celkem

846

t/rok
hnůj

4698

močůvka

3769

hnůj

338

močůvka

197

hnůj

511

močůvka

358

hnůj

1620

močůvka

1136

hnůj

7167

močůvka

5460

celkem

12627

Stávající dopravní nároky
četnost odvozu

vozidel za rok

odvoz mléka (cisterna)

1x denně

365

bílkovinný koncentrát pro dojnice

1x týdně

52

startér pro telata

1x měsíčně

12

luční seno

1x měsíčně

12

krmná pšenice pro dojnice

2x měsíčně

24

doplňky, aditiva krmná náhražka, extrahovaný šrot

6x za rok

6

krmná melasa

2x za rok

2

sláma na stlaní

1x týdně

52

celkem

525

Celkem jde tedy o 525 příjezdů a 525 odjezdů nákladních vozidel za rok, tedy průměrně o 3 příjezdy a
odjezdy za den. Vzhledem k pravděpodobné nerovnoměrnosti rozložení dopravy uvažujeme maximálně s 5
příjezdy a 5 odjezdy za den.

Odvoz trusu:
Hnůj je uskladněn na hnojisku – které se vyskladňuje 2x ročně, při roční produkci 7167 t a nosnosti
vozidla 22 t se tedy bude jednat celkem o 326 vozidel za rok.
Močůvka je vyvážená 3xtýdně do vlastních jímek – vyskladňuje se 2xročně, při roční produkci 5460 t a
nosnosti vozidla 11 t se tedy bude jednat celkem o 497 vozidel za rok.
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V návaznosti na odvoz probíhá i aplikace na pozemky, proto uvažujeme jako maximální denní intenzitu 10
odjezdů za den.

Stávající počty zaměstnanců
V živočišné výrobě je celkem 12 zaměstnanců (2xzootechnik, 1xnoční hlídač, 2xkrmiči 7xdojičky), celkem
ve středisku Těšany je zaměstnáno 58 osob.

B.I.6.2. Popis navrhovaného stavu
Předmětem záměru je vybudování dvou nových stájí s kapacitou 362 dojnic (každá) a výstavba na ně
navazujícího objektu dojírny. Dále budou v areálu vybudovány dvě nové nádrže na kejdu s užitným
objemem 5 083 m3, vybudování čerpací jímky (80 m3) a rozvodů. Objekty pro chov hovězího dobytka
mimo prostor nové výstavby zůstanou zachovány.
Stavební aktivity proběhnou ve stávajícím areálu farmy v prostoru dvou stájí a hnojiště (které bude
demolováno). Všechny stavby jsou umístěny na ostatních a zastavěných plochách v oploceném areálu
farmy.
V rámci přípravy stavby je navržena realizace následujících stavebních objektů.

SO 01 Produkční stáj
Kejdová stáj přistýlaná separátem s kapacitou 362 ks dojnic
•

Rozměry stáje:

100,1 x 36,0 m

•

Zastavěná plocha:

3603,6 m2

•

Obestavěný prostor:

29 530 m3

Obsluha: 1 stájník který bude obsluhovat i ostatní stáje farmy.

SO 02 Dojírna
Paralelní dojírna 2x20 stání navazující na nové objekty stájí jejíž součástí je:
Čekárna před dojením s kapacitou 100 ks krav
Dva tanky na mléko s kapacitou 2x14 000 l.
Sociální zázemí pro 8 dojiček a 3 zootechniky.
Sklad separátu za dojírnou – 200 m3
•

Základní rozměry:

•

Zastavěná plocha:

1012,1 m2

•

Desinfekční vany:

106,0 m2

•

Obestavěný prostor:

5 100 m3

Obsluha na směně:

59,85 x 24,9 m

1 stájník, který bude manipulovat se skupinami mezi stájemi a dojírnou,
2 dojičky
1 zootechnik.

SO 03 Produkční stáj
Kejdová stáj přistýlaná separátem s kapacitou 362 ks dojnic
•

Rozměry stáje:

100,1 x 36,0 m

•

Zastavěná plocha:

3603,6 m2

•

Obestavěný prostor:

29 530 m3
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Obsluha: 1 stájník který bude obsluhovat i ostatní stáje farmy.

SO 04 Čerpací jímka
Dvoukomorová zemní jímka do níž bude svedena kejda ze stájí
•

Rozměry:

10,5 x 4,2 m
světlá výška 5m

•

Zastavěná plocha:

44,1 m2

•

Užitný objem:

80 m3

SO 05/I Skladová jímka
Železobetonová kruhová nadzemní jímka se stáčecí plochou
•

Rozměry:

Ø 29,6, světlá výška 8 m,

•

Zastavěná plocha:

688 m2

•

Obestavěný prostor:

5711 m3

•

Užitný objem:

5 083 m3

Výdejní (stáčecí plocha):
•

S1 – Rozměry

14 x 5,1m

•

Zastavěná plocha:

71,4 m2

SO 05/II Skladová jímka
Železobetonová kruhová nadzemní, stáčecí plocha – shodná s 05/I
•

Rozměry:

Ø 29,6, světlá výška 8 m,

•

Zastavěná plocha:

688 m2

•

Obestavěný prostor:

5711 m3

•

Užitný objem:

5 083 m3

Výdejní (stáčecí plocha):
•

S1 – Rozměry

14 x 5,1m

•

Zastavěná plocha:

71,4 m2

Obě skladové jímky budou nepropustné pro skladovaný materiál (kejdu) a budou vybaveny kontrolním
systémem pro detekci případných úniků. Stáčecí plocha bude betonová opatřená izolací proti průniku a
bude vyspádována do záchytné jímky.

SO 06 Rozvody sítí:
Předmětem projektové dokumentace stavebního objektu SO 06 je:
1.

Dešťová kanalizace

2.

Splašková kanalizace dojírny, kanalizace ze stáčecích ploch (kejdy)

3.

Tlaková kanalizace

4.

Plynovod

5.

Rozvody vody

6.

Rozvody NN
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SO 04 Zpevněné plochy:
Zastavěná plocha

plocha “A”

912,7 m2

plocha “B”

2 436,3 m2

Zpevněné plochy budou vybaveny živičným povrchem dostatečné únosnosti.

Nároky na krmivo po realizaci
Spotřeba krmiva v nově budovaných stájích bude činit 7 964 t/rok. Celková spotřeba krmiva v areálu po
realizaci záměru bude činit:
Krmivo

t/rok

Kukuřičná siláž

6 300

Vojtěšková senáž

4 500

Řepné řízky

1 440

Pšeničná sláma krmná

360

Pšenice krmná

472

Bílkovinný koncentrát nakoupený

1 260

Řepkový extrahovaný šrot

86

Luční seno

166

Mačkané kukuřičné zrno

160

Krmná melasa

47

Startér pro telata

104

Mléčná krmná náhražka

22

Minerální doplňky

7

Aditiva pro dojnice

39

Celkem

14 965

Produkce exkrementů po realizaci
Produkce odpadů v nově budovaných stájích bude 1 810 t separátu a 13 554 t kejdy za rok. Kejda bude
skladována v nadzemní skladové jímce. Vývoz 2x ročně přímo na pole v období vhodném pro aplikaci.
Celková produkce odpadů v areálu po realizaci záměru bude činit:
průměrný stav za 12 měsíců
Dojnice
Porodna
Telata do 6 měsíců
Jalovice nad 6 měsíců
Jalovice nad 1 rok do otelení

celkem

ks
724
120
192
96
96

1228

t/rok
separát

1810

kejda

15032

hnůj

1044

močůvka

732

hnůj

2016

močůvka

1171

hnůj

835

močůvka

586

hnůj

835

močůvka

586

hnůj

4730

močůvka

3074

separát

1810

kejda

15032

celkem

24647
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Dopravní nároky po realizaci
vozidel za rok
odvoz mléka (cisterna)

365

bílkovinný koncentrát pro dojnice

64

startér pro telata

15

luční seno

15

krmná pšenice pro dojnice

30

doplňky, aditiva krmná náhražka, extrahovaný šrot

7

krmná melasa

2

sláma na stlaní

64

celkem

647

Celkem jde tedy o 647 příjezdů a 647 odjezdů nákladních vozidel za rok, tedy průměrně o 3 příjezdy a
odjezdy za den. Vzhledem k pravděpodobné nerovnoměrnosti rozložení dopravy uvažujeme maximálně s 5
příjezdy a 5 odjezdy za den. Denní intenzita dopravy obsluhující skot se tedy nezmění.

Odvoz trusu:
Hnůj bude i nadále uskladněn na hnojisku – které se vyskladňuje 2x ročně, při roční produkci 3 451 t a
nosnosti vozidla 22 t se tedy bude jednat celkem o 157 vozidel za rok.
Močůvka je vyvážená 3xtýdně do vlastních jímek – vyskladňuje se 2xročně, při roční produkci 2 379 t a
nosnosti vozidla 11 t se tedy bude jednat celkem o 216 vozidel za rok.
Separát bude využíván k přistýlání, přebytečný separát bude uskladněn na hnojisku – které se
vyskladňuje 2x ročně, při roční produkci 1810 t a nosnosti vozidla 22 t se tedy bude jednat celkem o 82
vozidel za rok.
Kejda bude skladována v jímkách a vyvážená 2xročně, při roční produkci 13554 t a nosnosti vozidla 11 t
se tedy bude jednat celkem o 1232 vozidel za rok.
Celkově tedy pro odvoz trusu bude třeba 1 687 vozidel.
V návaznosti na odvoz probíhá i aplikace na pozemky, proto uvažujeme jako maximální denní intenzitu 10
odjezdů za den, tedy stejnou jako v současnosti, počet dní kdy je tato maximální intenzita dosažena se
pravděpodobně mírně zvýší.

Počty zaměstnanců
V živočišné výrobě je celkem 12 zaměstnanců po realizaci záměru se pravděpodobně tento počet mírně
navýší, pro účely tohoto posouzení uvažujeme nárůst o 2 osoby.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Záměr je uvažován s trvalým provozem bez časového omezení.
Po případném ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném
dodržování provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek (kejdy, maziv z
techniky) do půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

Vyhodnocení z hlediska zákona o integrované prevenci
Chovy hovězího dobytka nespadají do režimu zákona o integrované prevenci.

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

04/2019
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Předpokládaný termín dokončení:

10/2020

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 65 1111

ORP:

Židlochovice

Městský úřad Židlochovice
Nádražní 750,
667 01 Židlochovice
tel.: 547 428 770

obec:

Těšany

Obecní úřad Těšany
Těšany 141
664 54 Těšany
tel.: 544 248 234

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
rozhodnutí ze stavebního a územního řízení
Městský úřad Židlochovice
stavební úřad
Nádražní 750,
667 01 Židlochovice
tel.: 547 428 770
závazné stanovisko dle zákona 201/2012 Sb. (o ovzduší)
souhlas k nakládáním s odpady

KÚ Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 65 1111
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

ZPF (BPEJ):

parcely nejsou součástí ZPF

PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

Záměr je realizován ve stávajícím zemědělském areálu, dotčené parcely jsou vedeny jako ostatní plocha a
zastavená plocha a nádvoří
katastrální území:

Těšany [766674]

Dotčené parcely: 1237/106, 1237/110, 1237/112, 1237/113, 1237/114, 1237/115, 1237/117, 1237/118,
1237/119, 1237/120, 1237/123, 1237/124, 1237/125, 1237/125,, 1237/128,
1237/129, 1237/133, 1237/134, 1237/135, 1237/140,, 1237/141, 1237/146,
1237/147, 1237/153, 1237/159., 1237/23, 1237/24, 1237/29, 1237/30, 1237/33,
1237/34, 1237/35, 1237/36, 1237/40, 1237/52, 1237/54, 1237/55, 1237/56,
1237/57, 1237/58, 1237/59, 1237/75, 1237/77, 1237/78, 1237/86, 1237/87,
1237/89, 1237/91, 1237/92, 1237/93, 1237/94, 1237/96, 1251/1, 1251/4, 1251/5,
1251/6, 1252/1, 1252/11, 1252/2, 1252/59, 1256/1, 1256/5, 1256/6, 1256/7,
1256/8, 1256/9, 1258/1

B.II.2. Voda
SO 01 Produkční stáj:
Denní spotřeba vody:

21 720 (60 l/ks/den)

Potřeba vody za rok

7 928 m3

Denní spotřeba vody:

14 440 l

Potřeba vody za rok

5 271 m3

SO 02 Dojírna:

SO 03 Produkční stáj:
Denní spotřeba vody:

21 720 (60 l/ks/den)

Potřeba vody za rok

7 928 m3

Celkem se tedy počítá se spotřebou 21 127 m3 za rok.
zdroj:

stávající vodovod

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

soudobý příkon 291,4 kW

Spotřeba zemního plynu:

není uvažováno

Teplo z rozvodu:

není uvažováno

Základní suroviny:

Základními surovinami pro provoz bude dovážená krmivo a přípravky.
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Spotřeba krmiva v nově budovaných stájích bude činit 7 964 t/rok. Celková spotřeba krmiva v areálu po
realizaci záměru bude činit:
Krmivo

t/rok

Kukuřičná siláž

6 300

Vojtěšková senáž

4 500

Řepné řízky

1 440

Pšeničná sláma krmná
Pšenice krmná
Bílkovinný koncentrát nakoupený

360
472
1 260

Řepkový extrahovaný šrot

86

Luční seno

166

Mačkané kukuřičné zrno

160

Krmná melasa

47

Startér pro telata

104

Mléčná krmná náhražka

22

Minerální doplňky

7

Aditiva pro dojnice
Celkem

39
14 965

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do prostoru stávajícího zemědělského areálu, který je a bude dopravně
napojen na stávající silnici Těšany - Nesvačilka.
Zásobování a expedice je a bude prováděna nákladními vozidly provozovatele i externí dopravou.
V důsledku navýšení stavů skotu předpokládáme tomu úměrný nárůst požadavků na dopravu. Současně se
však předpokládá postupný útlum chovu prasat a tedy pokles dopravy obsluhující tuto část živočišné
výroby.
Pro účely vyhodnocení vlivů na životní prostředí uvažujeme se zachováním stávajících intenzit dopravy
obsluhující areál.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Záměr je realizován ve stávajícím areálu v prostoru již dříve zastavěném a tedy nemá nároky na zábor
ploch, které ovlivňují biologickou rozmanitost či využívání přírodních zdrojů a ovlivnění druhů a
ekosystémů.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci realizace se nepředpokládá instalace nových zdrojů tepla.

Plošné zdroje
Zdrojem emisí bude chov skotu, skladování exkrementů (kejdy, hnoje, separátu..) produkovaných
chovanými zvířaty. Ve smyslu zákona 201/2012 sb. o ovzduší se jedná o vyjmenovaný zdroj dle kódu 8
přílohy č. 2 zákona.

Emise z provozu
Celkové roční emise včetně výše uvažovaných snižujících faktorů je uvedena v následující tabulce:
ks

faktor

NH3

snížení

NH3 po snížení

Kravín 1

362

10

3 620

30%

2 534

Dojírna

0

6

Kravín 2

362

10

3 620

30%

2 534

Porodna

120

6

720

15%

612

Jalovice

192

6

1 152

15%

979

Telata větší

192

6

1 152

15%

979

10 264

7 638

(kg/rok)

(kg/rok)

Emise ze skladování exkrementů
Celkové roční emise včetně výše uvažovaných snižujících faktorů je uvedena v následující tabulce:
ks

faktor

NH3

snížení

NH3 po snížení

kejda

724

2.5

1 810

40%

1 086

hnůj

504

1,7

857

40%

514

2 667

1 600

(kg/rok)

(kg/rok)

Jako opatření snižující produkci amoniaku je uvažováno s pravidelným odklizem exkrementů a skladování
exkrementů tak aby se vytvořila přirozená krusta snižující emisi amoniaku.

Liniové zdroje
Automobilová doprava obsluhující záměr se oproti stávajícímu stavu nemění, proto neuvažujeme s novými
emisemi škodlivin z liniových zdrojů.

Výstavba
Realizace záměru bude spojena s demolicemi a úpravami terénu uskutečněnými v relativně omezeném
čase. Vlastní stavební práce nebudou spojeny se významnějšími skládkami sypkých hmot nebo činnostmi
s vyšší prašností. Podstatnější produkci škodlivin tedy neočekáváme.
S ohledem na relativně velkou vzdálenost prostoru stavby od obytné zástavby nepředpokládáme
podstatnější ovlivnění obyvatel výstavbou.
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B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce splaškových vod produkovaných zaměstnanci se v případě nárůstu
zaměstnanců navýší o cca 29 m3 za rok na 1 nového zaměstnance
Splašky budou odváděny do stávající kanalizace svedené do jímky a následně
odváženy na ČOV.

Technologické vody: bude se jednat o vody z oplachu podlah a čištění technologie pro dojení a
skladování mléka. Celková produkce nově vybudovaných objektů bude činit
14 m3/den. Vody budou shromažďovány v jímce a odváženy ke zneškodnění na ČOV
(Modřice).
Srážkové vody:

celkový objem srážkových vod z nově vybudovaných objektů a zpevněných ploch
činí 4 919 m3 rok-1. Vody budou jímány v retenčních nádržích a následně řízeně
vypouštěny do areálové kanalizace zaústěné do Hranečnického potoka. Dle údajů
v projektové dokumentaci složení horninového prostředí neumožňuje vody vsakovat.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
15

Odpadní obaly. čisticí tkaniny, ochranné oděv

15 01 06
150 110

Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

15 02 02

Čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

17

Stavební a demoliční odpady

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

17 01 06
17 01 07
17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 04

Směsné kovy

17 05 01

Zemina nekontaminovaná

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

20

Komunální odpady

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 10

Oděvy

20 01 39

Plasty

20 03 01

Směsný komunální odpad
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Odpady z provozu
kód

název

kategorie

02 01 02

Živočišná tkáň

O

02 01 03

Rostlinná tkáň (zbytky krmiv)

O

02 01 04

Odpadní plasty

O

02 01 08

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

N

18 02 03

Odpady na jejichž sběr a shromažďování nejsou
kladeny nároky z hlediska prevence infekce

O

18 02 08

Nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 17 02 07

N

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

nakládání
Předání osobě oprávněné k převzetí
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
185/2001 Sb.,
Recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
185/2001 Sb., recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
185/2001 Sb.
Odborná firma
Předání osobě oprávněné k převzetí
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
185/2001 Sb.
Předání osobě oprávněné k převzetí
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
185/2001 Sb.
Recyklace
Předání osobě oprávněné k převzetí
ve smyslu § 12 odst. 3 zákona
185/2001 Sb.

Výše uvedené odpady se již ve stávajícím provozu vyskytují a jejich sortiment se podstatně nemění.
s ohledem na navýšení stavu se očekává úměrný nárůst produkce. Uvedený výčet je jen orientační.
Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy,
tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých
druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Bodové zdroje hluku: V rámci realizace se nepředpokládá s umístěním nových významnějších bodových
zdrojů hluku. Uvnitř stájí budou umístěny ventilátory (celkem 14 ks v každé stáji)
pro zlepšení kvality stájového prostředí a ochlazení zvířat. Z hlediska hluku se
nejedná o významnější zdroj (hluková emise cca 64 dB), který je utlumený stavební
konstrukcí objektu.
Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku jsou uvažovány příjezdy a pojezdy automobilové dopravy.
S ohledem na stávající provoz se však bude jednat pouze o změnu uvnitř areálu.
Intenzity dopravy mimo areál a rozložení dopravy do směrů se prakticky nemění.
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany
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-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách,
skladování kejdy a manipulace s ní bude zabezpečená proti únikům i úkapům.

-

Péče o zvířata, nakládání s kadavery a ostatními odpady bude probíhat stávajícím způsobem
kvalifikovaným personálem.

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké

STRANA 21 z 41

Modernizace farmy TĚŠANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu na katastru obce Těšany. Areál se
nachází mimo obytnou zónu obce a od nejbližší obytné zástavby je vzdálen cca 200 m. Nejvýznamnějším
zdrojem antropogenních vlivů je již stávající provoz zemědělského areálu a provoz automobilové dopravy
na stávající silniční síti.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Posuzovaná lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Šaratice.
Posuzovaná lokalita leží uvnitř zranitelných oblastí dle NV 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a
akčním programu.
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly v (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů vybraných znečišťujících látek.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V obci Těšany žije 1202 obyvatel. Nejbližší obytná zástavba je při silnici Těšany Nesvačilka vzdálená váce
jak 200 m, od prostoru realizace posuzovaného záměru je obytná zástavba vzdálena více jak 350 m.
Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, jedná se maximálně o několik
desítek osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
1

Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 12,3 km (jedná se o stanici Brno Tuřany)
Dále je možno použít i stanici v Sivicích (17.8 km). Dále pro popis stávajícího stavu využíváme údaje o
průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici v Tuřanech 15,2 µg.m-3, což činí 38%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinová koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 69,1 µg.m-3 což je do 35% hodnoty
-3
imisního limitu (LV1h=200 µg.m ), limit tedy je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V prostoru navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace až 13,2 µg.m , tedy do 33% limitu (LVr=40 µg.m ).

1

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Tuhé látky - PM10

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Tuřany do 22 µg.m-3, tedy do 55%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na stanici Tuřany dosáhla hodnot nad hranicí imisního limitu
-3
(LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla do 17 případů, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do hodnoty 25,9 µg.m , tedy do 65% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2012 až 2016 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
do hodnoty 44,9 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

Tuhé látky - PM2,5
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM25 průměrné roční koncentrace
-3
-3
do hodnoty 20 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).
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Benzen

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanicích v Brně do 1,5 µg.m-3. Což činí
30% imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž benzenu průměrné roční
-3
-3
koncentrace 1,6 µg.m , tedy do 32% limitu (LVr=5 µg.m ).

Benzo(a)Pyren

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na stanicích v Brně do 0,9 ng.m-3, což
je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje do 0,85 ng.m ,
-3
imisní limit (1 ng.m ) tedy není překročen.

Amoniak
V roce 2016 nebyla tato škodlivina v okolí záměru měřena. Stávající legislativa nestanovuje pro amoniak
imisní limit.
Pro alespoň přibližný popis stávající úrovně maximální hodinové imisní zátěže za stávajícího stavu uvádím
výsledky rozptylové studie z roku 2006 (ing. Marťan):
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-3

Maximální hodinové koncentrace amoniaku v předmětné lokalitě dosahuje do cca 100 µg.m , v prostoru
obytné zástavby pak do 70 µg. Z toho vyplývá, že hodnota čichového prahu (NH3) je zde občas dosažena,
koncentrace však nedosahují obtěžujících hodnot.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v teplé oblasti s následující
charakteristikou:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

T4

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170-180

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených

40 až 50
110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr bude umístěn uvnitř stávajícího zemědělského areálu. Nejbližšími významnými zdroji hluku jsou
automobilová doprava na silnicích II/380 (Moutnice-Klobouky u Brna) a III/4167 (Těšany – Nesvačilka).
Intenzita automobilové dopravy na silnici II/380 činí dle sčítání z roku 2016 4.869 vozidel z toho 992
těžkých:
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Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaj,
• dílčí povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po jihlavu,
• drobné povodí 4-15-03-090 Hranečnický potok

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a neleží ve vyhlášeném záplavovém území, ani není
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Posuzovaná lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Šaratice:

Podzemní voda
Zájmové území je součástí hydrogeologického rajónu č. 3230 - Středomoravské Karpaty - severní část.
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Posuzovaná lokalita leží uvnitř zranitelných oblastí dle NV 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a
akčním programu.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF).
Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Území leží v geomorfologické oblasti Středomoravských Karpat, celku Ždánický les IXB-1, převážně na
pokraji okrsku Uhřická vrchovina IXB-1C-b (část Dambořické vrchy). V obou případech se jedná o ploché
vrchoviny, území s erozně denudačním reliéfem, širokými zaoblenými rozvodními hřbety, resp. rovinami.
Po stránce geologické patří území ke Karpatské soustavě, tedy mladému zvrásněnému pohoří, které získalo
definitivní polohu až v třetihorách.

Z hlediska geologické stavby lze rozlišit vnější flyšové pásmo (paleogén) a čtvrtohorní sedimenty (kvartér).
Vnější flyšové pásmo je v území zastoupeno podslezsko-ždánickou jednotkou. Oblast je na povrchu
budována sedimenty ždánické jednotky, v níž jsou vyčleněny ždánicko-hustopečské vrstvy (jílovce,
pískovce, slepence), menilitové vrstvy (jílovce s vložkami rohovců a karbonátů) a podmenilitové vrstvy
(jílovce s ojedinělými polohami pískovců). Podloží je tvořeno sedimenty spodního oligocénu,
představovaného písčitými jílovci až prachovci, na bázi s klastickým souvrstvím, dále spodním karbonem v
kulmské facii budovaným drobami, arkózami, jílovitými břidlicemi a četnými zbytky karbonské flóry a
fauny. Další sedimentační komplex představují vápence a dolomity spodního karbonu a devonu, pod nimiž
jsou vyvinuta bazální klastika devonu (křemenité pískovce, slepence). Krystalinický základ je budován
vyvřelými horninami Českého masivu.
Při místních vodotečích jsou vytvořeny mělké údolní nivy z nejmladších náplav holocenních. Holocén je
obvykle reprezentován povodňovými hlínami silně jílovitého charakteru. Výjimečně se vyskytují úlomkovité
pískovcové štěrky.
Ložiska surovin či jejich ochranná pásma se v okolí záměru nevyskytují.
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
V současné době je plocha z části zastavěna a z části pokryta ruderálním či víceletým druhově chudým
travním porostem. V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. V rámci výstavby
nebudou požadavky na kácení vzrostlých stromů, dojde pouze k odstranění náletových dřevin, které jsou
na neudržovaných plochách v areálu.
Ze zástupců fauny lze očekávat výskyt bezobratlých a drobných zemních savců, případně zálety drobného
ptactva.

Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni. Jižně
od areálu je vymezeno lokální biocentrum LBC 10 „Na Soutoku“ a západně od areálu lokální biocentrum
LBC 11 „Za Střediskem“. Podél Hranečnického potoka je vymezen biokoridor. Do plochy záměru v areálu
biocentra a biokoridory nezasahují:

Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Jižně od záměru se nachází Národní přírodní památka Stránská skála, hranice NPP se nachází více jak
600 m od plochy hodnoceného záměru.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
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Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.

Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
V prostoru záměru se VKP nevyskytují, nejbližší VKP ze zákona je Hranečnický potok.

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do prostoru
stávajícího zemědělského areálu, který je v lokalitě dlouhodobě stabilizován.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.

Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.

Archeologická naleziště
V prostoru hodnoceného záměru byl v minulosti dotčen stavební činností, přesto nelze vyloučit
pravděpodobnost archeologického nálezu. Zásahy do terénu je třeba v souladu s platnou legislativou
oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál je a bude obsluhován vjezdem ze silnice III. třídy (III/4167) Těšany Nesvačilka. Způsob
dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr může působit na okolní obyvatelstvo především vlastním provozem, respektive jeho
změnou neboť se jedná o provoz již zde dlouhodobě stabilizovaný. Hlavními potenciálními problémy budou
proto hluk, případně znečišťování ovzduší. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do areálu, který není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nejbližší obytný objekt
je vzdálen cca 250 m a více.

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se již za stávajícího stavu uplatňují emise ze spalovacích motorů vozidel
manipulačních prostředků v areálu. Vzhledem k tomu, že se spolu s realizací záměru (navýšení stavu
skotu) plánuje útlum chovu prasat nedojde po realizaci záměru k navýšení dopravní obsluhy areálu.
Respektive nedojde k nárůstu denní dopravní intenzity do areálu.
Ovlivnění kvality ovzduší emisemi ze spalovacích motorů tedy pokládáme za zanedbatelné.
Dalším zdrojem emisí škodlivin do ovzduší je vlastní chov dobytka. V rámci zpracování tohoto oznámení
byla vypracována rozptylová studie (viz příloha č. 2) v níž je vypočten celkový imisní příspěvek areálu po
realizaci navrhované modernizace. Výsledky výpočtu pro vybrané obatné objekty, které by mohly být
záměrem dotčeny jsou uvedeny v následující tabulce:
NH3
objekt
Těšany
Těšany
Těšany
Těšany

111
1
314
74
čichový práh

roční průměr
0.850
0.744
0.561
0.401
(µg.m-3)

hodinové maximum
23.6
22.8
23.3
25.2
26.6
(µg.m-3)

dosažení čich. prahu
0
0
0
0
(h/rok)

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky amoniaku vyvolané
provozem stájí i skladů exkrementů nedosahují hodnot čichového prahu a tedy obtěžování obyvatelstva
zápachem není pravděpodobné. S ohledem na původní provoz zahrnující chov prasat se tedy jedná o
zlepšení.
Celkově tedy z hlediska zdravotních účinků uvažovaných škodlivin tedy může být navržený záměr
považován za přijatelné.
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hluk
Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 350 m od plochy realizace záměru (rodinné domy
na okraji obce Těšany), a jsou kryty jinou zástavbou. Vzhledem k tomu, že se v rámci realizace záměru
nepočítá s umístěním významnějších zdrojů hluku předpokládáme že po realizaci záměru nedojde
k navýšení stávající hlukové situace v hlukově chráněných prostorech.
Významnější nárůst dopravy do areálu se nepředpokládá, proto neočekáváme ani změnu vlivu dopravního
hluku.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Sociální a ekonomické důsledky
Záměr počítá s vytvořením 2 nových pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Realizace záměru a jeho následný provoz bude mít vliv především na imisní zátěž amoniakem v důsledku
změny stavů chovaných zvířat. Záměr předpokládá ukončení chovu prasat a mírné navýšení stávajících
stavů hovězího dobytka.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněné změny byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval imisní zátěže amoniaku (NH3) v okolí záměru.

Amoniak (NH3)
Průměrné roční koncentrace NH3 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 6 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. Jedná se tedy
o nízké hodnoty. V ostatních částech hodnoceného území, mimo areál, budou hodnoty příspěvku nižší,
v prostoru zástavby dosahují hodnot pod 1 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NH3 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 60 µg.m-3. Toto
maximum vychází do prostoru vlastního areálu. Koncentrace zde tedy překračující hodnotu čichového
prahu pro amoniak (26,6 µg.m-3) Koncentrace, které můžeme považovat za obtěžující - tedy trojnásobek
čichového prahu a více zde však nejsou dosahovány.
Prostor obytné zástavby je zasažen koncentracemi nižšími než je hodnota čichového prahu, proto
nepředpokládáme obtěžování pachem v prostoru obytné zástavby.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NH3

maximální hodinové koncentrace NH3

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z rozptylové studie viz příloha č.2.
Oproti stávajícímu stavu uvedenému v části C oznámení tedy pravděpodobně dojde v důsledku útlumu
chovu prasat k poklesu imisní zátěže.

Zápach
Jak vyplývá z výše presentovaných výsledků výpočtu nepředpokládáme po realizaci záměru pachovou
zátěž obyvatelstva. Pro dosažení tohoto příznivého stavu však v rámci provozu však předpokládáme
uplatňování následujících technologií snižujících emisi amoniaku:
•

ve stájích pravidelný odkliz kejdy či mrvy 2x denně
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•

ve stájích pravidelné přistýlání separátu

•

u skladování kejdy ponechání kejdy do vytvoření přírodní krusty na povrchu jímky

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci předkládaného záměru nedochází ke vzniku významnějších nových zdrojů hluku. Použitá nová
technologická zařízení (čerpadla, ventilátory, mechanismy pro odkliz exkrementů) nebudou zdrojem
významnější emise hluku, který by měl dosah mimo areál farmy.
Dopravní nároky záměru se podstatněji neliší od stávajícího provozu. Navýšení počtu chovaných kusů skotu
sice vyvolá úměrný nárůst dovozu krmiva a odvozu mléka či exkrementů. V případě návozu krmiva a
expedice exkrementů se však jedná o dopravu, která není prováděna každodenně ale pouze několikrát
v týdnu a lze tedy počítat s tím, že sice vzroste celkový roční počet jízd avšak stávající denní průměr a
denní maximum příjezdů a odjezdů do areálu se nezmění (v rámci záměru se nepřepokládá navýšení
dopravní techniky). Ukončení chovu prasat naopak sníží dopravní nároky této části živočišné výroby.
Ovlivnění stávající hlukové situace v prostoru obytné zástavby tedy neočekáváme.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Srážkové vody z nově vybudovaných objektů budou jímány v retenčních nádržích a následně řízeně
vypouštěny – dle údajů v projektové dokumentaci složení horninového prostředí neumožňuje vody
vsakovat. Pro odvod srážkových vod bude využit stávající systém odvedení srážkových vod, který využívají
stávající objekty v místě realizace (které budou demolovány a nahrazeny novou výstavbou).
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové a technologické odpadní
vody budou jímány v jímce a následně budou odváženy na ČOV.
Plochy na nichž bude docházet k manipulaci s kejdou (stáčení) budou zabezpečeny izolovanou plochou se
záchytnou jímkou.
Nádrže pro skladování kejdy budou nepropustné a budou vybaveny systémem pro detekci případných
úniků. Pevné exkrementy budou skladovány na zpevněných plochách svedených do záchytných jímek pro
zachycení tekuté složky.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci realizace se nepředpokládá s umístěním
technologií, které by byly potenciálním zdrojem znečištění. Skladování exkrementů a manipulace s nimi
bude probíhat na zabezpečených plochách a jímkách (zpevněné plochy s jímkou, izolované jímky).
Lokalita stavby se nachází na rozhraní I. a II. pásma zřídelní oblasti Šaratice. Oblast byla vymezena na
základě výnosu MZ č.j. IL-480-4-21.6.63 ze dne 13.8.1963. Při povolování stavby je nutno postupovat dle
zákona 164/2001 Sb. (§ 37).

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF).
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru stávajícího zemědělského areálu, v prostoru posuzovaného záměru se
nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo
zprostředkované ohrožení.
Stromy a dřeviny na sousedních pozemcích nebudou záměrem dotčeny.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající hospodářskou zástavbou. V souvislosti s
navrhovaným záměrem se žádná podstatnější změna nepředpokládá.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny.
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S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměrů v tomto území je však vždy třeba
počítat s možností archeologického nálezu, v průběhu zemních prací tedy doporučujeme archeologický
dohled. V souladu s platnou legislativou je také třeba případné zásahy do terénu v předstihu oznámit
příslušnému Archeologickému ústavu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál je bude napojen stávajícím vjezdem na silnici III/4167 (Těšany - Nesvačilka), z hlediska kapacity a
dopravních intenzit považujeme napojení za dostatečné.
Kromě běžných provozních oprav stávající komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí s výjimkou přípojení na stávající sítě.

D.I.11. Vlivy na biologickou rozmanitost
Záměr je realizován ve stávajícím areálu, který je již ke stejnému účelu využíván a nemá tedy požadavky
na zábor nových ploch. Provoz podstatnějším způsobem nenavyšuje stávající vlivy na své okolí ani
podstatněji nenavyšuje požadavky na přírodní zdroje.
Vliv na biologickou rozmanitost tedy bude mizivý až nulový.

D.I.12. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Tyto nepříliš významné dopady jsou podrobně řešené v části
věnované ovzduší a hluku.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

STRANA 36 z 41

Modernizace farmy TĚŠANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a především schváleného provozního řádu zařízení.
Za opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů lze považovat především zabezpečení systému
nakládání s kejdou, kdy skladové nádrže jsou kromě izolace vybaveny systémem pro detekci úniků –
drenáží a kontrolními šachtami po obvodě skladových nádrží. Místa pro stáčení kejdy budou vybavena
zpevněnou a izolovanou plochou svedenou do jímky pro záchyt případných úniků či úkapů.
Péče o zdraví zvířat a prevence chorob je již ve stávajícím areálu zajištěna v souladu se zákonem o
veterinární péči.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ, VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ
Popis záměru vycházel z rozpracované projektové dokumentace (Ing. Jaroslav Onderka) poskytnuté
oznamovatelem.
Pro popis stávajícího stavu životního prostředí byly využity veřejně dostupné databáze a zdrojová data
poskytovaná příslušnými institucemi (ČHMÚ, VÚV, MŽP, KÚ JmK, územně plánovací dokumentace obce
Těšany atd.).
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno rozptylovou studií zpracovanou dle metodiky SYMOS 97 s
využitím dalších metodik a emisních faktorů doporučených MŽP.

D.IV.
CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ - NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
stávající činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení
možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena hluková i rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – Agro MONET, a.s., je modernizace části stávajícího areálu v Moutnicích pro chov
hovězího dobytka.
V areálu budou vybudovány 2 nové stáje s dojírnou a kejdovým hospodářstvím.
Chov prasat v areálu bude ukončen.
V souvislosti se záměrem se nepředpokládá podstatnější nárůst automobilové dopravy obsluhující záměr.
V souvislosti se záměrem se uvažuje se zřízením cca 2 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde díky ukončení chovu prasat ke snížení emisí
škodlivin (amoniaku) do ovzduší, lze tedy očekávat snížení pachové zátěže v okolí záměru. Rozptylová
studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení vyhodnotila vliv navrženého provozu na kvalitu ovzduší jako
přípustnou.
Záměr předpokládá zdroje hluku, s ohledem na jejich hlukovou emisi a omezenou dobu provozu
neočekáváme jejich negativní vliv na nejbližší obytnou zástavbu.
Nádrže pro skladování kejdy budou zabezpečeny proti úniku a budou vybaveny systémem pro kontrolu
těsnosti a detekci případných úniků.
V areálu nebudou skladovány látky, které by znamenaly významné riziko pro životní prostředí či lidské
zdraví.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Doklady:
- vyjádření příslušného úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, přílohy č. 15
k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a metodiky SYMOS 97

Zpracoval: ing. Pavel Cetl

Brno, listopad 2017
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky provozovatele zdroje obce BREAGRO.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "Modernizace farmy
TĚŠANY" a byla vytvořena jako příloha Oznámení záměru ve smyslu zákona 100/2001 Sb.
Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný provozem
objektu pro ustájení skotu.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž amoniakem (NH3). Výpočty byly prováděny pro rok 2018.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
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• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje emise amoniaku:
•

provoz objektů pro ustájení skotu

•

skladování exkrementů

V rámci výpočtu byly uvažovány objekty pro chov skotu s následující kapacitou:
objekt

kapacita (ks)

Kravín 1

362

Dojírna

bez stálé obsádky

Kravín 2

362

Porodna

120

Jalovice

192

Telata větší

192

celkem

1228

V případě Kravína 1 a 2, dojírny a porodny se jedná o nové objekty vybudované v rámci modernizace,
objekty pro jalovice a telata jsou stávající se kterými se uvažuje i nadále.

Objekty Kravín 1 a Kravín 2 budou mít půdorysné rozměry 36 m x 100 m. Podélné stěny jsou
částečně otevřeny a objekt je dokonale větrán. Proti průvanu v životní zóně jsou zvířata chráněna
ventilační svinovací plachtou a protiprůvanovou sítí. V hřebeni jsou umístěny větrací hlavice pro odvod
zkaženého vzduchu, vodních par a ostatních škodlivin. Výška hřebene je 12 m.
Ustájení dobytka bude boxová kejdová stáj přistýlaná separátem. Kejda z těchto stájí a dojírny bude
shromažďována ve sběrné jímce odkud je kejda po separaci pevného podílu čerpána do dvou
3
skladovacích nádrží o kapacitě 5083 m (každá). Tyto nádrže budou 2x ročně vyprazdňovány (a kejda
odvážena jako hnojivo).
Stávající objekty (pro jalovice a telata) používají stelivové ustájení, hnůj je pravidelně odklízen a
uskladňován na hnojišti v areálu odkud je odvážen k aplikaci na pole.
Emise z provozu
Celkové roční emise včetně výše uvažovaných snižujících faktorů je uvedena v následující tabulce:
Kravín 1

ks

faktor

NH3

snížení

NH3 po snížení

362

10

3 620

30%

2 534

Dojírna

0

6

Kravín 2

362

10

3 620

30%

2 534

Porodna

120

6

720

15%

612

Jalovice

192

6

1 152

15%

979

Telata větší

192

6

1 152

15%

979

10 264

7 638

(kg/rok)

(kg/rok)

Emise ze skladování exkrementů
Celkové roční emise včetně výše uvažovaných snižujících faktorů je uvedena v následující tabulce:
ks

faktor

NH3

snížení

NH3 po snížení

kejda

724

2.5

1 810

40%

1 086

hnůj

504

1,7

857

40%
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Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory dle metodického pokynu MŽP:
produkce NH3 (kg/zvíře za rok)

stáj

hnůj

telata, býci, jalovice, krávy bez tržní produkce mléka

6,0

1,7

dojnice

10,0

2,5

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

11.00

12.00

8.01

13.99

7.98

9.02

13.00

17.00

8.00

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Pro popis imisní zátěže v
prostoru nejbližších obytných objektů byl proveden výpočet pro 4 výpočtové body mimo pravidelnou
síť:
RB1

Těšany 111

RB2

Těšany 1

RB3

Těšany 314

RB4

Těšany 74

Rozmístění jednotlivých bodů je podrobněji znázorněno v grafické příloze této studie. Pro všechny
referenční body byl výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
-3

Pro vyhodnocení imise amoniaku byl uvažován čichový práh ve výši 26,6 µg.m . Za obtěžující
-3
považujeme koncentrace ve výši trojnásobku čichového prahu (tedy cca 80 µg.m ).
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NH3
Průměrné roční koncentrace NH3 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 6 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. Jedná se
tedy o nízké hodnoty. V ostatních částech hodnoceného území, mimo areál, budou hodnoty příspěvku
-3
nižší, v prostoru zástavby dosahují hodnot pod 1 µg.m .
-3

Maximální hodinové koncentrace NH3 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 60 µg.m . Toto
maximum vychází do prostoru vlastního areálu. Koncentrace zde tedy překračující hodnotu čichového
-3
prahu pro amoniak (26,6 µg.m ) Koncentrace, které můžeme považovat za obtěžující - tedy
trojnásobek čichového prahu a více zde však nejsou dosahovány.
Prostor obytné zástavby je zasažen koncentracemi nižšími než je hodnota čichového prahu, proto
nepředpokládáme obtěžování pachem v prostoru obytné zástavby.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NH3

maximální hodinové koncentrace NH3

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

4.2. Příspěvek záměru ve vybraných bodech mimo pravidelnou síť
Koncentrace ve vyhodnocovaných bodech po realizaci záměru jsou uvedeny v následující tabulce:
NH3
objekt
Těšany 111
Těšany 1
Těšany 314
Těšany 74
čichový práh

roční průměr
0.850
0.744
0.561
0.401
(µg.m-3)

hodinové maximum
23.6
22.8
23.3
25.2
26.6
(µg.m-3)

dosažení čich. prahu
0
0
0
0
(h/rok)

S ohledem na předpokládanou úroveň pozadí - tedy stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu
se stávající imisní zátěží neočekáváme dosažení či překročení obtěžujících koncentrací v prostoru s
obytnou zástavbou. Hodnoty čichového prahu nebude dosaženo,.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Měření amoniaku se v okolí záměru neprovádí, proto pro popis stávající imisní zátěže vycházíme
z rozptylové studie zpracované v roce 2006 ing. Marťanem.

Amoniak – maximální hodinové koncentrace

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že při plném provozu Střediska živočišné výroby s chovy prasat
-3
a skotu jsou u hodinových maxim amoniaku dosahovány koncentrace nad 100 µg.m . Toto maximum
vychází do prostoru vlastního areálu a v jeho těsném okolí.
-3

V prostoru obytné zástavby jsou vykazovány koncentrace do 70 µg.m , tedy nižší než obtěžující,
avšak nad úrovní čichového prahu.
V současné době již probíhá útlum chovu prasat a reálně tedy imisní zátěž dosahuje nižších hodnot.
Po realizaci záměru bude imisní příspěvek amoniaku nižší než jsou stávající hodnoty.
Obtěžování obyvatelstva zápachem neočekáváme, dosažení hodnoty čichového prahu v
podstatnějším rozsahu výsledky výpočtu nepředpokládají.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Pro
škodlivinu amoniak roční imisní limit není stanoven.
Kompenzační opatření tedy není třeba navrhovat.
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť po realizaci záměru očekáváme
oproti stávajícími stavu pokles imisní zátěže amoniakem.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži či obtěžování obyvatel.

V Brně 24.11.2017

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Body mimo pravidelnou síť
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8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NH3
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8.4. Příspěvek průměrné roční koncentrace amoniaku (NH3)

-3

Koncentrace na úrovni čichového prahu (26.6 µg.m ) není dosažena.

text-RS_Těšany

15(16)

MODERNIZACE FARMY TĚŠANY
Rozptylová studie

8.5. Doby dosažení hodnoty čichového prahu amoniaku (NH3)
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24
613 00 BRNO

01.11.2017
JMK 161439/2017
S – JMK 157434/2017
Ing. Janka Čejková
541651534
08.11.2017

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru
„Modernizace farmy TĚŠANY“ , k. ú. Těšany, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura
2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů vyhodnotil na základě žádosti Ing. Pavla Cetla, podané dne 01.11.2017, možnosti vlivu záměru
„Modernizace farmy TĚŠANY“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, nacházející se v působnosti Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela
mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé
či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

otisk razítka

Za správnost vyhotovení: Ing. Janka Čejková
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 534

Fax
541 651 209

E-mail
cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, Židlochovice 667 01
Odbor životního prostředí a stavební úřad - Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Adresát:

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

OZPSU/18427/2017/NL
OZPSU/18427/2017-2
Mgr. Lukáš Novotný
Ing. Andrea Karhánková
547 428 717
lukas.novotny@zidlochovice.cz

Ing. Pavel Cetl
Demlova č.p. 276/24
Brno-sever, Černá Pole
613 00 Brno 13
IČO: 70434395
Datová schránka:x2vv23x

06.11.2017

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Židlochovice, jako úřad územního plánování příslušný (dále jen ÚÚP) podle § 6 odst. (1)
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v souvislosti s přílohou č. 3 bod H. zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, na žádost, kterou dne 01.11.2017
podal:
Ing. Pavel Cetl, Demlova č.p. 276/24, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13, IČO: 70434395
ve věci:
Žádost o vyjádření k záměru „Modernizace farmy TĚŠANY“ z hlediska územně plánovací
dokumentace (pro EIA) na pozemku parc. č. 1237/93, 1237/23, 1237/24, 1237/110, 1237/113,
1237/115, 1237/120, 1237/125, 1237/129, 1237/135, 1237/141, 1237/147, 1237/134, 1237/153,
1237/146, 1237/140, 1237/133, 1237/128, 1237/119, 1237/123, 1237/112, 1237/118, 1237/124, 1256/1,
1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8, 1256/9, 1252/1, 1252/2, 1252/5, 1252/9, 1252/11, 1251/4, 1251/5,
1251/6, 1237/56, 1237/58, 1237/93, 1237/23, 1237/24, 1237/110, 1237/94, 1237/36, 1237/86, 1237/56,
1237/87, 1237/52, 1237/54, 1237/57, 1251/1, 1258/1, 1251/5, 1237/59, 1237/91, 1237/89, 1237/92,
1237/56, 1237/58, 1237/93, 1237/75, 1237/77, 1237/106, 1237/34, 1237/40 a 1237/78 v katastrálním
území Těšany
vydává toto vyjádření ve smyslu přílohy č. 3 bod H. zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů), § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. (správního
řádu) a podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu jako jiný podklad pro rozhodnutí správního orgánu
podle § 50 odst. 1 správního řádu:
Z územně analytických podkladů vyplývá:
· celé území je územím dle § 175 stavebního zákona z hlediska Ministerstva obrany.
· pozemek se nachází v ploché až mírně zvlněné zemědělské krajině
· pozemek se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje (Šaratice)
· na pozemku se nachází el. vedení E.ON i se svým ochranným pásmem
· nachází se v ochranném pásmu proti laserovým zařízením sektor B Letiště Brno,
· pozemek leží v ochranném pásmu radaru Sokolnice
· pozemek leží v ochranném pásmu hygienické ochrany ZD Těšany
5)
posoudil záměr ve vztahu k územně plánovací dokumentaci kraje - Zásadám územního rozvoje
Jihomoravského kraje účinným od 3.11.2016 (dále jen ZÚR) a z koridorů a ploch vymezených ZÚR
nevyplývají žádné konkrétní požadavky pro toto území; z obecných požadavků na území vyplývá:
· dle čl. 16 je nutno zejména podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální
soudržnosti v území kraje; v metropolitní rozvojové oblasti Brno usilovat o koordinaci
ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území a dbát zvláště
vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem
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podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a
architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny;
dle čl. 20 vytvářet územní podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod a vodních
ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a
užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje

·

6)

posoudil záměr ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obce Těšany - Územní plán Těšany
účinný od 31. 12. 2012 (dále jen ÚP).
záměr je situován:
· v zastavěném území
· v plochách vymezených v ÚP jako zóna 11a - zóna výrobní, Plochy výroby a skladování (V1)
· ve stabilizované ploše
Podmínky pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Těšany :
3.1.1.
Ochrana hodnot území - v katastru obce nevyrábět, neskladovat a nepoužívat v činnostech nebezpečné
látky, neumisťovat zde provozy životní prostředí narušující resp. ohrožující, nebo potenciálně narušující
při havárii.
Předpoklady rozvoje, funkční priority - uměřený kontinuální neskokový urbanistický a funkční rozvoj
obce, nenarušující rovnovážné vztahy v území a jeho prioritní funkce, které tvoří funkce obytné a
rekreační ve vyváženém modelu k ochraně přírody, krajiny a prvovýrobnímu potenciálu.
Rozsah urbanizace, ochrana hodnot obce:
- zástavba (resp. přestavba, dostavba) ve stabilizovaných urbanizovaných plochách měřítkem,
prostorovým a tvaroslovným uspořádáním a formou musí respektovat stávající ráz zástavby, bude s ním
harmonizována.
- objem staveb v plochách a základní kompoziční vztahy v sídle a krajině budou regulovány s ohledem
na zajištění harmonických vztahů, které reprezentuje zástavbový rytmus a řád
- regulovat stávající výrobní plochy ve vztahu k sídlu a zajištění jeho ochrany, plochy pro výrobní aktivity
rozvíjet v plochách s těžištěm ve stávajícím areálu severně od obce.

3.2.9 Plochy pro výrobu a skladování jsou určeny pro zařízení výroby, obchodu a skladů, specifickou
podmínkou plochy ozn,. v ÚP jako V1 je logistika max. 20% plochy.
4.2.1. Zásobování elektrickou energií
Transformační stanice 22/0,4 kV (TS)
b – Návrh ploch pro výstavbu nových trafostanic:
trafostanice
TS 14, 15

lokalizace - popis

návrh nových TS, způsob připojení

výrobní plochy u statku V1, venkovní stožárové
V2
odběratelské
c – Návrh ploch pro úpravu připojení a tras nových přípojek VN
trafostanice
TS 14, TS 15

s nadzemní

přípojkou

VN

popis úpravy; připojení
nadzemní přípojkou z hlavního vedení VN 4

4.4.3 Odvádění a čištění odpadních vod - 4.4.3.1 Kanalizace
c – při komplexních rekonstrukcích v plochách musí být kanalizace řešena způsobem, umožňujícím
oddílný způsob,
d – veškeré splaškové vody z obce budou odváděny na obecní ČOV.
5.3 Ochrana krajinného rázu - Návrh opatření v urbanizovaném území:

-
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Záměry zástavby v urbanizovaných plochách přizpůsobit kontextu krajiny, nevytvářet rušivé dominanty,
formy zástavby a způsoby využívání.
Tabulka T1.1
Označení plochy
(zóny)
kód

Název zóny

Funkční priorita zóny
funkce

Typ zóny

poznámka

11a

Výrobní

výroba, sklady

urbanizovaná

bez bydlení

6.1. Podrobná specifikace (charakteristika) ploch vymezených zón a podmínky pro jejich využití
11a – Výrobní
charakteristika: lehká a střední výroba, výrobní služby, skladové areály, velkoobchodní zařízení, střediska
zemědělské výroby apod, není určena pro logistiku nad 0,5 ha a provozy zátěžové na životní prostředí,
resp. zdroje potenciálního havarijního znečištění.
přípustné využití určují regulativy: Vč, VO, Vp, Vr, Vz, Ga, DG, DT, Lk, Lo,
kód specifikace přípustného využití – z toho plochy pro:
Vp
průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení a
ubytování
Vz
uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské rostlinné produkce bez bydlení a ubytování Ga
garáže (1 až 2)
DT
dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném
rozsahu, v plochách přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod.
Upozornění:
V žádosti uváděná parcela č. 1252/9 v k. ú. Těšany neexistuje.
Poučení:
Toto vyjádření nezasahuje do působnosti stavebního úřadu dle §90 stavebního zákona a nenahrazuje
rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů a
Lze jej použít pouze jako vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace jako přílohu H. k oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb.
S pozdravem
Otisk razítka

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu MěÚ Židlochovice

