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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Farma
dojnic Podmyče“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 2. 4. 2014 č. j. JMK 38648/2014
a smlouvy č. 023780/14/OŽP.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Brno ze dne 27.3.2014, č.j. ČIŽP/47/ŘI/1403365
002/14BLV

•

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení
technické ochrany životního prostředí ze dne 27.2.2014

•

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 17.3.2014, čj. KHSJM
08113/2014/ZN/HOK

•

Vyjádření KVS pro Jihomoravský kraj ze dne 4.3.2014, čj. SVS/2014/016311-B

•

Vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí ze dne 6.3.2014,
čj. MUZN 13005/2014

•

Vyjádření Jihomoravského kraje ze dne 25.3.2014, čj. JMK 36335/2014
Výchozí podklady

Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Farma dojnic Podmyče“,
č. 100/2001 Sb., v platném znění

zpracované

dle

§8

zákona

• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných
celků
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Farma dojnic Podmyče

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Nová produkční stáj:
392 ks
Nová produkční a reprodukční stáj
332 ks
Dojírna
2x16 míst
Boudy pro telata
144 ks
Dále se v areálu nacházejí stáje výkrmu skotu s kapacitou 3x211 ks.

I.3.

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

I.4.

Jihomoravský
Znojmo
Podmyče
Podmyče

Obchodní firma oznamovatele:
ZEMOS Lesná, spol. s r.o.

I.5.

IČ oznamovatele: 476 736 56

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Starý Petřín 53
671 06 Šafov
Oprávněný zástupce oznamovatele:

Adolf Vrba
tel.: 737 259 529
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Průběh posuzování:
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Jarmilou
Paciorkovou v únoru 2014.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí dne 21.2.2014.
3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru životního prostředí ze dne 2.4.2014 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne
17.10.2011.
4. Posudek předán Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 30.4.2014.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Farma
dojnic Podmyče“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána
s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována
v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
možných
haváriích
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná náplň je
naplněna.
Dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Obsah a rozsah
dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní
prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí,
kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům
zákona.
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatelka dokumentace zde provedla identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatelka dokumentace zde uvedla základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá areálem chovu skotu Podmyče.
Nová produkční stáj:
392 ks
Nová produkční a reprodukční stáj
332 ks
Dojírna
2x16 míst
Boudy pro telata
144 ks
Dále se v areálu nacházejí stáje výkrmu skotu s kapacitou 3x211 ks.
Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 1 Produkční stáj
SO 2 Produkční a reprodukční stáj
SO 3 Dojírna 2 x 16 míst
SO 4 Plocha pro telata
SO 5 Skladovací jímka
SO 6 Přečerpávací jímka a výdejní plocha
SO 7 Kanalizace splašková
SO 8 Kanalizace dešťová
SO 9 Komunikace a zpevněné plochy
SO 10 Přípojka vody
SO 11 Rozvody NN
Stavba bude zahrnovat následující provozní soubory:
PS 1a, 2a Krmení a napájení
PS 1b, 2b Ustájení a ošetřování zvířat
PS 1c, 2c Odkliz výkalů
PS 3a Dojení a úschova mléka
PS 3b Čekárna dojnic
PS 5 Skladovací jímka
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Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků, navazujících rozhodnutí
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení modernizace
farmy Podmyče odpovídá nejmodernějším trendům v chovu skotu. Navržené řešení rovněž
odpovídá požadavkům legislativy upravující chov skotu, v tomto případě s minimálními
dopady do jednotlivých složek životního prostředí. Kapitola je zpracována přehledně,
odborně a to formou, která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku stavebně
technického a technologického řešení stavby.
B.II. Údaje o vstupech
Zábor půdy:
Pozemky dotčené záměrem jsou dle katastru nemovitostí zařazeny jako „ostatní
plochy a zastavěné plochy“. Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Realizací
záměru nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že jde o využití stávajícího areálu, nemám k této kapitole
připomínky.
Odběr a spotřeba vody:
Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná. Celková spotřeba vody ve
středisku 38 871 m3, areál je zásobován z vlastního vodního zdroje, který postačuje pro
zajištění vody v současné době, pro navrhovaný stav je řešen nový vodní zdroj.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
V rámci výstavby se bude jednat o dodávky standardních stavebních surovin
a materiálů. V rámci provozu je vyčíslena navrhovaná spotřeba krmiva, stelivové slámy
a elektrické energie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. Údaje jsou dostatečně podrobné a uvedené spotřeby
odpovídají posuzovanému záměru.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Stávající komunikační síť je pro daný účel dostatečná a není nutno ji rozšiřovat.
Zemědělský areál je dopravně napojen na veřejné komunikace III/39815 směr Lančov
a III/39816 Podmyče – Nový Petřín a obslužné polní cesty. Vstupní materiály a odvoz hnoje
budou prováděny stejně, jako tomu bylo při původním provozu zemědělského střediska. Nové
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stavební objekty namísto původních, budou mít komunikace řešící přístup ke stájím, dojírně
a skladovému hospodářství napojeny na stávající komunikace střediska Podmyče.
Dopravu bude tvořit obslužná doprava (liniové zdroje) – příjezd a odjezd hlavně
nákladních automobilů (nakladačů, traktorů). V rámci provozu areálu bude zabezpečena
doprava spojená s provozem střediska.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem, hodnotící
a vyčíslující objemy dopravy a přepravované materiály. Záměr nevyvolá potřebu změny
stávající dopravní nebo jiné infrastruktury mimo vlastní areál.
B.III. Údaje o výstupech
Množství a druh emisí do ovzduší:
Součástí záměru budou demolice stávajících objektů a příprava území pro výstavbu
objektů nových. Staveniště bude plošným zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek, bude
produkovat emise jen omezeně. Liniovým zdrojem budou automobily přivážející stavební
nebo jiný materiál. Zdroje spojené s výstavbou budou dočasné, krátkodobé, kvantitativně
nevýznamné.
V rámci provozu bude do ovzduší vypouštěna směs výdechových plynů s obsahem
oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů, z chlévské mrvy 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší pro nově modernizovaný areál
v období provozu je zpracována podrobně a vyhovujícím způsobem. Nejsou zmíněny liniové
zdroje emisí (doprava) související se zásobováním areálu farmy, vzhledem k tomu, že se bude
jednat o poměrně nízkou intenzitu dopravy a použití běžných dopravních prostředků, nelze
významný vliv na okolí předpokládat, jinak ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Množství odpadních vod a jejich znečištění:
Odpadní vody
Oplachové vody z dojírny a mléčnice 12 l/ks/den při recirkulaci vody
dojení 580 ks x 12 l x 365 dní
2 540 m3
Kontaminované vody z ploch
1 800 m2 x 0,580 x 0,7 (odpar)
730 m3
Splaškové vody ze sociálního zařízení
120 l/osobu/směnu
6 pracovníků x 120 l x 365 dní
623 m3
Celková produkce všech vod za rok 3 893 m3
Navržená skladovací (užitná) kapacita 1 974,73 m3
Skladovací užitná kapacita postačuje na 6-měsíční uskladnění odpadních vod.
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Dešťové vody
Dešťové vody ze střech stájí (čisté) budou svedeny do systému dešťové kanalizace střediska,
který je zaústěn do stávající požární nádrže.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o vzniku odpadních vod odpovídají posuzovanému záměru.
Zpracovatelka dokumentace doplnila problematiku nakládání s dešťovými vodami
o zasakování, které bude podrobně upřesněno v rámci projektové dokumentace. Jinak ze
strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Odpady:
Produkci odpadů je možné rozdělit podle časového období jejich vzniku:
- odpady vznikající při výstavbě
- odpady z provozu
- odpady, které by mohly vzniknout při havárii
V projektové dokumentaci bude na základě výkazu výměr určeno množství a způsob
nakládání s odpadem v době stavby.
Za provozu stáje budou produkovány obvyklé odpady pro zemědělské provozy
(odpady z krmiv, odpady z léčiv, zářivky a pod.). Tyto odpady budou předávány jiným
odborným subjektům ke zneškodnění (veterinář, odborná firma). Pro nakládání
s nebezpečnými odpady si provozovatel opatří souhlas dle zákona č. 185/2001 Sb.
Dále jsou rovněž uvedeny odpady, které by mohly vzniknout při případné havárii.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby,
provozu i možnosti havarijních stavů, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Ostatní:
Hluk
Pro posouzení hlukové zátěže z provozu navrhovaného záměru byla zpracována
Hluková studie – Tomáš Bartek, 01/2014.
Zdrojem hluku v tomto záměru budou stavební práce včetně dopravní obsluhy, které
mohou ovlivnit akustické parametry v území. Dalším, následným zdrojem hluku záměru bude
samotný provoz záměru a dopravní obsluha.
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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o hlukové zátěži z fáze výstavby a provozu je možno považovat za úplné
a dostačující, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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Doplňující údaje:
Provozovatel má k dispozici odpovídající plochu obhospodařované půdy k aplikaci
statkových hnojiv z produkce střediska Podmyče.
Na skladování chlévské mrvy (hnoje) ze střediska Podmyče je k dispozici stávající
hnojiště lokalizované na p.č. 2071 a 2072 s kapacitou 8 800 m3 a jímkou na hnojůvku
o kapacitě 300 m3.
Stanovisko zpracovatele posudku
Skladování a aplikace hnoje na zemědělskou půdu je podrobně rozebrána a nemám
k ní připomínky.
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dosavadní využití území není dle posouzení situace v rozporu s možným využitím
území. Záměr není v rozporu s možnými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části
území obce Podmyče, záměr je v souladu s územním plánem obce.
Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na
přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.
Výstavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových
zdrojů či přírodních bohatství. Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita
a schopnost regenerace území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným skutečnostem nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně
a s uvedenými skutečnostmi se ztotožňuji.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatelka dokumentace v této části podrobně rozebrala následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí
a přírodní zdroje, flóra a fauna, ekosystémy, zvláště chráněná území, krajina, obyvatelstvo,
kulturní památky, ochranná pásma.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí v území je třeba konstatovat, že se
jedná o lokalitu málo zatíženou, u níž je předpoklad, že ani po realizaci záměru nebude
překročena míra únosnosti jejího zatížení.
Z hlediska druhové rozmanitosti flóry a fauny není dotčené území významné, jedná se
o lokalitu poznamenanou intenzivní zemědělskou výrobou, místně i dopravními systémy.
Lokalita výstavby se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani lokalitě
vymezené v rámci NATURA 2000, ptačí oblasti či jiném území významném z hlediska
ochrany přírody.
Lokalita výstavby má nízký stupeň ekologické stability (1-2 orná půda, 0 – areál),
lokality s vyšším stupněm ekologické stability na toto území navazují pouze v blízkosti
vodotečí a v lesních porostech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území, nemám
připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s jejím obsahem souhlasím.
Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace.
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Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů:
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí
realizací záměru v území jsou uvedena posouzení záměru.
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé negativní zdravotní
následky. Z toho vyplývá přijatelně nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik. Tento závěr vychází ze zpracovaných odborných studií –
Hlukové studie a Rozptylové studie, Ochranného pásma chovu zvířat, které jsou uvedeny
v plném rozsahu v přílohách dokumentace.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Je jedním ze základních vstupů do procesu řízení
rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila riziko na
únosnou míru a udržela je v únosné míře.
Pro stavbu „Farma dojnic Podmyče“ je zpracováno Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
– zdravotní rizika (MUDr. Bohumil Havel, 02/2014, Svitavy, soudní znalec v oboru
zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací hygiena životního prostředí, hodnocení
zdravotních rizik, držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na
veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 8.4.2009 pod pořadovým číslem 2/2009), zaměřené na
vyhodnocení podkladů obsažených v dokumentaci a jeho přílohách z hlediska potenciálních
zdravotních rizik pro obyvatele.
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus
obyvatel dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného
ovlivnění nejblíže situovaných antropogenních systémů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, tato kapitola je zpracována dobře
s odpovídajícími závěry.
Vlivy na ovzduší a klima:
V době výstavby budou emitovány škodliviny při provádění demolice stávajících
objektů a při stavebních pracích v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tento jev
bude vázán pouze na dobu realizace, mimo ucelenou zástavbu.
Zpracovatel rozptylové studie v závěrečném hodnocení uvádí, že z výsledků studie je
zřejmé, že realizace záměru vč. aplikace všech technických opatření pro snížení emisí
amoniaku, bude mít znatelně pozitivní vliv na zatížení lokality imisemi amoniaku.
Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany byla řešena
stanovením ochranného pásma.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, citované závěry rozptylové studie
i navržené ochranné pásmo chovu je zpracováno odpovídajícím způsobem. Autorka se
nezmínila o vlivu na klima, zde je možné na základě obdobných záměrů konstatovat, že klima
realizací záměru ovlivněno nebude.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky:
Pro posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu „Farma dojnic Podmyče“
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byla zpracována
hluková studie.
V závěrečném hodnocení zpracovatel hlukové studie uvádí, že nové 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Realizací stavby nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Aplikace
organických hnojiv by mohla mít vliv na povrchovou a podzemní vodu v oblasti. Této
skutečnosti je věnována zvýšená pozornost.
Splaškové a oplachové vody z dojírny a mléčnice budou svedeny kanalizací do
přečerpávací jímky a odtud přečerpány do nadzemí skladovací jímky kapacita 1974 m3.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci, autorka správně uvedla možné vlivy na
povrchové a podzemní vody, které mohou souviset se záměrem. Postrádám uvedení možného
ovlivnění zvýšeným odběrem podzemní vody, vzhledem k tomu, že tento odběr je v současné
době řešen nepovažuji toto opomenutí za závažné. V rámci podmínek navržených do
stanoviska je upravena problematika jímání a dalšího nakládání se splaškovými odpadními
vodami.
Vlivy na půdu
Firma ZEMOS Lesná, spol. s r.o. obhospodařuje 1 889,68 ha, z toho orná půda činí
1 805,88 ha. Aplikace hnoje na pozemky zajistí větší přísun potřebných živin a může přispět
k omezení dávek průmyslových hnojiv. Rozloha zemědělských pozemků je dostatečná,
nebude docházet k jejich přehnojování. Aplikace organických hnojiv bude probíhat dle
aktualizovaného plánu organického hnojení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji získání většího
objemu statkových hnojiv pro hnojení pozemků, což s sebou přináší mírně pozitivní vliv.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci záměru nedojde k zásahu do horninového prostředí, horninové prostředí
nebude ovlivněno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy v důsledku nakládání s odpady
Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně
příslušného odboru životního prostředí jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude
prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady
ukládány utříděně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na flóru faunu a ekosystémy
Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna
v prostoru zemědělského střediska. Stavba bude provedena na místě stávajících stavebních
zemědělských objektů a zpevněných manipulačních ploch.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na krajinu
Záměr svým rozměrem a umístěním odpovídá stávajícímu zemědělského areálu,
navazuje na okolní stavby. Krajinný ráz nebude záměrem významněji dotčen, neboť záměr
není stavbou, která by svou výškou či charakterem rušila stávající situaci v území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autorka dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotila vliv na krajinu, s jejími
závěry se ztotožňuji.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence
v lokalitě ovlivněny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předmětný záměr „Farma dojnic Podmyče“ není zdrojem možných vlivů přesahujících
státní hranice.
U předmětného záměru se nepředpokládají v porovnání se současným stavem žádné
subjektivně sledovatelné vlivy. Vlivy na hlukovou situaci a ovzduší zůstanou z hlediska
subjektivního vnímání na stávající úrovni, a to i přes produkci amoniaku produkované vyšším
počtem chovaných kusů dobytka a přes mírné zvýšení produkce hnoje.
Teoretické zvýšení počtu průjezdů bude kompenzováno použitím velkoobjemových
dopravních prostředků.
Žádné vlivy nebudou mít negativní dopad na veřejné zdraví. Záměr nebude vyžadovat
žádný zábor půdy, neovlivní negativně flóru ani faunu, prostředí související s povrchovými
nebo podzemními vodami, nebude mít vliv na nemovitý majetek, krajinu, nerostné bohatství
a kulturní nebo historické památky. Záměr není ve střetu s ÚSES žádné úrovně ani
s významnými krajinnými prvky nebo zvláště chráněnými územími.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Riziko havárií je při navrhovaném způsobu provozování areálu minimální, avšak nelze
je nikdy zcela vyloučit. Do úvahy připadají havarijní situace:
Havárie, kterou mohou způsobit úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při
jejich poruchách nebo haváriích bude postupováno v souladu se zpracovaným plánem
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 Sb.).
Riziko úniku skladovaných odpadních vod skladovací a přečerpávací jímky je
ošetřeno konstrukcí jímek a pravidelným ověřováním jejich technického stavu a vodotěsnosti.
Málo pravděpodobným havarijním stavem může být možnost likvidace zvířat
z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou, který musí být řešen v souladu se
zákonem o veterinární péči.
Dalším možným havarijním stavem je požár objektů. V případě běžného provozu při
dodržování podmínek daných provozním řádem nehrozí v objektech navrhované kapacity
a technologie vážné nebezpečí havárie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelka správně vytipovala možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k němu připomínky.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Vliv stavebních prací na okolní prostředí bude správnou organizací stavby omezen.
Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění
a shromaždování jednotlivých druhu odpadu v souladu se stávajícími předpisy
v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby
a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence,
vznikající odpady v etapě výstavby budou nejprve nabídnuty k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového
hospodářství kraje.
Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů
a organizací.
Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu
s uloženými podmínkami provozu.
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou
prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu
s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadu před jejich
odstraněním dle §11 zákona č.185/2001 Sb.
Bude sledován technický stav zařízení, která by mohla negativně ovlivňovat hlukovou
pohodu.
Při zpracování plánu hnojení budou dodrženy směrné odstupy mezi plochami
hnojenými organickými hnojivy a objekty hygienické ochrany, organické hnojivo
bude zapraveno do půdy do 24 hodin. Organickými hnojivy se nebude hnojit
v blízkosti souvislé zástavby obcí, vodních toku a nádrží, v ochranných pásmech
vodních zdrojů. Plán hnojení bude každoročně aktualizován, chlévská mrva bude
aplikována v návaznosti na potřeby hnojení pěstovaných plodin.
Dodrženy budou následující podmínky:
• plochy vhodné pro hnojení a plochy, kde statková hnojiva aplikovat nelze
• respektováno bude ochranné pásmo vodního zdroje (Vranovská nádrž) a NP
Podyjí
• zákaz používání organických hnojiv v chráněných územích
• zákaz aplikace v bezprostředním okolí potoků a rybníků, nesmí být hnojeny trvale
zamokřeny nebo podmáčené
• vymezení období, kdy nelze hnojiva aplikovat (nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu)
• vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno,
nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy
• zákaz aplikace hnojůvky na pozemky svažité (nad 80)
• zakresleny budou povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich,
kde nebude hnojeno
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•
•

stanovena povinnost následného urychleného zapravení organických hnojiv do
půdy, pokud tak nebude učiněno ihned při aplikaci (do 24 hodin)
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

Investor zpracuje Provozní řád, který bude součástí povolení provozu podle § 11 odst.
2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Náležitosti provozního řádu budou řešeny dle
přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., provozní řád, který bude součástí povolení
provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.
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 - ponechání hnoje do vytvoření přírodní krusty
a zaorání hnoje do půdy do 24 hodin po rozmetání.
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 Sb.
Skladovací a přečerpávací jímka bude řešena tak, aby nemohlo dojít k únikům do
povrchových a podzemních vod, tj. včetně sledování výšky hladiny v jímce, prověřena
bude při zahájení provozu nepropustnost, bude zajištěn řádný provoz a kontrola.
Kontrolní systém skladovací jímky bude zajištěn monitorovacím vrtem nebo kontrolní
drenáží v základové spáře s kontrolní šachtou, ve kterých bude prováděna kontrola
jakosti podzemní vody, základová spára u nádrží bude chráněna před rozmočením
atmosférickou vodou. Ve skladovací jímce bude provedena akustická signalizace
havarijní hladiny houkačkou.
Přečerpávací jímka bude nepropustná, čerpadlo v jímce bude ovládáno ručně nebo
automaticky, v automatickém provozu bude spínáno pomocí ultrazvukového senzoru
a po vyčerpání jímky bude čerpadlo automaticky zastaveno. Senzor bude vysílat signál
havarijní maximální hladiny do rozvaděče.
Provozovatel chovu zvířat zabezpečí zvýšenou technologickou kázeň provozu.
Pro krátkodobé umístění uhynulých kusů bude řešen nepropustný kafilérní trezor,
bude zajištěn smluvní okamžitý odvoz.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji.
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D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Celkové posouzení záměru a charakter možného ovlivnění životního prostředí byl
stanoven na základě shromážděných datových podkladů metodami matematické modelace
(odborné studie), expertního odhadu, analogie a srovnáním s platnými předpisy.
Výchozí tezí použitou při prováděném hodnocení možných vlivů oznamované akce na
životní prostředí je jednak charakter záměru a dále konkrétní situace v místě, kde se dotčený
areál nachází. Dále byly použity metody analogie – znalosti z aplikace oznamovaných
postupů na jiných místech. Pro získání údajů potřebných pro vypracování tohoto posouzení
byly použity dostupné podklady. Jedná se zejména o podklady o provozním provedení
navrhovaného záměru a statistické podklady o dotčené lokalitě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Vlivy zpracované v dokumentaci byly řešeny na základě údajů o záměru se
stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.
Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých zástupcem
investora. Údaje o stavbě byly odvozeny z projektové přípravy záměru a vycházejí ze
zkušeností dosavadního provozu chovu zvířat v lokalitě.
Vlivy zpracované v této dokumentaci nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků
nebo neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného
v rámci dokumentace.
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování
dokumentace uvedl ve výše zpracované dokumentaci. V projektu budou upřesněny podrobné
údaje řešené stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení upraveny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Vlastní záměr „Farma dojnic Podmyče“, tj. realizace nové produkční stáje, produkční
a reprodukční stáje, dojírny, plochy pro telata a odpadového hospodářství a napojení na
inženýrské sítě zemědělského areálu, včetně celkové modernizace střediska není řešen
variantně.
Stavba bude realizována na místě stávajících nevyhovujících objektů a nově navržené
objekty navazují na stávající zemědělské objekty v lokalitě Podmyče. Umístění objektu
s navrhovanou technologií chovu je možné považovat za přijatelné za předpokladu uplatnění
všech doporučení a navrhovaných opatření. Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která
omezuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje
realizaci předloženého záměru chovatele.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru, k předloženým
podkladům ve vztahu k posuzovanému záměru dostatečný a nemám k němu připomínky. Na
základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta
byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
Část F Závěr
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném
a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Farma dojnic Podmyče“ je
přijatelná a lze ji doporučit k realizaci na navržené lokalitě za předpokladu dodržení opatření
k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů provozu uvedených dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatelka dospěla v rámci zpracování
dokumentace. S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených
v návrhu stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
č. 1
Vyjádření k souladu s územním plánem
č. 2
Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
č. 3
Přehledná situace umístění záměru
č. 4
Farma dojnic Podmyče – výkresová dokumentace
č. 5
Hluková studie
č. 6
Ochranné pásmo
č. 7
Rozptylová studie
č. 8
Informační výpis z evidence půdy
č. 9
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním
k provedenému výběru. Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby
obce, plocha je tedy vhodná pro realizaci záměru. Využití stávajícího areálu, kde se nacházejí
budovy, které jsou již technologicky i stavebně zastaralé a pro dnešní moderní provoz
nevyužitelné je rovněž přínosné, bude znovu využity plochy, které byly k tomuto účelu již
v minulosti vyčleněny a nedochází tak k záboru další zemědělské půdy. Rovněž popsané
technologické řešení odpovídá požadavkům kladeným na chov skotu, jejichž dodržování je
v ČR následně přísně kontrolováno. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je
možné konstatovat, že zvolená varianta je v řešeném prostoru vhodná a realizovatelná.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

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

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících
technických zabezpečení při nakládání s hnojem a technologickými vodami k prevenci úniků
závadných látek do životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod.
Dále považuji za nutné zpracovat provozní řád pro areál chovu skotu Podmyče dle zákona
č. 201/2012 Sb., v platném znění, kde budou vyjmenovány snižující technologie emisí
amoniaku jak pro vlastní stáje, tak i pro skladování a aplikaci statkových hnojiv. Jejich
maximální využití bude zárukou minimalizace vlivů areálu na ovzduší a životní prostředí.
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Jihomoravského kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, předána následující vyjádření obdržená ve
smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie
vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Brno ze dne 27.3.2014, č.j. ČIŽP/47/ŘI/1403365
002/14BLV

•

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení
technické ochrany životního prostředí ze dne 27.2.2014

•

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 17.3.2014, čj. KHSJM
08113/2014/ZN/HOK

•

Vyjádření KVS pro Jihomoravský kraj ze dne 4.3.2014, čj. SVS/2014/016311-B

•

Vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí ze dne 6.3.2014,
čj. MUZN 13005/2014

•

Vyjádření Jihomoravského kraje ze dne 25.3.2014, čj. JMK 36335/2014

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Brno
(č.j.: ČIŽP/47/ŘI/1403365 002/14BLV)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana ovzduší:
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti, z hlediska ochrany ovzduší nemáme
k záměru připomínky.
B) Ochrana vod:
Z předložené dokumentace není zřejmé, jakým způsobem je řešena "skladovací jímka".
"Skladovací jímka musí být vybavena odpovídajícím kontrolním systémem pro
zjišťování úniku závadných látek (§ 39 odst. 4 písm. e) vodního zákona).
Splaškové odpadní vody musí být akumulovány odděleně od závadných látek
a likvidovány v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad B) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že obsahu vyjádření ČIŽP je
v opařeních navržených v dokumentaci vyhověno podmínkou „Skladovací a přečerpávací
jímka bude řešena tak, aby nemohlo dojít k únikům do povrchových a podzemních vod, tj.
včetně sledování výšky hladiny v jímce, prověřena bude při zahájení provozu nepropustnost,
bude zajištěn řádný provoz a kontrola. Kontrolní systém skladovací jímky bude zajištěn
monitorovacím vrtem nebo kontrolní drenáží v základové spáře s kontrolní šachtou, ve
kterých bude prováděna kontrola jakosti podzemní vody, základová spára u nádrží bude
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chráněna před rozmočením atmosférickou vodou. Ve skladovací jímce bude provedena
akustická signalizace havarijní hladiny houkačkou.“, doporučení zpracovatele posudku
nejsou s těmito požadavky v rozporu. Do návrhu stanoviska navržena následující doporučení:
•

Skladovací a přečerpávací jímka bude řešena tak, aby nemohlo dojít k únikům do
povrchových a podzemních vod, tj. včetně sledování výšky hladiny v jímce,
prověřena bude při zahájení provozu nepropustnost, bude zajištěn řádný provoz
a kontrola. Kontrolní systém skladovací jímky bude zajištěn monitorovacím vrtem
nebo kontrolní drenáží v základové spáře s kontrolní šachtou, ve kterých bude
prováděna kontrola jakosti podzemní vody, základová spára u nádrží bude chráněna
před rozmočením atmosférickou vodou. Ve skladovací jímce bude provedena
akustická signalizace havarijní hladiny houkačkou.

•

Splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí musí být akumulovány odděleně od
závadných látek a likvidovány v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb.,
vodního zákona.

2. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Podstata vyjádření:
Podle bodu 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t
včetně“ v příloze 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o změnu
stávajícího vyjmenovaného stacionárního zdroje. K řízení o vydání závazného
stanoviska, předloží žadatel odborný posudek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení:
•

požádat KÚ Jihomoravského kraje o závazné stanovisko ke změně stavby zdroje
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(č.j.: KHSJM 08113/2014/ZN/HOK)
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany veřejného zdraví není k předmětné dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. KVS pro Jihomoravský kraj
(č.j.: SVS/2014/016311-B)
Podstata vyjádření:
Před uvedením do provozu chovatel doloží vypracovaný "Pohotovostní plán" pro případ
vzniku nebezpečné nákazy hospodářských zvířat s vyřešeným požadavkem na dočasné
skladování hnoje na farmě v důsledku nařízených mimořádných veterinárních opatření
s uzavřením farmy.

- 25 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Farma dojnic Podmyče

Stanovisko zpracovatele posudku
Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení:
•

před uvedením do provozu chovatel doloží vypracovaný "Pohotovostní plán" pro
případ vzniku nebezpečné nákazy hospodářských zvířat s vyřešeným požadavkem
na dočasné skladování hnoje na farmě v důsledku nařízených mimořádných
veterinárních opatření s uzavřením farmy.

5. Vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí
(č.j.: MUZN 13005/2014)
Podstata vyjádření:
A) Vyjádření vodoprávního úřadu:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), lze s realizací navržených staveb souhlasit za předpokladu
respektování následujících podmínek:
• prostory, kde bude docházet k manipulaci se závadnými látkami (hnůj,
hnojůvka, močůvka) a prostory, kde budou tyto látky skladovány, budou
zabezpečeny proti jejich úniku do vod podzemních a povrchových.
• podlahy v navržených stájích, dojírně a prostor pro telata, budou provedeny
z materiálů odolných proti působení a průsaku zde se vyskytujících závadných
látek (hnůj, hnojůvka, močůvka, …)
• k závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady (atesty) od materiálů
použitých na realizaci uvedených podlah a ploch, ze kterých bude zřejmé, že
jsou odolné proti působení a průsaku uvedených závadných látek
• upozorňuje, že vody ze sociálního zařízení jsou dle ustanovení §38 vodního
zákona vody odpadní, které mohou být likvidovány pouze v souladu s tímto
zákonem
• nelze souhlasit s návrhem odvádět dešťové vody z navržených staveb
prostřednictvím dešťové kanalizace. Požadujeme respektovat požadavky
vyplývající z příslušných ustanovení jak vodního zákona, tak zákona stavebního
a s nimi souvisejícími vyhláškami (např. vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území), kdy je upřednostňováno vsakování srážkových
vod. V předložené dokumentaci není uvedeno, kam jsou odváděny dešťové vody
po naplnění požární nádrže. V případě jejich následného zasakování lze
s navrženým řešením odvedení dešťových vod souhlasit.
• Před vydáním stavebního povolení bude požádáno u věcně a místně příslušného
vodoprávního úřadu (MěÚ Znojmo OŽP) o vydání souhlasu podle ustanovení
§17 odst. 1, písm. b) vodního zákona ke stavbám skladovací a přečerpávací
jímky.
• Náležitosti žádosti o vydání souhlasu (včetně formuláře) vodoprávního úřadu
jsou předepsané v ustanovení §8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tzn.
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včetně stanoviska správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Brno a kopie
katastrální mapy).
• souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby,
terénních úprav nebo o těžbě nerostů
• žádost o souhlas vodoprávního úřadu bude podána a podepsána statutárním
zástupcem investora, nebo na základě plné moci jiným zástupcem.
B) Ochrana přírody:
Z hlediska ochrany přírody není k předmětné dokumentaci námitek.
C) Ochrana ovzduší:
O závazné stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduším nutné požádat
Krajský úřad Jihomoravského kraje.
D) Ochrana ZPF:
Z hlediska ochrany ZPF není k předmětné dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že podmínky jsou částečně
uvedeny v předložené dokumentaci. Do návrhu stanoviska navržena jejich úprava do
následujícího znění:
•

Skladovací a přečerpávací jímka bude řešena tak, aby nemohlo dojít k únikům do
povrchových a podzemních vod, tj. včetně sledování výšky hladiny v jímce,
prověřena bude při zahájení provozu nepropustnost, bude zajištěn řádný provoz
a kontrola. Kontrolní systém skladovací jímky bude zajištěn monitorovacím vrtem
nebo kontrolní drenáží v základové spáře s kontrolní šachtou, ve kterých bude
prováděna kontrola jakosti podzemní vody, základová spára u nádrží bude chráněna
před rozmočením atmosférickou vodou. Ve skladovací jímce bude provedena
akustická signalizace havarijní hladiny houkačkou.

•

Přečerpávací jímka bude nepropustná, čerpadlo v jímce bude ovládáno ručně nebo
automaticky, v automatickém provozu bude spínáno pomocí ultrazvukového senzoru
a po vyčerpání jímky bude čerpadlo automaticky zastaveno. Senzor bude vysílat
signál havarijní maximální hladiny do rozvaděče.

•

prostory, které budou přicházet do styku se závadnými látkami (hnůj, hnojůvka,
močůvka), budou zabezpečeny proti jejich úniku do vod podzemních a povrchových.

•

ke kolaudaci budou doloženy doklady (atesty) od materiálů použitých na realizaci
prostorů, které budou přicházet do styku se závadnými látkami, ze kterých bude
zřejmé, že jsou odolné proti působení a průsaku uvedených závadných látek

•

splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí musí být akumulovány odděleně od
závadných látek a likvidovány v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb.,
vodního zákona.

•

Dešťová voda bude z požární nádrže odváděna přepadem do vsaku, způsob
zasakování bude řešen v projektové dokumentaci
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Ad B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad C) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení:
•

požádat KÚ Jihomoravského kraje o závazné stanovisko ke změně stavby zdroje
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Ad D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

6. Vyjádření Jihomoravského kraje
(čj. JMK 36335/2014)
Podstata vyjádření:
Jihomoravský kraj posoudil předloženou dokumentaci záměru "Farma dojnic Podmyče"
v k.ú. Podmyče, okr. Znojmo bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Farma dojnic Podmyče“ je lokalizován do území dostatečně
vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se souvislou obytnou zástavbou je
v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá bytová výstavba mezi areálem
a obcí.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí

V Brně dne
Č.j.:

2014

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

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Farma dojnic Podmyče

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Nová produkční stáj:
392 ks
Nová produkční a reprodukční stáj
332 ks
Dojírna
2x16 míst
Boudy pro telata
144 ks
Dále se v areálu nachází stáje výkrmu skotu 3 x 211 ks skotu ve výkrmu.
Celkem 1 352,5 DJ.

Kapacita (rozsah) záměru:

Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Jihomoravský
Podmyče
Podmyče

Obchodní firma oznamovatele:

ZEMOS Lesná, spol. s r.o.

IČ oznamovatele:

476 736 56

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Starý Petřín 53
671 06 Šafov

II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Jarmila Paciorková
U Statku 301/1
736 01 Havířov
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 5251/3988/OEP/92
prodloužení autorizace č.j. 26701/ENV/11
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Datum předložení dokumentace: únor 2014
Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 Sezimovo Ústí
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11

Datum předložení posudku:

30. dubna 2014

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2013

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Jarmilou Paciorkovou
v únoru 2014.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí dne 21.2.2014.

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí ze dne 2. 4. 2014 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení
autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí dne
30.4.2014.

•

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

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Farma dojnic Podmyče“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech
podstatných hledisek.
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Brno ze dne 27.3.2014, č.j. ČIŽP/47/ŘI/1403365
002/14BLV
2. Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, oddělení
technické ochrany životního prostředí ze dne 27.2.2014
3. Vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 17.3.2014, čj. KHSJM
08113/2014/ZN/HOK
4. Vyjádření KVS pro Jihomoravský kraj ze dne 4.3.2014, čj. SVS/2014/016311-B
5. Vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí ze dne 6.3.2014,
čj. MUZN 13005/2014
6. Vyjádření Jihomoravského kraje ze dne 25.3.2014, čj. JMK 36335/2014

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

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně
samosprávných celků, veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
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Stanovisko:
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní
správy, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává z hlediska
přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

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

Podmínky souhlasného stanoviska:
Při přípravě a realizaci stavby:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Vliv stavebních prací na okolní prostředí bude správnou organizací stavby omezen.
Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaždování
jednotlivých druhu odpadu v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění
nebo využití bude vedena odpovídající evidence, vznikající odpady v etapě výstavby
budou nejprve nabídnuty k využití. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu
s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje.
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou
prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou
legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadu před jejich odstraněním dle §11
zákona č.185/2001 Sb.
Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
Bude sledován technický stav zařízení, která by mohla negativně ovlivňovat hlukovou
pohodu.
Požádat KÚ Jihomoravského kraje o závazné stanovisko ke změně stavby zdroje
znečišťování dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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10. Investor zpracuje Provozní řád, který bude součástí povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. Náležitosti provozního řádu budou řešeny dle přílohy
č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
11. 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 - ponechání hnoje do vytvoření přírodní krusty a zaorání hnoje do půdy do 24
hodin po rozmetání.
12. 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 Sb.
13. Skladovací a přečerpávací jímka bude řešena tak, aby nemohlo dojít k únikům do
povrchových a podzemních vod, tj. včetně sledování výšky hladiny v jímce, prověřena
bude při zahájení provozu nepropustnost, bude zajištěn řádný provoz a kontrola.
Kontrolní systém skladovací jímky bude zajištěn monitorovacím vrtem nebo kontrolní
drenáží v základové spáře s kontrolní šachtou, ve kterých bude prováděna kontrola jakosti
podzemní vody, základová spára u nádrží bude chráněna před rozmočením atmosférickou
vodou. Ve skladovací jímce bude provedena akustická signalizace havarijní hladiny
houkačkou.
14. Splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí musí být akumulovány odděleně od
závadných látek a likvidovány v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách.
15. Prostory, které budou přicházet do styku se závadnými látkami (hnůj, hnojůvka,
močůvka), budou zabezpečeny proti jejich úniku do vod podzemních a povrchových.
16. Ke kolaudaci budou doloženy doklady (atesty) od materiálů použitých na realizaci
prostorů, které budou přicházet do styku se závadnými látkami, ze kterých bude zřejmé,
že jsou odolné proti působení a průsaku uvedených závadných látek.
17. Dešťová voda bude z požární nádrže odváděna přepadem do vsaku, způsob zasakování
bude řešen v projektové dokumentaci.
18. Přečerpávací jímka bude nepropustná, čerpadlo v jímce bude ovládáno ručně nebo
automaticky, v automatickém provozu bude spínáno pomocí ultrazvukového senzoru a po
vyčerpání jímky bude čerpadlo automaticky zastaveno. Senzor bude vysílat signál
havarijní maximální hladiny do rozvaděče.
19. Provozovatel chovu zvířat zabezpečí zvýšenou technologickou kázeň provozu.
20. Před uvedením do provozu chovatel doloží vypracovaný "Pohotovostní plán" pro případ
vzniku nebezpečné nákazy hospodářských zvířat s vyřešeným požadavkem na dočasné
skladování hnoje na farmě v důsledku nařízených mimořádných veterinárních opatření
s uzavřením farmy.
Při vlastním provozu:
21. Při zpracování plánu hnojení budou dodrženy směrné odstupy mezi plochami hnojenými
organickými hnojivy a objekty hygienické ochrany, organické hnojivo bude zapraveno do
půdy do 24 hodin. Organickými hnojivy se nebude hnojit v blízkosti souvislé zástavby
obcí, vodních toku a nádrží, v ochranných pásmech vodních zdrojů. Plán hnojení bude
každoročně aktualizován, chlévská mrva bude aplikována v návaznosti na potřeby
hnojení pěstovaných plodin.
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22.
23.
24.
25.
26.

Dodrženy budou následující podmínky:
• Budou vymezeny plochy vhodné pro hnojení a plochy, kde statková hnojiva
aplikovat nelze
• respektováno bude ochranné pásmo vodního zdroje (Vranovská nádrž) a NP
Podyjí
• zákaz používání organických hnojiv v chráněných územích
• zákaz aplikace v bezprostředním okolí potoků a rybníků, nesmí být hnojeny
pozemky trvale zamokřené nebo podmáčené
• vymezení období, kdy nelze hnojiva aplikovat (nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu)
• vymezena odstupová vzdálenost od obytné zástavby obce, kde nebude hnojeno,
nebo bude hnojeno za podmínek okamžitého zapravení do půdy
• zákaz aplikace hnojůvky na pozemky svažité (nad 80)
• zakresleny budou povrchové vodní toky a rybníky a vymezeny plochy kolem nich,
kde nebude hnojeno
• stanovena povinnost následného urychleného zapravení organických hnojiv do
půdy, pokud tak nebude učiněno ihned při aplikaci (do 24 hodin)
• 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
Veškeré vzniklé odpady po nashromáždění efektivního množství, průběžně předávat
k odvozu oprávněným osobám.
O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou
přednostně nabízeny k využití.
Pro krátkodobé umístění uhynulých kusů bude řešen nepropustný kafilérní trezor, bude
zajištěn smluvní okamžitý odvoz.
Zajistit pravidelné prověřování vodotěsnosti všech používaných zařízení pro nakládání se
závadnými látkami,
Zajistit provádění desinfekce, desinsekce a deratizace a veterinární kontroly zvířat,
přednostní používání biologicky rozložitelných desinfekčních prostředků.

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

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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