KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 75359/2015

Sp. zn.:
S - JMK 144437/2014 OŽP/Dah

Vyřizuje/linka
Bc. Hana Daňková / 2292

Brno
29.06.2015

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
vydané podle ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru: Modernizace farmy dojnic v Troskotovicích
2. Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je novostavba objektů produkční stáje, objektu porodny a objektu pro
suchostojné krávy, dojírny a objektu péče o paznehty, včetně naháněcí uličky, objektu jímky
na kejdu a zpevněných ploch. Stavba nových objektů je navržena na místě stávajících
zemědělských objektů, v současnosti nevyužívaných nebo objektů, které jsou ve špatném
technickém stavu. V oploceném zemědělském areálu jsou objekty určené pro chov skotu,
skladové objekty krmiv (silážní jámy), seník, správní objekt, dílny, sklad, hnojiště, jímky na
močůvku a jímky na silážní šťávy. V objektech č. 1 (pro vysokobřezí jalovice) a 3 (pro telata)
dojde k mírným úpravám zástavu a objekt č. 4 nebude dále využíván k chovu hospodářských
zvířat. Záměr se nachází v k.ú. Troskotovice na p.č. 738/2, 738/6, 738/9, 738/10, 738/11,
738/14, 738/15, 738/20 (ZE: 848, 849, 850, 851)
Nově vybudované objekty budou mít kapacity:
Kravín
Kravín
Dojírna
Péče o paznehty

400,0 ks
178,0 ks

zastavěná plocha
zastavěná plocha
zastavěná plocha
zastavěná plocha
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4 507,0 m2
3 295,5 m2
607,4 m2
145,0 m2

Kapacita jímky na kejdu
6 000,0 m3
zastavěná plocha 915,0
2
m
Celková kapacita farmy po realizaci záměru bude 888,54 dobytčích jednotek - DJ (1042 ks),
tedy celkový nárůst kapacity farmy po realizaci záměru bude činit 2,59 DJ.
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Podle právní úpravy účinné do 31.3.2015:
Změna záměru zařazeného do bodu I/1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
Podle právní úpravy účinné od 1.4.2015:
Změna záměru zařazeného do bodu II/1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských
zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) záměry neuvedené v kategorii I.
4. Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
kat. území:

Jihomoravský
Brno - venkov
Troskotovice
Troskotovice

5. Obchodní firma oznamovatele: Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi
6. IČ oznamovatele: 00142701
7. Sídlo oznamovatele: 671 78 Jiřice u Miroslavi
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
orgán veřejné správy podle ust. § 22 písm. a) zákona na základě dokumentace, vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti
a zpracovaného posudku vydává podle ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru
„Modernizace farmy dojnic v Troskotovicích“.
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Podmínky souhlasného závazného stanoviska za účelem prevence, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Podmínky pro fázi přípravy záměru (jejich splnění bude doloženo nejpozději v projektu pro
stavební řízení)
a) Jímka na kejdu a přečerpávací jímka budou opatřeny kontrolními systémy
monitorujícími případný havarijní únik kejdy, výdejní plocha bude zabezpečena proti
vniknutí přívalových dešťů, opatřena odkanalizováním do přečerpávací jímky pro
odtok kontaminovaných vod a zabezpečena proti úniku těchto látek na okolní
komunikace a terén.
b) Nově budované objekty budou zabezpečeny proti nežádoucímu úniku závadných
látek při hašení požáru do povrchových nebo podzemních vod.
c) Vjezd do objektů farmy bude zabezpečen tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu
odtoku závadných látek z objektu a jejich smíšení se srážkovými vodami.
d) Jímka na kejdu bude koncipována tak, aby nátok kejdy byl veden pod hladinu kejdy
v jímce (opatření pro snížení produkce pachových látek).
Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru
a) Hlučné stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 6:00 do
21:00 hodin.
b) Pro snížení prašnosti bude v případě nutnosti eliminována sekundární prašnost
pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací.
c) Nezastavěné a nezpevněné části areálu budou po ukončení stavby osety nebo osázeny
dřevinami.
Podmínky pro fázi provozu záměru
a) Každoročně bude aktualizován plán hnojení, v němž budou závazně stanoveny
odstupové vzdálenosti od souvislé zástavby při hnojení statkovými hnojivy min. 50 m
a zohledněny požadavky zákona o hnojivech, jeho prováděcích předpisů a evropské
nitrátové směrnice. O dávkách statkových hnojiv a pozemcích, na kterých byla
statková hnojiva využita, bude vedena evidence.
b) Při provozu budou aplikována opatření pro snížení produkce amoniaku, minimálně
zaorávka statkových hnojiv do 24 hodin a ponechání exkrementů do vytvoření
přírodní krusty.
c) Bude zajištěno pravidelné provádění dezinfekce, deratizace a dezinsekce odborně
způsobilou osobou.
d) Manipulace s kejdou (rozmíchávání v jímce, aplikace na pozemky) při vysokých
teplotách vzduchu (nad 30oC) nebude v areálu probíhat, nebo bude při aplikaci využita
okamžitá zaorávka.
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Posuzovaným záměrem je modernizace stávající farmy dojnic umístěné v areálu
Zemědělského družstva Jiřice u Miroslavi. Farma leží západně od obce Troskotovice ve
vzdálenosti přes 500m od nejbližší obytné zástavby v obci.
Modernizací farmy dojde k mírnému rozšíření chovu jalovic, prvotelek a dojnic v přepočtu na
dobytčí jednotky (DJ) ze současných 885,95 DJ na nově 888,54 DJ – zvýšení o 2,59 DJ.
Příslušný úřad dospěl na základě dokumentace, posudku a vyjádření, která k nim byla
uplatněna dotčenými správními úřady a územními samosprávnými celky k závěru, že
k záměru lze vydat souhlasné stanovisko. Příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření k záměru, proto bylo v souladu s § 9 odst. 9 zákona upuštěno od
veřejného projednání.
Při stanovení podmínek vycházel příslušný úřad z dokumentace, vyjádření uplatněných k této
dokumentaci a z návrhu stanoviska v posudku. Do podmínek stanoviska nebyly zahrnuty
podmínky, které bez dalšího upřesnění pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními
předpisy. Ostatní podmínky mají zajistit předcházení, vyloučení, snížení, popřípadě
minimalizaci negativních vlivů, jak požaduje zákon.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Negativní vlivy záměru ve fázi výstavby
Ve fázi výstavby bude negativním vlivem zejména hluk z provozu stavebních mechanismů
a vozidel používaných pro dopravu materiálů pro výstavbu a odpadů z demolic a krátkodobé
emise tuhých znečišťujících látek z bouracích prací. Tento vliv se bude projevovat po dobu
několika týdnů, poté bude prováděna výstavba objektu, která již nebude mít významný
obtěžující vliv a také doprava s ní spojená bude mít podstatně nižší četnost. S ohledem na
místo realizace záměru v dostatečné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby jsou
předpokládané hlukové vlivy fáze výstavby považovány za zanedbatelné. Ve fázi výstavby
bude produkováno zvýšené množství odpadů z důvodu demolice dvou objektů.
Negativní vlivy záměru ve fázi provozu
V době provozu bude hlavním negativním vlivem stejně jako v současné době produkce
amoniaku a doprovodných pachových látek. Jejich množství se sníží, ale jen v zanedbatelné
míře. Podle výsledků doložené rozptylové studie je zřejmé, že nedojde k výraznému ovlivnění
imisní situace v oblasti. Vzhledem ke vzdálenosti navržených nových stájí a jímky na kejdu
nebude mít provoz záměru významný negativní vliv na koncentraci amoniaku ani pachových
látek v obytné zástavbě. Nelze ale, stejně jako v současné době, zcela vyloučit jejich občasný
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dosah k obytné zástavbě, především v době hnojení statkovými hnojivy. Hluková zátěž ze
stacionárních zdrojů v denní i noční době včetně doprovodné dopravy bude vyhovovat
platným hlukovým limitům a bude v porovnání se současným stavem bez podstatných změn.
Pro záměr bude využíván zdroj podzemní vody oznamovatele a veřejný vodovod, množství
odebírané vody zůstane bez podstatných změn.
Vybudováním nové skladové jímky na kejdu mírně vzroste riziko kontaminace podzemních
vod, které bude eliminováno použitím vhodné signalizace případného úniku a technickým
zabezpečením vylučujícím únik závadných látek včetně hasebních vod do prostředí
souvisejícího s vodou.
Ostatní složky životního prostředí (půda, fauna, flóra, Natura 2000, zvláště chráněná území,
ekosystémy, ÚSES, horninové prostředí a další) nebudou záměrem sledovatelným způsobem
ovlivněny.
Nepříznivé přeshraniční vlivy s ohledem na vzdálenost státní hranice nenastanou.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Provedením záměru dojde k vybudování nového moderního areálu pro chov dojnic s realizací
nové produkční stáje, nové porodny a dojírny s cílem zabezpečit moderní chov pro intenzivní
produkci mléka jako finálního produktu. Navrhovaná technologie provozu je řešena na
základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu skotu s využitím moderních technických prvků
a etologie. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit velice dobré
podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky
navrhovaného řešení je technická jednoduchost a spolehlivá technologie.
Technické řešení záměru je běžným standardem v zemích Evropské unie i v ČR, jeho
lokalizace v posuzovaném území je dána zejména existencí stávajícího chovu skotu
a vlastnictvím areálu oznamovatelem.
Při splnění podmínek stanoviska pro fázi výstavby i provozu záměru nedojde k nadměrnému
negativnímu ovlivnění území. Navržená opatření jsou běžně používaná a pro daný účel
dostatečně účinná.
4. Pořadí variant, pokud byly předloženy
Záměr je předložen v jedné variantě. Procesu posuzování vlivů předmětného záměru na
životní prostředí byla proto podrobena varianta navržená v dokumentaci, která byla
vyhodnocena jako vyhovující.
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí


29.12.2014 byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena dokumentace dle
přílohy č. 4 k zákonu zpracovaná Ing. Jarmilou Paciorkovou
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05.01.2015 Krajský úřad Jihomoravského kraje rozeslal dokumentaci dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření.



19.02.2015 byla pověřena zpracováním posudku Ing. Pavla Žídková, které byly dne
27.02.2015 předány podklady pro zpracování posudku.



27. 04.2015 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek.



04.05.2015 byl posudek rozeslán k vyjádření a zveřejnění dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům

Veřejné projednání - vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebyla obdržena žádná
odůvodněná nesouhlasná vyjádření, bylo od konání veřejného projednání dokumentace
a posudku upuštěno (v souladu s ustanovením § 9 odst. 9 zákona).
Zpracovatelka posudku vyhodnotila dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí jako akceptovatelnou a zpracovanou v souladu s požadavky přílohy č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako odpovídající významu a typu záměru
a splňující všechny požadavky uvedené v závěru zjišťovacího řízení.
K projednávané dokumentaci byly ze strany dotčených úřadů a samosprávných celků
vzneseny připomínky, které byly v posudku dostatečným způsobem vypořádány. Veřejnost
se k dokumentaci nevyjádřila.
Dokumentace neobsahovala takové nepřesnosti nebo chyby, které by znemožňovaly
posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Zpracovatelka posudku po vyhodnocení dokumentace a na základě vypořádání vyjádření
dotčených samosprávných celků a správních úřadů doporučila příslušnému úřadu vydat
souhlasné stanovisko k záměru s podmínkami uvedenými v části I tohoto závazného
stanoviska.
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejnost v procesu posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnila žádná vyjádření.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
K dokumentaci se vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní
úřady:
1. Jihomoravský kraj v samostatné působnosti, č.j. JMK 14667/2015 ze dne 26.01.2015
2. Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, č.j. MUPO 00837/2015 ze
dne 06.02.2015
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3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM
02812/2015/BM/HOK ze dne 22.01.2015
4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní
ČIŽP/47/ŘI/1500504 002/15/BLV ze dne 23.01.2015

inspektorát

Brno,

č.j.

K posudku se vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní
úřady:
1. Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, č.j. MUPO 18970/2015 ze dne
08.06.2015
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní
ČIŽP/47/ŘI/1500504/15/BLV ze dne 01.06.2015

inspektorát

Brno,

č.j.

3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM
23350/2015/BM/HOK ze dne 27.05.2015
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Jihomoravský kraj v samostatné působnosti se vyjádřil bez připomínek.
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí požaduje do následného stupně
projektové dokumentace:
-

doplnit kontrolní systém dle § 39 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dle § 3
vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-

doplnit podle § 39 písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
zajištění objektů proti nežádoucímu úniku závadných látek při hašení požáru,

-

doplnit zabezpečení vjezdů do objektů farmy, které zabrání nežádoucímu odtoku
závadných látek z objektu a jejich smíšení se srážkovými vodami.

Jedná o zcela relevantní požadavky, které jsou zapracovány do podmínek závazného
stanoviska.
ČIŽP OI Brno k předložené dokumentaci nemá připomínky.
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s předloženou
dokumentací bez připomínek.
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
8. Vypořádání vyjádření k posudku
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí nemá námitek k předloženému posudku.
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Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
ČIŽP OI Brno k předloženému posudku nemá připomínky.
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí se závěry posudku
o vlivech záměru.
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Všechna obdržená vyjádření k posudku byla bez připomínek - posudek ani znění návrhu
stanoviska se proto dále neupravovaly.
Náklady na zpracování posudku ve smyslu § 18 odst. 3 zákona byly oznamovatelem
zaplaceny na bankovní účet Jihomoravského kraje dne 09.06.2015.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 9a odst. 3 zákona.

Toto závazné stanovisko je vydáno podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení
podle ustanovení § 3 písm. g) zákona. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně
odvolat.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek, v. r.
pověřen vedením
odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Daňková

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209
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E-mail
dankova.hana@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozdělovník:
Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o
zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:
Městys Troskotovice, k rukám starosty, Troskotovice 18, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice - DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída
174, 612 38 Brno - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Oznamovatel:
Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, 671 78 Jiřice u Miroslavi 147
Na vědomí:
JP EPROJ s.r.o., k rukám Ing. Jarmily Paciorkové, U Statku 301/1, 736 01 Havířov – DS
Ing Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce - DS
MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100
10 Praha 10 – Vršovice - DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno - DS
Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice – DS

Potvrzení o zveřejnění (provede Jihomoravský kraj a městys Troskotovice)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
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