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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),
že záměr
„Stáj mladého skotu Střelice“
v k. ú. Střelice u Brna, okr. Brno - venkov,
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
„Stáj mladého skotu Střelice“
Jedná se o významnou změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona, uvedeného v příloze č. 1
zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) pod bodem 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)“
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr představuje novostavbu stáje pro 330 jalovic ve věku do 24 měsíců, které budou ustájeny ve
stelivovém provozu, ve skupinách se systémem boxového ustájení pro jednotlivé věkové kategorie.
Ve středisku je v další stáji chován mladý skot a dále prasata ve stelivové výkrmně prasat. Tyto stáje budou
provozovány bez změn v kapacitách i technologiích. Stávající porodna prasnic bude nově bez chovu zvířat s
tím, že bude částečně odstraněna.
Záměr představuje navýšení celkové ustajovací kapacity areálu o 135,1 dobytčích jednotek (DJ).
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Základní kapacity záměru:
Číslo stáje
1
2
3
4

Stávající stav
prům. hmotnost
Stáj
Ustájení Kapacita (ks)
(kg)
Odchovna selat stelivové
1 000
10
Porodna prasnic stelivové
30
225
Stáj pro
stelivové
120
150
prasnice
Výkrmna prasat stelivové
640
60
Stáj pro jalovice stelivové
280
310
Celkem
2070

celková hmotnost
(kg)
10 000
6 750

20,0
13,5

18 000

36,0

38 400
86 800
159 950

76,8
173,6
319,9

DJ

Nově navrhovaný stav - posuzovaný záměr
Číslo stáje
1
3
4

Stáj

Ustájení Kapacita (ks)

Stáj pro jalovice stelivové
Výkrmna prasat stelivové
Stáj pro jalovice stelivové
Celkem

Umístění záměru:

330
640
280
1 250

prům. hmotnost
(kg)
310
60
310

celková hmotnost
(kg)
102 300
38 400
86 800
227 500

DJ
204,6
76,8
173,6
455,0

kraj
Jihomoravský
okres
Brno-venkov
obec
Střelice
k. ú.
Střelice u Brna
parcelní čísla 3440/1, 3440/51, 3440/52, 3440/53

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětem záměru je novostavba objektu stáje pro 330 jalovic ve věku do 24 měsíců, a to v rámci
stávajícího zemědělského areálu oznamovatele (v jeho východní části), který je situován při
severovýchodním okraji obce Střelice, k. ú. Střelice u Brna. V areálu je aktuálně chován skot a prasata.
Do nové stáje budou převedeny jalovice z jiné stáje v hospodářském obvodu oznamovatele, která je již
zastaralá. V rámci celého podniku tak nebude navyšován počet jalovic, nebude se navyšovat počet
chovaných dojnic základního stáda.
Porodna prasnic s odchovnou selat bude před výstavbou nové stáje částečně zdemolována. Ostatní stáje
pro jalovice a prasata v areálu nebudou v rámci výstavby nové stáje měněny.
Jiná hospodářská zvířata nejsou v nejbližším okolí posuzovaného záměru chována. V okolí se nachází
dostatek vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu využívány pro produkci kvalitního krmiva
a pro aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv.
Možnost kumulace s jinými záměry se nepředpokládá, jiné záměry, které by v kumulaci s předkládaným
záměrem měly potenciál významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví, nejsou známy.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Předmětem záměru je novostavba stáje odchovu mladého dobytka, včetně navázaných technologií a
infrastruktury. Stavba se tak bude členit na tyto objekty:
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SO.1 – OMD (odchovu mladého dobytka) - kapacita 330 míst
Základní půdorysný rozměr stáje bude 71,4 x 28,2 m. Bude užita technologie volného ustájení ve stlaných
boxech. Stáj bude řešena jako maximálně vzdušná (přirozené větrání) a netemperovaná. Neznečištěné
dešťové vody budou svedeny do vsakovacích objektů na volných plochách v okolí stáje.
Do krmiště budou jalovice vstupovat průchody mezi boxovými loži. Zakládání krmiva bude prováděno
míchacím krmným vozem taženým traktorem. Napájení bude řešeno vyhřívanými napájecími žlaby v
každém kotci. Provoz ve stáji bude stelivový s vyhrnováním hnoje na hnojnou koncovku a jeho okamžitým
odvozem ze střediska. Krmiště je vyklízeno při pobytu zvířat v ložišti a naopak Nastýlání bude prováděno
zastýlacím vozem.
SO.2 – Skladovací jímka s přípojnou kanalizací - kapacita 127,17 m3
Bude sloužit pro skladování kontaminovaných vod z plochy hnojné koncovky a oplachových a desinfekčních
vod z koupaliště. Jímka bude provedena jako kruhová zemní o celkové kapacitě 127,17 m3 a užitné kapacitě
113,04 m3. Kanalizačně bude napojena na hnojnou plochu a koupaliště.
SO.3 – Kanalizace dešťová - délka 163,00 m
Je navržena pro odvod dešťové vody ze střešních svodů nové stáje OMD a ploch bez nebezpečí
kontaminace do stávajícího vsaku.
SO.4 – Vodovod - délka 12,00 m
SO.5 – Pohotovostní hnojná plocha vč. přípojné komunikace - plocha 443,00 m2
Bude sloužit pro dočasné skladování vyhrnované chlévské mrvy ze stáje před jejím odvozem na polní
hnojiště. Komunikace bude propojovat nové stáje na stávající vnitroareálové komunikace.
SO.6 – Rozvody NN - délka 21,00 m
V oznámení je deklarováno, že podlahy stáje, hnojná koncovka, jímka na odpadní vody a všechny
manipulační prostory se statkovými hnojivy budou provedeny jako vodotěsné a ke kolaudaci budou
doloženy výsledky zkoušek těsnosti jímky a vodonepropustného složení podlah stáje a hnojné koncovky.
Záměr bude připojen na stávající areálový vodovod.
Areál farmy je dopravně napojen místní komunikací (ulice Za humny) a objezdovou účelovou komunikací po
východní hranici areálu, která se napojuje na silnici do Ostopovic. Záměr nevyžaduje nové dopravní
napojení areálu, doprava bude nadále zajišťována nákladními automobily a traktory s vlekem po stávajících
využívaných přepravních trasách. Realizací záměru dojde k částečným změnám v produkci exkrementů i
dovozu krmiv a steliv. Celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky do střediska, která bude
zajišťovat obsluhu všech stájí, je uvažován cca 7-8 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti). Provoz
nové stáje odchovu jalovic i areálu jako celku vykazuje poměrně malou dopravní náročnost a dle výpočtů
uvedených v oznámení záměru nedojde ve srovnání se současným provozem k významné změně.
Zpracovatel oznámení konstatuje, že traktor s krmným vozem již do areálu 2 x denně přijíždí a stejně tak je
denně odvážen hnůj ze stáje pro jalovice. Realizací záměru přibude dovoz slámy, které bude
spotřebováváno o cca 300 t více (tj. asi 50 průjezdů více). Oproti tomu porodna prasnic, která bude
částečně odstraněna, také vykazovala určitou dopravní náročnost (přesuny selat, odvozy a dovozy prasnic,
odvoz hnoje). Vzhledem k výše uvedenému nedojde vlivem výstavby a dalšího provozu nové stáje k žádným
významným změnám v rozsahu a typu dopravy. Kampaňovou dopravu do areálu bude představovat pouze
dovoz slámy při sklizni obilovin, případně odvoz tekutých statkových hnojiv. Ta je soustředěná přibližně do
10 dní v roce s tím, že četnost dopravy by neměla překročit 20 jízd/den. V oznámení je deklarováno,
že hlavní část denní dopravy se bude nadále odehrávat v přejezdech s krmením mezi stájemi skotu a sklady
krmiv severně od areálu, tedy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Rozsah dopravy nově vyvolané
realizací záměru je zcela tak nevýznamný, zejména z pohledu její stávající frekvence.
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Oznamovatel - účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
ZEVO Střelice, a. s., sídlem Za Humny 728/25, 664 47 Střelice u Brna, s přiděleným IČ 60696184
Zpracovatel oznámení:
Ing. Petr Pantoflíček, autorizovaná osoba dle zákona - rozhodnutím MŽP č. j. 1547/197/OPVŽP/95.

Odůvodnění
1.

Průběh řízení

Dne 03.05.2017 obdržel krajský úřad oznámení společnosti ZEVO Střelice, a. s., sídlem Za Humny 728/25,
664 47 Střelice u Brna, s přiděleným IČ 60696184 o záměru „Stáj mladého skotu Střelice“ v k. ú.
Střelice u Brna, okr. Brno - venkov (dále jen „oznámení záměru“). Zpracovatelem oznámení je Ing. Petr
Pantoflíček - autorizovaná osoba dle zákona.
Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona,
umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 přílohou č. 2 zákona a provedl
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.
Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 68329/2017 ze dne 10.05.2017 a rozeslal v souladu
s § 6 odst. 6 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným
správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6
odst. 7 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje,
v informačním systému EIA a na úřední desce obce Střelice, přičemž za den zveřejnění se považuje
zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Střelice o zaslání
písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.
Dotčenými územně samosprávnými celky byly:
 Jihomoravský kraj - informaci zveřejnil na úřední desce dne 12.05.2017,
 obec Střelice - informaci obdržela dne 16.05.2017 a na své úřední desce zveřejnila dne 18.05.2017.
Dotčenými orgány státní správy byly:
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - informaci obdržel dne 11.05.2017,
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - informaci obdržela dne 11.05.2017,
 Česká inspekce životního prostření, Oblastní inspektorát Brno - informaci obdržela dne 11.05.2017,
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj - informaci obdržela dne
11.05.2017.
2.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – zn. ČIŽP/47/ŘI/1706603 002/17/BLV
ze dne 22.05.2017,
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj – č. j. SVS/2017/064382-B ze
dne 26.05.2017,
 Jihomoravský kraj – č. j. JMK 78791/2017 ze dne 30.05.2017,
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 26138/2017/BM/HOK
ze dne 31.05.2017,
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – č. j. OŽP-ČJ/68874-17/KUC ze dne 01.06.2017.
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3.

Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno – zn. ČIŽP/47/ŘI/1706603 002/17/BLV
ze dne 22.05.2017
Z hlediska ochrany ovzduší: Bez věcných připomínek.
Z hlediska odpadového hospodářství: V souvislosti s částečnou demolicí stávající zemědělské stavby a
možným výskytem stavebních a demoličních odpadů obsahujících azbest upozorňuje na nutnost zvýšené
opatrnosti při demontáži této haly tak, aby nedocházelo k uvolnění azbestových vláken a dále na
nutnost předem ohlásit práce s azbestem příslušné Krajské hygienické stanici v souladu s vyhláškou
č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Vypořádání krajského úřadu:
Bez věcných připomínek, vzato na vědomí.
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj – č. j. SVS/2017/064382-B ze
dne 26.05.2017
Nemá k oznámení záměru připomínky.
 Jihomoravský kraj – č. j. JMK 78791/2017 ze dne 30.05.2017
Nemá k oznámení záměru připomínky.
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 26138/2017/BM/HOK ze
dne 31.05.2017
Bere oznámení záměru na vědomí a z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí.
 Městský úřad (MěÚ) Šlapanice, odbor životního prostředí – č. j. OŽP-ČJ/68874-17/KUC ze dne
01.06.2017
Vznáší požadavek, aby u odpadů z provozu a úpravy stájí bylo zajištěno přednostně využití odpadů před
jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
Vypořádání krajského úřadu:
Bez věcných připomínek. MěÚ Šlapanice odkazuje na povinnost provozovatele jednat v souladu s platnou
koncepcí Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025, jehož závazná část byla
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2015. Vzato na vědomí.
Všechna obdržená vyjádření jsou bez věcných připomínek či požadavků na doplnění informací uvedených
v oznámení záměru a není v nich požadováno pokračování v procesu posuzování.

4. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
I.

Charakteristika záměru

Předmětem záměru je modernizovat současný odchov mladého skotu soustředěním části chovu jalovic v
rámci zemědělských provozů oznamovatele z dožitých a zastaralých stávajících objektů jiných provozů do
stávajícího zemědělského areálu, situovaného při severovýchodním okraji obce Střelice. Toho má být
docíleno novostavbou stáje pro 330 jalovic ve věku do 24 měsíců, které budou ustájeny ve stelivovém
provozu, ve skupinách se systémem boxového ustájení pro jednotlivé věkové kategorie jalovic.
Ve středisku je v další stáji chován mladý skot a dále vykrmována prasata ve stelivové výkrmně prasat. Tyto
stáje ve středisku budou provozovány bez změn v kapacitách i technologiích chovu. Stávající porodna
prasnic bude bez chovu zvířat s tím, že bude částečně odstraněna.

5/9

Záměr představuje standardní provoz živočišné výroby, s využitím moderních technických prvků a uplatnění
příznivé etologie, včetně zajištění welfare zvířat.
Vzhledem k umístění záměru a k výsledkům orientačních výpočtů emisí do ovzduší a ochranného pásma
chovu (viz níže v textu odůvodnění) nelze důvodně přepokládat významné negativní vlivy záměru na složky
životního prostředí či veřejné zdraví.

II.

Umístění záměru

Záměr předpokládá novostavbu stáje pro odchov mladého dobytka, spolu s navázanými technologiemi, v
rámci stávající farmy zemědělské výroby oznamovatele, situované při severovýchodním okraji obce Střelice
v k. ú. Střelice u Brna. Daný areál živočišné výroby byl oznamovatelem (investorem) vybrán pro realizaci
záměru především z důvodů možnosti využití stávajícího zázemí (stájové objekty, sklady pícnin, zrnin, zdroj
vody) a návaznost na stávající chov jalovic v areálu. Místo výstavby na východním okraji areálu bylo vybráno
především z toho důvodu, že se zde nachází volná plocha mezi stájemi, která bude ještě zvětšena demolicí
stájové části porodny prasnic. V oznámení záměru je konstatováno, že v okolí areálu se nachází dostatek
vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva,
jakož i budou využívány pro aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv
Zájmová lokalita není součástí žádného národního parku, chráněné krajinné oblasti či jiného zvláště
chráněného území a nezasahuje ani do ochranného pásma výše uvedených chráněných území. Areál leží
mimo záplavová území vodních toků.
Obecní úřad Střelice, stavební úřad ve své územně-plánovací informaci k danému záměru č. j. 0419/2017 SU ze dne 26.01.2017 sděluje, že navrhovaná stavba není v rozporu s platným územním plánem obce
Střelice.
Na základě výše uvedeného má krajský úřad za to, že umístění záměru v dané lokalitě neohrozí životní
prostředí ani zdraví obyvatel a s umístěním záměru v dané lokalitě lze souhlasit.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku č. j.
JMK 42654/2017 ze dne 15.03.2017 podle § 45i odstavce 1 téhož zákona konstatoval, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na kvalitu ovzduší a klima
Oznámení záměru obsahuje orientační kontrolní výpočty emisí amoniaku (a to jak neredukovaných, tak
redukovaných po uplatnění snižujících opatření, která jsou v oznámení deklarována), oxidu uhličitého a
vyhodnocení produkce vodních par a prašnosti. Vzhledem ke kubatuře navrhované stáje pro skot a
uplatněnému systému odvětrání je předpoklad, že amoniak bude ze stájí emitován v koncentracích
splňujících emisní limity. Tyto předpoklady potvrzuje kontrolní výpočet emisních koncentrací amoniaku ve
vycházející vzdušině z nové stáje jalovic, provedený v kapitole B.III.1. oznámení záměru. Také ostatní emise
do ovzduší nebudou dle předpokladů dosahovat obtěžujících hodnot.
Součástí oznámení záměru je dále zpracovaný návrh ochranného pásma (Ing. Pantoflíček, 04/2016,
tabulková i mapová část) pro daný záměr. Je deklarováno, že návrh ochranného pásma byl vypočten dle
platného metodického návodu Postup pro posuzování chovů hospodářských zvířat z hlediska ochrany
zdravých životních podmínek Hlavního hygienika České republiky (Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica, č. 8/199). Posouzení vlivu pachových emisí na antropogenní zónu bylo provedeno pomocí
emisních konstant pro jednotlivé kategorie zvířat, které zohledňují jak kategorii zvířat, tak konfiguraci
terénu, větrné růžice, převýšení, vliv ochranné zeleně apod.
Na základě vstupních údajů o plánovaném provozu jsou hranice tohoto ochranného pásma vypočteny
v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, nezasahují objekty ochrany (stavební objekty).
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Vypočtené ochranné pásmo zemědělského areálu po realizaci záměru jako celku je menšího rozsahu, než je
rozsah stávajícího ochranného pásma.
Je proto možné konstatovat, že záměr je v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí se zabezpečením
eliminace vlivu pachových emisí vůči chráněným objektům.
Vzhledem k výše uvedenému má krajský úřad za to, že z pohledu množství emisí (zejména amoniaku
a pachových látek), při dodržení opatření navržených v oznámení záměru a podmínek plynoucích z platné
legislativy, lze považovat umístění záměru z hlediska dopadů na ovzduší a klima jako bezkonfliktní.

Vlivy na hlukovou pohodu
Vzhledem k deklarovaným kapacitám dopravy (viz výše v popisu záměru) není její navýšení spojené
s provozem nové stáje v rámci provozu v celé lokalitě významné a lze proto předpokládat, že nedojde
k významnému navýšení hlukové zátěže pocházející z dopravy.
Komunikačně je stávající areál napojen účelovou komunikací po východním okraji areálu na silnici III. třídy
do Ostopovic, kde jsou silážní žlaby a hnojiště. Je deklarováno, že doprava probíhá především tímto
směrem (dovoz krmení a odvoz hnoje), tedy mimo obytnou zástavbu obce, pouze výjimečně i směrem na
západ přes obec (ulicí Za Humny).
Výstavbou nové stáje pro jalovice nevzniknou v lokalitě žádné nové významné stacionární zdroje hluku.
Větrání nové stáje bude zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu střešní a bočními štěrbinami, nebude
tedy docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti při ventilaci, která by mohla překročit povolené hodnoty u
obytné zástavby obce. Zároveň je možné vycházet z předpokladu, že použité strojně technologické zařízení
(vyhrnování hnoje a krmení) nepřekračuje povolenou hlučnost a bude prováděno v rámci stávajícího areálu,
tedy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, zároveň bude částečně odcloněno stávajícími budovami
areálu.
Krajský úřad má při předpokladu dodržení realizace a provozu záměru dle doloženého oznámení a při
realizaci deklarovaných opatření, za to, že záměr nemá potenciál významně zvýšit hlukovou zátěž v dané
lokalitě.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu, rizika havárií
Záměr je umisťován mimo záplavová území vodních toků či chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V daném katastrálním území se nachází vodní zdroje s vymezenými ochrannými pásmy, tyto jsou nicméně
situované jihozápadně od centrální části zástavby obce, tedy ve vzdálenosti cca 1,5 km od záměru.
Vzhledem k tomu, že předmětný zemědělský areál je stávající, nelze ohrožení těchto lokalit umístěním nové
moderní stáje předpokládat.
Po realizaci záměru dojde v porovnání s původním stavem ke zvýšení spotřeby vody, nicméně areál je
napojen na vlastní zdroj, jehož kapacita je dle oznamovatele prověřena. Realizace záměru by proto neměla
mít negativní vliv na stávající zdroje vody v okolí.
Dešťová voda bude svedena ze střech okapními žlaby, svody a do nové dešťové kanalizace. Na svody budou
osazeny lapače střešních splavenin. Nová dešťová kanalizace bude svedena do stávajícího vsakovacího
objektu uvnitř areálu.
V oznámení je deklarováno, že v rámci výstavby je navrhováno vodotěsné řešení stájových podlah a
ostatních manipulačních ploch se statkovými hnojivy, které bude v rámci kolaudace dokladováno. Ve stáji
samotné přitom nebudou vznikat žádné odpadní vody, neboť veškerá moč zvířat bude zcela zasáknuta do
slámy. Je deklarováno, že hnůj bude vyhrnován na novou hnojnou koncovku a ihned odvážen ze střediska,
přičemž hnojná koncovka bude odkanalizována do nové kruhové betonové jímky. Tato jímka bude mít
kapacitu na více jak 9 měsíční zdržení, tedy pro zákonné 6 měsíční zdržení, s rezervou pro zachycení
případného přívalového deště a znečištěných vod z odkanalizované plochy hnojné koncovky. Dále nebude
zvyšován počet ošetřovatelů skotu a ani produkce splaškových odpadních vod ze sociálního zařízení.
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Vzhledem k výše uvedenému, při provedení záměru dle oznámení záměru a při dodržení legislativních
požadavků na úseku ochrany vod, nelze předpokládat významné negativní vlivy daného záměru v oblasti
ochrany vod.
Významné negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické
nebo radioaktivní apod.) jsou vzhledem k charakteru záměru vyloučeny.
Z výše uvedeného je zřejmé, že oznamovaný záměr nemá potenciál mít takové vlivy, které by způsobily
zhoršení životního prostředí dotčeného území nad platné limity nebo jinak přípustné hodnoty oproti
současnému stavu či ohrozily zdraví obyvatelstva.
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:
1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona vč. příloh
2. Vyjádření uvedená v bodě č. 2 odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádření dotčených
správních úřadů a zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl
příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Krajský úřad zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení
oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Střelice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 a 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č.
457/2001 Sb. o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní.
Současně obec Střelice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení
na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno
veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout
na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ JHM1378.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním
učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82
Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona
doloží dotčená veřejnost v odvolání.

otisk
úředního
razítka

Ing. František Havíř
vedoucí odboru
vz. Ing. Jiří Hájek, v. r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana
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Rozdělovník
Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:


ZEVO Střelice, a. s.., Za Humny 728/25, 664 47 Střelice u Brna – DS

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě
Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího
řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:


Obec Střelice, k rukám starosty, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna – DS



Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – DS
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
– DS
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174,
612 00 Brno – DS
 Obecní úřad Střelice, stavební úřad, náměstí Svobody 1, 664 47 Střelice – DS
 MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
– Vršovice – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou Obec Střelice a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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