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�ást A. Údaje o oznamovateli 
 
A.1.  Obchodní firma : BEGOKON, s.r.o. 
                                    Dolní 2547/6, 370 04 �eské Bud�jovice 
A.2.  I�O                   :  280 99 796 
 
A.3.  Jméno, p�ijmení, bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce oznamovatele:  
                                    Ing. Roman Sko�dopole 
                                    Ing. Jan Šich, tel. : 739 426 445, e : pohorelice@begokon.cz 
 

�ást B. Údaje o zám�ru 
 
B.I. Základní údaje 
B.I.1.  Název zám�ru :     
 

Rekonstrukce stáje pro odchovnu ku�ic HS ŽV Dolní Dub�any 
 

Oznámení zám�ru je zpracováno podle § 6, odst. 1 zákona �. 100/2001 Sb. v následujících 
zn�ních o posuzování vliv� na životní prost�edí (dále jen zákon), p�ílohy �. 3.  

Za�azení zám�ru: Posuzovaná stavba je podle § 4 tohoto zákona p�edm�tem posuzování – 
zám�r vyžadující zjiš�ovací �ízení, vzhledem ke skute�nosti, že svojí kapacitou napl�uje limitní 
hodnotu danou p�ílohou �. 1, kat. II. 1.5. Chov hospodá�ských zví�at s kapacitou od 50 do 180 
dobyt�ích jednotek. 

Zjiš�ovací �ízení  je v tomto p�ípad� v p�sobnosti Krajského ú�adu Jihomoravského kraje,  
který je p�íslušným orgánem dle § 6 a p�ílohy �.1 zákona. 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) zám�ru :  117 342 ku�ic – 164 DJ 
 
B.I.3.  Umíst�ní zám�ru  : 

kraj                         :   Jihomoravský, kód NUTS 3 CZ064 
          místo stavby           :   hospodá�ské st�edisko živo�išné výroby Dolní Dub�any 
          katastrální území   :   Dolní Dub�any, kód �SÚ 628956 
                                             parcela �ís. :   251/4                                             
 
B.I.4.  Charakter zám�ru (stavby) a možnosti kumulace s jinými zám�ry :                                                   

P�estavba zem�d�lského objektu – stáje (obj.1/3) pro 240 dojnic a související stavební 
úpravy.  

Zám�r �eší otázku zabezpe�ení podnikatelských aktivit oznamovatele v chovu dr�beže, 
odchov ku�ic. Umíst�ní zám�ru bylo vybráno s ohledem na vlastnictví objekt� st�ediska,  
dopravní dostupnost, vhodné plochy a inženýrských sítí. 

V sou�asné dob� se na st�edisku, p�vodn� pro chov krav, nachází produk�ní stáje, 
porodna, dojírna, silážní žlaby a seník v sou�asné dob� využívané jako sklady.  Pouze objekt 
1/3 - produk�ní stáj pro 240 dojnic je hodnoceným zám�rem navržen k p�estavb� pro chov 
dr�beže.  

Sm�rem k obci v p�vodních farmách zem�d�lského družstva je využívána �ást objekt� 
spole�ností Duspol, spol. s r.o.  a Petrem Nová�kem, fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejst�íku, k chovu prasat ve výkrmu, celkem 
400 prasat.  
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B.I.5.   Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru : 
- Chov ku�ic pro st�ediska nosnic investora 
- dopravní napojení na stávající areálové a ve�ejné komunikace  
- napojení na inženýrské a energetické sít� 

 
B.I.6.  Popis technického a technologického �ešení zám�ru 
Stávající stav : Staveništ� se nachází východním sm�rem od okrajové �ásti obce Dolní 
Dub�any  v prostoru p�vodního velkokapacitního kravína. Objekt 1/3 byl zkolaudován jako 
zem�d�lská budova, produk�ní stáj pro 240 dojnic. Obezd�ný objekt obdélníkového p�dorysu 
s pilovou st�echou - typ hala ZSS Blansko. Tvarem navazuje na stávající objekty st�ediska. 

P�vodní projektová dokumentace nebyla k dispozici. Objekt je napojen na stávající 
faremní komunikace. 
Navrhovaný stav : P�edm�tem stavebních úprav jsou vnit�ní úpravy. Objekt nebude objemov� 
rozši�ován a dispozi�n� je �ešen jako prostor pro odchov ku�ic, resp. jeho  výrobní technologii, 
dle vyhl. �. 268/2009 Sb. -  tech. požadavky na stavby a vyhl. �. 208/2004  Sb. v násl. zn�ních 
– minimální standarty pro ochranu hospodá�ských zví�at.  

Stáj má podélné obslužné chodby, je navržen 4 etážový bezstelivový klecový provoz 
Systém suchého krmení; krmné sm�si jsou skladovány v zásobnících u objektu.  

P�íjezd k objektu vozidly za ú�elem vyskladn�ní a naskladn�ní ku�ic, pln�ní zásobník� 
krmnými sm�smi, odvoz trusu bude realizován po stávajících zpevn�ných komunikacích 
v areálu. 
Hydroizolace – stávající, rekonstruk�ní práce systém nenaruší   
Podlahy – navržena bet. mazanina armovaná sítí  
Zd�né konstrukce –  stávající obv. zdivo z keramických blok� tl. 375 mm, dozdívky z tvárnic 
Ytong. 
St�ešní konstrukce –  stávající  ocelový vazník – hala „ZSS Blansko“ 
St�ešní krytina –  stávající  trapéz. plech.  
Izolace tepelné – navržená tepelná izolace na podhledové konstrukci  systém „PAMA“. 
Výpln� otvor� –  ventila�ní klapky + ventilátory  - systém fy DKG Hostivice s.r.o. 
Omítky –  váp. štukové a cementové do výše 1 m v chovném prostoru  

Technologické za�ízení pro odchov ku�at od prvního dne do 18 týdne v�ku je stavebnice 
zkonstruovanou podle nejnov�jších poznatk� z chovu dr�beže, spl�uje podmínky a požadavky 
Sm�rnice rady EU o BAT technologiích. Vyráb�ný stavebnicový systém umož�uje montáž 
víceposcho�ových klecí pro odchov ku�at.  Nosné prvky za�ízení jsou vyráb�ny 
z pozinkovaných materiál�, podlahy potáhnuty polyetylenem, což snižuje možnost tvorby 
otlak� zví�at a tím zlepšuje zdravotní stav odchovávaných ku�at. P�í�ná d�lící st�na je �ešena 
z pozinkovaného plechu, který odd�luje jednotlivé odd�lení, snižuje stres, p�ispívá ke klidu a 
svou konstrukcí nepoškozuje pe�í ku�at. Ve st�edu chovného prostoru v podélném sm�ru je 
zav�šena d�lící m�ížka, která rozd�luje odd�lení a umož�uje lepší práci se zví�aty. Posuvná 
dví�ka jsou vybavena zámkem proti samovolnému otev�ení. 

Modul odchovny má rozm�r 150 x 120 cm, plocha klece 18 000 cm2, 53 ku�ic (300 cm2 /1 
ku�ice), ve 4 patrech 212 ku�ic, 1 �ada - 13 038 ku�ic, 9 �ad  - 117 342 ku�ic.   

2 turnusy odchovu ku�ic za rok. 
Krmení – ze zásobník� krmiva je krmivo dopravováno spirálovým dopravníkem do dvou 

násypek osazenými na p�edním dílu každé �ady klece. Chovným prostorem vedou dva krmné 
žlaby zabezpe�ené plastovými zábranami, ve kterých je uložen plochý krmný �et�z. Toto 
�ešení umož�uje ku�at�m lehký p�ístup ke krmivu a je spln�na podmínka dostate�né délky 
krmné hrany. K pohonu krmného systému jsou použity dvojrychlostní p�evodovky, které 
umož�ují volit rychlost �et�zu p�epína�em a tím regulovat délku krmení. 

Napájení - p�ívod vody pro ku�ata je zabezpe�en dv�mi v�tvemi napájení v každém 
chovném odd�lení. Každé ku�e má v chovném odd�lení p�ístup k šesti niplovým napáje�kám. 
Je možné niplové napáje�ky doplnit odkapovými miskami a do každého odd�lení pro první dny 
dodat plavákové napáje�ky. Celý systém napájení je �ešen tak, aby byla dána možnost 
centrálního nastavení výšky niplových napáje�ek podle v�ku ku�at. Požadovaný tlak vody je 
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�ízen tlakovými regulátory v každém poschodí, pro kontrolu výšky vodního sloupce jsou 
osazeny stavoznaky. Standardn� je dodáván k napájecímu systému centrální panel s filtrem, 
vodom�rem a dávkova�em lék�. 

Odvád�ní trusu z jednotlivých poschodí klecí je �ešeno trusným pásem, který je veden 
v bo�ních vodi�ích, do kterých jsou uchyceny p�ehnuté podp�rky zamezující vypadávání trusu 
z trusného prostoru. 

Temperování : odchovna ku�ic bude vytáp�na  systémem teplovodních panel� WASTRA 
vytáp�ných 2 kotle na d�evo, alt. na zemní plyn o výkonu 2 x 95 kW���� �

Provoz budou obsluhovat 2 osoby. Do areálu zajíždí kafilerní služba pro odvoz uhynulé 
dr�beže. 
 
B.I.7. P�edpokládané termíny zahájení a dokon�ení realizace zám�ru : 

�� zahájení     2 Q 2010  
�� dokon�ení, uvedení do provozu  2 Q 2010 

 
B.I.8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� – adresy ú�ad� 

Kraj:  Krajský ú�ad Jihomoravského kraje 
                                          Žerotínovo nám�stí 3/5 
                                          601 82 Brno       
  

M�sta a obce:  M�stský ú�ad Moravský Krumlov 
 Klášterní nám�stí 125 
                              672 11 Moravský Krumlov 
 obec s rozší�enou p�sobností a pov��eným obecním ú�adem 
 
                               Obec Dolní Dub�any 
                               671 41 Dolní Dub�any 
 

B.I.9. Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú�ad�, které   budou     
tato rozhodnutí vydávat       

Územní rozhodnutí a stavební  povolení podle zákona �. 183/2006 Sb. v následujících 
zn�ních a provád�cích vyhlášek : 

Odbor výstavby a územního plánování M�stského ú�adu Moravský Krumlov, Klášterní 
nám�stí 125, 672 11 Moravský Krumlov 
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P�ehledná situace  

 
 
Pohled na stáj 
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P�dorys 
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�ez 
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B. II.  Údaje o vstupech 
 
B.II.1  Zábor p�dy 

Nedojde k  záboru zem�d�lského p�dního fondu. Podle výpisu z KN, parcela �ís. :   st. 
251/4  – zastav�ná plocha a nádvo�í.  

 

 
 
Z hlediska dot�ení lesních pozemk� – výstavbou nebudou dot�eny pozemky ur�ené 

k pln�ní funkcí lesa ve smyslu §3 zák. �. 289/1995 Sb, ani nebude dot�eno 50 m (§ 14 odst. 2 
zák. �. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve 
vzdálenosti, kde by mohly být zám�rem ovlivn�ny. 
 
B.II.2.  Odb�r a spot�eba vody 
Výstavba : spot�eba vody bude zanedbatelná, vzhledem k tomu, že v�tšina materiál� 
náro�n�jších na spot�ebu vody (betonové sm�si) bude dovážena dle pot�eby hotová. Voda bude 
používána pouze v omezené mí�e p�i realizaci zám�ru pro kropení beton� atp. 

Provoz :  niplovými napáje�kami, z vlastního zdroje - kvalita vody bude pr�b�žn� 
kontrolována hygienickou službou a p�i kolaudaci stavby nezávadnost bude dokladována. 
Pot�eba vody : 
Odchov ku�ic   : 124 000/1000 x 100 l/d  = 12 4000  l/d  
                           12,4 m3 x 280 = 3 472 m3/rok 
Mytí a dezinfekce : 
4 x 1,2 x 8 x 24 x 80 = 74 m3/rok 

Ro�ní spot�eba vody je 3 550 m3 
 
 
 
 



Oznámení podl. z.�. 100/2001 Sb. – Rekonstrukce stáje pro odchovnu ku�ic HS ŽV Dolní Dub�any 

 11

B.II.3  Surovinové a energetické zdroje 
Surovinové zdroje :  

Pro realizaci investice budou využívány b�žn� dostupné materiály, suroviny a energie, 
jejichž spot�eba významn� neovlivní existující surovinové a energetické bilance.  
Pot�eba krmiva  :                                                                                                         1 650  t/rok 

Krmné sm�si budou pravideln� naváženy a uskladn�ny ve venkovních nov� instalovaných 
silech. 
Energetické zdroje :  

B�hem výstavby a provozu bude el. energie odebírána ze stávajících rozvod�. 
K významnému navýšení spot�eby nedojde.  
Pot�eba elektrická energie :  
                         instalovaný p�íkon    Pi :   45      kW 

   soudobý p�íkon Ps :   40      kW�����
Objekt je napojen na stávající kabelové sekunderní rozvody NN a TS p�ípojkou ukon�enou 

v hlavní rozvodn� areálu, dále v p�ípojnicové sk�íni a stávající rozvodn� el. energie v rozvad��i 
RMS. Charakter výroby vyžaduje a je navržen náhradní zdroj.  
 
B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stávající komunika�ní napojení areálu nebude m�n�no. Objekt se nachází v oploceném 
areálu st�ediska živo�išné výroby. Toto st�edisko je napojeno p�íjezdnou komunikací na 
ve�ejnou komunikaci 3 t�. �. 4131 Dob�ínsko – Dolní Dub�any. Pro ú�ely projektu nejsou nové 
komunikace pot�eba,  není nutno �ešit  žádný nový vjezd.  

Výstavbou a provozem dojde jen velmi nepatrn� ke zvýšení  frekvence dopravy. Nároky na 
dopravní zatížení jsou odvozeny   z pot�eby dovoz ku�at a odvoz slepi�ek, dovoz krmiva, 
produkce trusu, odvoz kadaver�.   

Objem dopravního prost�edku (p�epravníku sypkých krmných sm�sí) se pohybuje od 10 do 
20 m3, což p�i pr�m�rné objemové hmotnosti krmné sm�si 550 kg/m3 p�edstavuje v pr�m�ru 
10 t. Celková pot�eba dopravních prost�edk� na dovoz krmných sm�sí za rok je tedy 385 NA, 
s p�ív�sem polovi�ní.  

Ve stáji  bude produkován dr�beží trus 12 400 kg/den, 3 290 t/rok, který bude denn� 
odvážen mimo st�edisko na polní nebo provozní hnojišt�, voda z o�isty, mytí a dezinfekce 
stájového prostoru,  odpadní splaškové. Odpadní voda z kontaminovaných ploch nebude.  
Denní nár�st nákladních aut  p�edstavuje 2 –3 celkem.  

 
B.III.  Údaje o výstupech  
 
B.III.1. Emise do ovzduší 
Bodové zdroje zne�išt�ní ovzduší 
Výstavba - nejsou uvažovány. 
Provoz  - podstatným zdrojem zne�išt�ní ovzduší jsou emise amoniaku, sirovodíku, oxid� 
uhlíku a osmogen� z chovu dr�beže. Uvedené zne�iš�ující plyny vznikají p�i rozkladu 
organické hmoty, jako nap�íklad trusu a zbytk� krmiva ve stáji. 
• P�íloha �.2 k na�ízení vlády �. 615/2006 Sb., 1. stanovení kategorie zem�d�lských zdroj� 

celková ro�ní emise amoniaku 31,68 t NH3 rok-1 -  velký zdroj  
• kotle pro temperování 2 x 95 kW na d�evo, alt. plyn  - § 4 zák. �. 86/2002 Sb. 

v následujících zn�ních < 0,2 MW, malý zdroj  
 
Emisní faktor pro amoniak kgNH3/zví�e/rok  

Kategorie zví�at stáj trus zapravení do p�dy celkový emisní faktor 
Ku�ice a nosnice 0,12 0,02 0,13 0,27 

 
Nejbližšími chrán�ným objekty  jsou obytné objekty zastav�né �ásti Dolních Dub�an, které 

jsou  vzdáleny  770 m. 
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S ohledem na d�íve kvantifikované vlivy, zejména pokud se jedná o škodliviny, které jsou 
schopny p�enosu atmosférou a p�edstavují tak relativn� nejvyšší a nejrychlejší možné 
ovlivn�ní obyvatel (amoniak a osmogeny), je možné konstatovat, že emise amoniaku, které 
budou vznikat ve vp�edu dokladovaných kvantifikovaných množstvích, v�etn� zápachových 
látek s ohledem na vzdálenost a stupe� �ed�ní nemohou ohrozit za b�žných rozptylových 
situací pohodu a v žádném p�ípad� zdraví obyvatel obce. 

P�i provozu bude dodržen nový schválený Plán zavedení zásad správné zem�d�lské praxe 
u zdroje zne�iš�ování ovzduší pro celou farmu,  kde budou  uvedeny zásady, podmínky : 

P�íloha �.2 k na�ízení vlády �. 615/2006 Sb.,tab. 3.3. referen�ní a ov��ené snižující 
technologie emisí amoniaku 

- technologie krmení s enzymatickými p�ípravky                            40 %  
- p�i zapravení trusu p�i orb� do 12 hod                                          80 % 

Imisní limit a mez tolerance pro amoniak – Na�ízení vlády �. 597/2006 Sb.  – není 
stanoven 

Imisní limit pro obt�žování zápachem, p�ípustná míra obt�žování zápachem a zp�sobu 
jejího zjiš�ování  – Vyhláška MŽP �. 362/2006 Sb., v § 1  stanoví p�ípustnou míru obt�žování 
zápachem jako stav pachových látek ve vn�jším ovzduší, kterého je t�eba dosáhnout, pokud je 
to b�žn� dostupnými prost�edky možné, odstran�ním nebo omezením pachového vjemu. 
P�ekro�ení p�ípustné míry obt�žování zápachem  se posuzuje na základ� písemné stížnosti 
osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obt�žování zápachem dochází. 

Evropská pachová jednotka (European odour unit EOU nebo OUER) definovaná evropskou 
normou EN13725 jako množství pachových látek, které odpa�eno do 1 m3 neutrálního plynu 
za normálních podmínek (teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa) vyvolá u testujících pozorovatel� 
stejný smyslový vjem jako 123 µg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 neutrálního plynu 
za normálních podmínek (Evropská referen�ní pachová hmotnost – EROM).     

 Zápach m�že být snížen n�kolika zp�soby:  
- správným ustájením dr�beže, 
- skladováním exkrement� mimo stáj a st�edisko, 
- zabrán�ním proud�ní vzduchu okolo exkrement�. 

Podrobn� viz p�. �. 3 Rozptylová studie. 
 
Plošné zdroje zne�išt�ní ovzduší 
Výstavba - za do�asný plošný zdroj zne�išt�ní je možné považovat vlastní prostor staveništ�, 
který m�že být zdrojem sekundární prašnosti. Jedná se p�edevším o n�které druhy prací - 
bourací práce �i  do�asné skládky sypkých materiál�. Pro tyto zdroje je s ohledem na jejich 
charakter obtížné exaktn� stanovit množství emitujících látek �i dobu jejich p�sobení. 
Vzhledem k charakteru výstavby  a jejího umíst�ní není nutné tyto zdroje  podrobovat žádné 
speciální analýze. 
Provoz - možným zdrojem prašnosti m�že být manipulace se suchými krmnými sm�smi. 
Krmné sm�si budou uloženy v nadzemních skladovacích silech. Sem bude sm�s navážena 
pomocí tzv. KUKA voz� a pneumatickou cestou dopravována do zásobník�. Každý zásobník 
je opat�en tkaninovým filtrem, který zabra�uje prášení p�i pln�ní zásobníku. Použité zásobníky 
mají atest na provozování a skladování krmných sm�sí. Krmná sm�s je od zásobníku ke 
krmným liniím dopravována pomocí uzav�ených trubkových dopravník�. Z tohoto d�vodu 
nelze hovo�it o vzniku prašnosti p�i manipulaci s krmivem.  

 
Liniové zdroje zne�išt�ní ovzduší  
v etap� výstavby : 

Liniové zdroje zne�išt�ní mohou být p�edstavovány provozem nákladní techniky p�i návozu 
stavebního materiálu v etap� výstavby. Dle p�edpoklad� a zkušeností s výstavbou podobných 
staveb v jiných lokalitách lze o�ekávat maximální dopravní zatížení b�hem betonáže podlah  
úprav kolem max. 3 nákladní automobily/den. Odhad pohyb� nákladních automobil� v etap� 
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výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdroj� v celé etap� výstavby nelze 
spolehliv� predikovat. 
v etap� provozu : 

S ohledem na stávající intenzitu dopravy bude p�ísp�vek ke zne�išt�ní ovzduší vlivem 
dopravy málo významný. Liniové zdroje zne�išt�ní budou p�edstavovat všechny dopravní 
prost�edky, pohybující se po p�íjezdové komunikaci a jeho obslužné  komunikaci. P�i 
pr�m�rném pohybu uvedených nákladních automobil�  nastartovaným motorem (p�íjezd a 
odjezd) v areálu po dobu max. 5 – 10 minut p�edstavují podle orienta�n� provedeného 
propo�tu za použití metodiky Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze v p�ípad� 
posuzované rekonstrukce  následující množství v g za den: 
 

Typ dopravy   Min Emise  CO/ g Emise Cx Hy /g  Emise NOx /g 
Nákladní       15 7,5 6,7 9,7 

 
Jedná se �ádov� o hodnoty v praxi obtížn� m��itelné a zanedbatelné v hodnotách  v 

tabulce uvedených gram� NOx, CO a CxHy za den.  
 

B.III. 2. Množství odpadních vod a jejich zne�išt�ní 
Zdroje zne�išt�ní vod – výstavba 

Výstavbou nedojde, v p�ípad� dodržení b�žných preventivních podmínek ke zne�iš�ování 
povrchových ani podzemních vod. Mezi b�žná preventivní opat�ení je možno za�adit: zajišt�ní 
vhodných a p�edpisov� vybavených prostor pro manipulaci s ropnými látkami p�i výstavb�. 
Odpady ropného charakteru je nezbytné zneškod�ovat v za�ízeních k tomu ur�ených. Ve 
stavebních mechanismech p�ednostn� používat ekologicky šetrná mazadla a oleje. P�ed 
zahájením výstavby p�edložit správnímu orgánu ke schválení havarijní �ád pro �ešení 
p�ípadných havarijních únik� škodlivin do vodního toku nebo podzemních vod. V období 
výstavby není nutno uvažovat se vznikem žádných speciálních odpadních vod.  

U odpadních vod splaškových lze o�ekávat nár�st oproti navrhovanému provozu z d�vodu 
v�tšího po�tu pracovník� na rekonstrukci. Plánovaná výstavba nepo�ítá se záborem nové 
p�dy, �ímž jsou  vylou�eny  zemní práce v�tšího rozsahu a nep�íznivé p�sobení srážkových 
vod na splavování výkopové zeminy.  
Údaje o odpadních vodách - provoz 
Splaškové a odpadní vody 
��produkce splaškových vod  za rok                                                                   130  m3 
��odpadní voda z  mytí a desinfekce za rok                                                          75  m3     

Tyto vody budou jímány do stávajících odkontrolovaných  jímek, odkud budou v 
pravidelných intervalech odváženy k likvidaci na nejbližší �istírnu odpadních vod (bude 
smluvn� zajišt�no). 

V rámci kolauda�ního �ízení je investor povinen p�edložit doklad o zkoušce 
vodonepropustnosti skladovacích jímek, jakož i smlouvu o odb�ru výše uvedených odpadních 
vod k jejich likvidaci. 
Deš�ové vody  

Deš�ové vody ze st�ech a komunikací jsou svedeny do stávající faremní deš�ové 
kanalizace.  

 
B.III. 3. Kategorizace a množství odpad� 

P�i realizaci zám�ru budou vznikat odpady jak ve fázi výstavby, tak i následn� v dob� 
provozu p�edm�tného za�ízení ve smyslu zákona o odpadech. S t�mito odpady je nutno 
nakládat nejen v souladu s legislativou platnou pro oblast nakládání s odpady (zákon o 
odpadech �. 185/2001 Sb. v následujících zn�ních 106/2005 Sb.,vyhláška �. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využití na povrchu terénu a zm�n� vyhlášky 
�íslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), ale i v souladu s plánem 
odpadového hospodá�ství Jihomoravského kraje.  
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Odpady vznikající p�i  výstavb�. 
Kód Název odpadu Kategorie Množství t  Nakládání 

07 03 04∗ Ostatní organická 
rozpoušt�dla/plechovky 

N  Likv.odb.f. 

08 01 11∗ Odpadní  barvy obsahující 
organická rozpoušt�dla 

N  Likv.odb.f. 

08 04 11∗ Vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený 
t�snicí materiál/plechovky 

N  Likv.odb.f. 

17 01 01 beton  O  Recyklovat 
17 02 02 Sklo O  Recyklovat 
17 03 01∗ Asfalt s obsahem dehtu N  Recyklovat 
17 04 05 Odpadní železo, ocel O  Recyklovat 
17 04 11 Odpadní kabely  O  Recyklovat 
17 05 04  Zemina a kamení O  Recyklovat 
17 06 04 Ostatní izola�ní materiály O  Likv.odb.f. 
17 09 04 sm�sné stavební a demoli�ní 

odpady 
O  Recyklovat 

20 01  Odpad získaný odd�leným sb�rem O  Likv.odb.f. 
20 01 21 Zá�ivky N   Likv.odb.f. 
20 01 38 D�evo O  Recyklovat 
20 02 01   Biologicky rozložitelný odpad O  Kompost 

  
Dokumentace k realizaci stavby na  základ� výkazu vým�r ur�í množství a zp�sob s jeho 

nakládáním. Pro smíšené odpady je dodavatel povinen doložit osv�d�ení o vylou�ení 
nebezpe�ných vlastností odpadu, jinak je povinen dodržovat režim stanovený pro nebezpe�né 
odpady.  
Odpady  vznikající  p�i provozu 

Ze zem�d�lského hlediska nelze dr�beží trus  považovat za klasický odpad, ale za cenné 
organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury p�dy ani  její úrodnosti. 
Skladování a užití dr�bežího trusu  jako odpadu (02 01 06 zví�ecí trus, mo� a hn�j v�. 
zne�išt�né slámy, kapalné odpady) �eší zákon �. 156/1998 Sb. § 9, resp. vyhláška MZe �. 
274/1998 Sb. § 4.  

Nutno zd�raznit, že �ádné hnojení pozemk� živo�išnými exkrementy v našem p�ípad� 
dr�bežího trusu vede ke zvýšení podíl� organické hmoty a p�írodního N v p�d� a sou�asn� ke 
snížení problém� p�i využití živin z pr�myslových hnojiv, v�etn� jejich sníženému vyplavování 
do spodních vrstev p�dy a dále do podzemních vod. Vlastní užití bude realizováno v souladu 
s aktualizovaným plánem organického hnojení. 

 
Kód Název odpadu      Kategorie  Množství v t Nakládání 

020102 Živo�išná tká�, kadavery O  Likv.odb.f. 
020106 Trus  O 3 290 hnojivo 
03 03 08 Odpady ze t�íd. papíru a lepenky  O  Recyklovat 
08 01 11∗ Odpadní barvy N   Likv.odb.f. 
15 01 01  Papírový anebo lepenkový obal O  Recyklovat 
15 01 02 Plastový obal O  Recyklovat 
15 01 03 D�ev�ný obal O  Recyklovat 
15 01 04 Kovový obal O  Recyklovat 
15 02  02∗ Upot�eb. �ist.tkanina, filtr.mater. N  Likv.odb.f. 
20 01 02 Sklo O  Recyklovat 
20 01 21∗ Zá�ivka anebo ostatní odpad 

s obsahem  rtuti 
N(Y29)  Likv.odb.f. 

20 03 03 Uli�ní smetky O  Likv.odb.f. 
200304 kal ze septik� a žump O   



Oznámení podl. z.�. 100/2001 Sb. – Rekonstrukce stáje pro odchovnu ku�ic HS ŽV Dolní Dub�any 

 15

Dalším odpadem  vznikající  provozem stáje jsou plastové obaly (desinfek�ní prost�edky, 
veterinární lé�iva), zá�ivky a  uli�ní smetky. 

Odpady podléhající rychlému rozkladu s následným vznikem nep�íjemného zápachu je 
nutno uchovávat tyto v uzav�ených nádobách nebo kontejnerech, které budou pravideln� 
vyprazd�ovány. Nebezpe�né odpady je zapot�ebí shromaž�ovat v nádobách s nepropustným 
dnem, v uzam�ených a v�traných prostorách specieln� k tomu ur�ených. Likvidace 
nebezpe�ného odpadu bude smluvn� zajišt�na u odborné akreditované firmy.    

Rozvozový plán bude  v souladu s Na�ízením vlády �. 103/2003 Sb. o stanovení 
zranitelných oblastí a o používání  a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st�ídání plodin a 
provád�ní protierozních opat�ení v t�chto oblastech.  

Nehnojí se v blízkosti  souvislé zástavby obcí, po stranách vodních tok�, rybník�, v blízkosti 
ploch ve�ejných zájm�, rekrea�ních ploch a po stranách meliora�ních svodnic a odpad�.  

Odstupové vzdálenosti mezi hnojenými plochami a objekty hygienické ochrany :  
                200 m od souvislé zástavby obcí 
                100 m po stranách vodních tok� 
                100 m od rybník� a vodních nádrží 
                100 m od ploch ve�ejných zájm�, rekrea�ních ploch a oblastí 
                  50 m po stranách meliora�ních svodnic a odpad� 

P�epravníky trusu nebo cisternová vozidla musí být b�hem dopravy po ve�ejných 
komunikacích uzav�ena a zabezpe�ena tak, aby nedocházelo k únik�m a tím zne�išt�ní 
komunikací a ovzduší. P�ednostn� k doprav� používat cest b�žn� používaných pro 
zem�d�lskou dopravu, dopravu zajiš�ovat nejkratší cestou na místo hnojení a pokud možno 
vylou�it pr�jezdy obcemi. Trasy musí být vedeny mimo PHO vodních zdroj�. 	idi�i a obsluha 
musí být �ádn� pou�ena o povinnostech týkajících se p�epravy a vlastní aplikace. Každá 
havárie musí být hlášena vedení spole�nosti a p�íslušnému vodohospodá�skému orgánu. 

P�i provozu chovu dochází  k úhynu zví�at.  Problematika uhynulých zví�at je �ešena 
veterinárním zákonem �. 166/1999 Sb. a následujících zn�ní (147/2006 Sb.), výkladová 
komise MŽP �R �. 6/2000. Ke skladovaní   kadaver� je vybudován  kafilerní box   a likvidace 
je smluvn� zajišt�na s asana�ním ústavem. 

Navrhovaná  investice nebude produkovat zdraví škodlivé látky ani toxické odpady. Odpad 
druhové skladby vychází z obecn� platných zvyklostí a ze zkušeností provozu již existujících 
stájí. Odpad p�i provozu stájí vzniká :  

��údržbou povrchu vozovky 
��údržbou zelených ploch 
��údržbou a opravou technologického  za�ízení 
��údržbou osv�tlení 
��údržbou stavby 
��zooveterinární pé�í 

 
B.III. 4. Ostatní  

 
Hluk 
Realizace zám�ru je z hlediska hlukových vliv� nekonfliktní. Veškerý produkovaný hluk 

z provozu je vzdáleností (770 m) natolik utlumen, že nebude u obytných objekt� 
zaznamenatelný. Hlukové vlivy budou pocházet p�edevším z pojezdu vozidel a mechanism�.  

Problematika posuzování hluku byla v �R �ešena hygienickým p�edpisem �. 13/1977. 
V sou�asné dob� je nahrazen Na�ízením  Vlády �R �. 148/2006 o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, kterým bylo novelizováno na�ízením vlády �. 88/2004 Sb. 
V sou�asné dob� jsou nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve chrán�ném venkovním prostoru 
ur�eny na�ízením vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací.  V souvislosti se zm�nou užívání objektu nedojde ke zm�n� stávajících nárok� na 
dopravní infrastrukturu. Nevzniknou nové zdroje hluku. 

Porovnáním stávajících a výhledových hodnot LAeq v denní i no�ní dob� lze p�edpokládat, 
že rozdíl obou hodnot ekvivalentní hladiny hluku p�ed a po realizaci zám�ru se bude 
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pohybovat v desetinách  jednotky dB. Takový rozdíl není smyslov� postižitelný a lze tak 
konstatovat, že akustická situace v území se pozorovateln� nezm�ní. Lze tedy p�edpokládat, 
že budou dodrženy p�ípustné hygienické limity ekvivalentní hladiny hluku ve smyslu výše 
citovaného na�ízení vlády. Vliv stacionárních zdroj� (tj. jejich p�ísp�vky k LAeq) je malý. 

Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdílné v období rekonstrukce a provozu farmy. V 
období rekonstrukce a výstavby vznikne krátkodobá hluková zát�ž v okolí demoli�ních a 
stavebních prací. Podle druhu mechanizm� dosáhnou maximální hodnoty hlukové zát�že 85 
dB (A) v bezprost�edním okolí stroj�. Bude se jednat o hluk na staveništi (tj. v pracovním 
prost�edí v denní dob� od 7.00 do 18.00 hod). V nejbližší obytné zástavb�, která je vzdálená 
770 a více metr�, bude hluk na hranici slyšitelnosti - snížení pod 20 dB. Na utlumení hluku se 
výrazn� projevuje práce uvnit� objekt� a konfigurace terénu. 

Pr�b�h  výstavby bude p�edstavovat �asov�  zvýšení hladiny hluku v okolí staveništ� 
vlivem použití stavební mechanizace. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno o�ekávat 
zejména na za�átku stavebních prací. Hluk b�žných rypadel a ostatních stroj� pro  zemní 
práce se pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i mén�. Hladina 
hluku se bude m�nit v závislosti na nasazení stavebních mechanism�, jejich soub�žném 
provozu, dob� a míst� jejich p�sobení. Není pravd�podobné p�ekro�ení povolených hodnot u 
nejbližší obytné zástavby. Z provozního hlediska lze  konstatovat, že nár�st  automobil� a 
stavební mechanizace  nep�ekro�í  Laeq 50 dB (A).  

Pro pracovníky staveništ�, kte�í budou provád�t jednoduché fyzické práce bez nároku na 
duševní soust�ed�ní, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se �e�í ( b�žné manuální 
práce na   pracovišti je vyhláškou Na�ízení vlády  �. 502/2000 Sb. v�. novelizace �. 88/2004 
Sb.a Hygienickými p�edpisy �. 41 až  43 /77 stanovena max. p�ípustná ekvivalentní hladina 
hluku za 8 hodinovou sm�nu Laeq 85 dB (A). 

Hlavním kriteriem pro hodnocení hlu�nosti je ekvivalentní hladina zvuku A (LAeq), která 
p�edstavuje energetický pr�m�r okamžitých hladin zvuku A a je vyjad�ována v decibelech. V 
rámci povolení stavby byl vypracován �asový harmonogram výstavby tak, aby jak vlastní 
stavební práce, tak i nákladní doprava byla minimalizována zejména ve ve�erních hodinách a 
dnech klidu. 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který m�že ovlivnit akustické parametry v území. Hluk 
ší�ící se ze staveništ� je závislý na množství, umíst�ní, druhu a stavu používaných stavebních 
stroj�, po�tu pracovník� v jedné pracovní sm�n�, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení 
stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nez�stávají konstantní, ale mohou se i 
zásadním zp�sobem m�nit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány b�žn� používané 
stavební stroje - jedná se o b�žnou stavební �innost provád�nou známými technologiemi, 
které významn� neovlivní životní prost�edí v blízkém okolí a p�edpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních stroj� nep�ekro�í p�ijatelnou hlukovou hranici. 
Negativní vliv hluku bude pouze do�asný - hluk ze staveništ� však bude vznikat pouze b�hem 
výstavby, která je �asov� omezena a bude realizována pouze ve dne a to v pracovních dnech. 

Z uvedeného vyplývá, že p�esnost predikce hluku ší�ícího se ze staveništ� do okolí nem�že 
být p�íliš vysoká a s ohledem na dostate�nou vzdálenost od obce negativn� obyvatele Dolních 
Dub�an nebude ovliv�ovat.  
Vibrace 

P�i provozu vznikají tzv. dopravní t�esy p�i pr�jezdu nákladních automobil�. Jejich velikost a 
charakter je ur�ena hmotou samotného vozidla, kvalitou jeho odpružení, jeho rychlostí a 
zrychlením, kvalitou povrchu a druhem konstrukce vozovky. Nemalý vliv mají geologické 
pom�ry v daném míst�.  Jejich intenzita a velikost vozidel v žádném p�ípad� nedosahují 
hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prost�edí a zdraví obyvatel nejbližších 
obytných objekt�. Dopravní ot�esy se ší�í podložím a p�sobí na budovy maximáln� n�kolik 
desítek metr� od místa, kde vznikají. 
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Zá�ení radioaktivní a elektromagnetické 
Nep�edpokládá se s výskytem žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického 

zá�ení. V pr�b�hu vlastní výroby je možno o�ekávat používání svá�ecích agregát�. Ultrafialové 
zá�ení  se m�že vyskytovat  pouze krátkodob� po dobu  montáží   konstrukcí  �i  technologií   
p�i  sva�ování obloukem �i  plamenem a p�itom budou  využívány b�žné osobní ochranné 
pom�cky. 

Na stavb� nebudou  instalována žádná za�ízení, která by mohla  být zdrojem radioaktivního  
�i ionizujícího zá�ení ve smyslu vyhl.  MZ �SR �.59/1972 Sb. o  ochran� zdraví p�ed 
ionizujícím zá�ením. 

P�i výstavb� nebudou použity materiály, u nichž by se ú�inky radioaktivního zá�ení daly 
o�ekávat. 

Radonové riziko z podloží je hodnoceno v následující �ásti dokumentace v kapitole C.2. 
Hodnocený objekt se  nenachází ani  v oblasti p�sobení  zdroj� vysokých �i velmi vysokých 
frekvencí.  
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Havárie (§ 40 zákona o vodách) je mimo�ádné závažné zhoršení nebo mimo�ádné závažné 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.  

Za havárii se vždy považují p�ípady závažného zhoršení nebo mimo�ádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláš� nebezpe�nými látkami, 
pop�ípad� radioaktivními zá�i�i a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chrán�ných oblastech p�irozené 
akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdroj�. 

Dále se za havárii považují p�ípady technických poruch a závad za�ízení k zachycování, 
skladování, doprav� a odkládání látek uvedených v p�edchozím odstavci, pokud takovému 
vniknutí p�edcházejí. 

V souladu zákonem �. 254/2001 Sb., o vodách v platném zn�ní a  vyhláškou �. 450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami bude zpracován havarijní plán 

Látky a technologie navrhované k použití p�i výstavb� a provozu díla nep�edstavují žádná 
zvýšení rizika havárií nad b�žnou úrove� vyskytující se p�i obdobných �innostech (stavební 
práce, doprava, údržba objekt� apod.) 

Preventivní opat�ení pro p�edcházení haváriím a poruchám spo�ívá p�edevším v pr�b�žné 
kontrole technického stavu za�ízení, evidenci veškerých doklad� souvisejících s provozem 
za�ízení a majících vliv na zne�iš�ování ovzduší, vedení p�ehled� o spot�eb� surovin, 
shromaž�ovaných odpad�, množství odpadních vod, apod. Dále budou pracovníci pravideln� 
školeni z bezpe�nosti práce a požární ochrany, seznamováni s na�ízeními veterinární správy 
v p�ípad� zvýšeného nebezpe�í výskytu nákaz. 
 
V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací : 

Typ havárie Ohrožený objekt Poznámka 
havarijní únik škodlivých látek 
p�i doprav�, p�eprav�, 
manipulaci nebo z nedbalosti 

horninové prost�edí a 
podzemní voda 

nutná technická a organiza�ní 
opat�ení, technická opat�ení 

Havárie v rozvodech elekt�iny, 
vzduchotechniky ap.,       
s nebezpe�ím požáru 

areál farmy, okolní objekty a 
obytná zástavba, zam�stnanci 

nutná organiza�ní  a 
preventivní opat�ení 

technologická nekáze�, 
porušení p�edpis� BOZP  

Zam�stnanci nutná technická a organiza�ní 
opat�ení 

 
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prost�edí �i ohrožení zdraví obyvatelstva 

nastává prakticky pouze v p�ípad� mimo�ádné události, zejména požáru v�tšího rozsahu. V 
p�ípad� uvedených havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika p�ijatelná, nebo� existuje 
možnost ú�inného sana�ního zásahu.  
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Riziko pr�niku kontaminant� z dopravních prost�edk� až k hladin� podzemní vody je 
možno ozna�it jako minimální. P�i havarijním úniku bude možno provést ú�inný sana�ní zásah 
i relativn� jednoduchými prost�edky. K úniku by z�ejm� došlo na zpevn�né ploše, ze které lze 
kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventueln� do�istit plochu 
detergentem.  

Možná rizika havárií jsou v po�tu pravd�podobnosti obvyklá v objektech obdobného 
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opat�ení, krom� obvyklých (zpracování 
provozních a manipula�ních �ád�, havarijního plánu, požární prevence).  

P�edpokládaný vznik havárie lze p�edpokládat pouze  teoreticky p�i havárii dopravního 
prost�edku.  Odpad mimo autovraku (16 01 04∗, N) nelze p�esn� specifikovat.  

Riziko ohrožení obyvatelstva je pom�rn� nízké, a nelze je uvažovat ani v p�ípad� 
mimo�ádné události.  
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�ÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
                 V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 
 
C.I. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území  

P�írodní prost�edí zájmového území je zna�n� strukturn� a funk�n� zjednodušeno, 
zejména výraznými intenzifika�ními zásahy do krajiny v pr�b�hu 60. až 80. let. Vlastní plochu 
zájmového území tvo�í ostatní plocha areálu investora, stájové objekty pro chov krav, 
jednopodlažní a nepodsklepené, obdélníkového p�dorysu s pultovými st�echami.  

St�edisko  se nachází jihovýchodn� od zastav�né �ásti obce. Bezprost�edn� posuzované 
zájmové území je možno pokládat za intenzivn� zem�d�lsky využívané. 

Prioritním využitím území p�ímého staveništ� oznamovaného zám�ru je tedy zem�d�lská 
výroba – objekty chovu hospodá�ských zví�at. 

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zem�d�lské výroby – chovu 
hospodá�ských zví�at s požadavky ochrany životního prost�edí a jeho složek; v�etn� zajišt�ní 
okolního území p�ed úniky kontaminovaných deš�ových vod z areálu, zajišt�ní všech 
odpadních vod, dostate�ného v�trání a optimálních zoohygienických podmínek chovu, 
s dopadem do minimalizace �pavkových a pachových emisí do okolí. Trvalá udržitelnost je 
rovn�ž dána dostate�nou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejších organických produkt� 
s ohledem na povrchové vody, polohu významných krajinných prvk� a skladebných prvk� 
ÚSES a na polohu obytné zástavby jednotlivých sídelních útvar�.  

V kontextu produk�ní funkce venkovské krajiny jde dále o optimální využití zem�d�lské 
p�dy ve vztahu k rozmíst�ní jednotlivých kultur s ohledem na �lenitost území a potenciální 
erozi v území (relativn� �lenitý terén s �adou lokalit vysoce náchylných k erozi ve vztahu k 
podloží) a s ohledem na uchování strukturních prvk� krajiny (meze, kamenice, remízy atp.). 

Po celém obvodu obce se nachází p�da intenzivn� zem�d�lsky využívána.  Zorn�ny jsou 
plochy i v návaznosti na drobné toky až po úzký b�ehový porost nebo p�ímo po b�ehovou 
hranu. Vysoký je stupe� ruderalizace ke�ového a bylinného patra.  

P�írodov�decky významn�jší lokality jsou dostate�n� vzdáleny od posuzovaného zám�ru a 
nejsou ohroženy ani umíst�ním za�ízení staveništ�.  

P�írodov�dná šet�ení zpracovatele nejsou provedena. Popis stavu bioty pro ú�ely 
posouzení vliv� této navrhované výstavby na životní prost�edí  vychází z  obecn�jší 
charakteristiky širšího zájmového území.  

Na dot�eném území se v�tšinou projevují problémy, které jsou ozna�eny jako hlavní, již 
delší dobu identifikované problémy ochrany životního prost�edí : 
- ochrana zem�d�lského p�dního fondu jako významné složky životního prost�edí p�ed   

vodní a v�trnou erozí a zbyte�nými a neod�vodn�nými zábory  
- zajišt�ní údržby drobných vodních tok�. 
 
C.I.1. Dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje 

Bezprost�edn� posuzované zájmové území je farma pro chov hospodá�ských zví�at – chov 
dr�beže.  

Prioritním využitím území p�ímého staveništ� oznamovaného zám�ru je návaznost chovu 
ku�ic na chov nosnic investora. 

 Podle schváleného návrhu územního plánu obce se návrh za�ízení nachází v zón� 
urbanizované plochy pro zem�d�lskou výrobu.  

Pro celkový hospodá�ský r�st kraje a r�st životní úrovn� jeho obyvatel byly jsou vybrány 
následující cíle:  
- Zlepšit dopravní dostupnost m�st a obcí kraje.  
- Rozvoj podnikání: Podpora pr�myslových, živnostenských, zem�d�lských a obchodních 

podnik� a vytvá�ení p�íhodných podmínek konkurenceschopného a trvale udržitelného 
rozvoje a postupné odstran�ní zaostávání kraje.  

- Zvýšení úrovn� vzd�lání, schopností obyvatel a rozvíjení kulturního d�dictví s cílem zlepšit 
kvalitu života v kraji a p�edcházet nezam�stnanosti. Pro trvale udržitelný rozvoj životních 
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podmínek obyvatel a konkurenceschopných hospodá�ských �inností má být též rozvinuta 
ekologická výchova, vzd�lávání a osv�ta obyvatel zam��ené na zachování ekologické 
funk�nosti krajiny, na snížení množství škodlivin v životním prost�edí, na zkvalitn�ní 
vodohospodá�ské infrastruktury, na omezení produkce, resp. v��i životnímu prost�edí 
šetrn�jší nakládání s odpady a na ochranu �istoty a akumula�ní funkce p�írodních vodních 
ploch. 

- Dosažení strukturálních zm�n, zvýšení schopností pro uplatn�ní rozvojových program�, 
zefektivn�ní pomoci ze Strukturálních fond� Evropské unie.   

 
  C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p�írodních zdroj� 

P�ímo zájmové území, v n�mž má být realizována výstavba, není územím s trvalými 
p�írodními zdroji. Zám�r není �ešením, které by nad p�ijatelnou míru m�lo nevratitelný vliv 
p�sobení na p�írodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.  

Ve vlastním zájmovém území výstavby a v okolí se nenachází strukturní prvky krajiny 
s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity.  

Plánované za�ízení se nenachází v území Chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod.  
Vzhledem k navrženému technickému �ešení, které nep�edpokládá žádné významné 
výkopové práce nebude narušen stropní izolátor zvodn�lých vrstev a nebude tak mít 
významný nep�íznivý vliv ani na množství ani na kvalitu podzemní vody.  

Obdobn� jako na ostatních �ekách �R se v pr�b�hu posledních deseti až patnácti let 
charakteristických intenzivní výstavbou a uvád�ním do provozu �istíren odpadních vod ve 
v�tších m�stech postupn� zlepšovala kvalita vody v tocích.  

Výstavba a provoz za�ízení v�. skladování a aplikace trusu je  zajišt�n a  nebude spojen 
s rizikem zne�išt�ní povrchových vod – bude zpracovaný havarijní a rozvozový plán.  Lze 
soudit, že bude i nadále pokra�ovat stávající trend zlepšování �istoty vod, který je navíc 
podporovaný nov� p�ijatou legislativou reagující na legislativu EU (mj. tzv. Rámcová sm�rnice 
EU �. 60/2000 pro oblast vodní politiky). 
 
C.I.3. Schopnost p�írodního prost�edí snášet zát�ž 

Územní systémy ekologické stability, chrán�ná území  
Realizací zám�ru nebude p�ímo ovlivn�n prvek územních systém� ekologické stability. Na 

uvedeném území se nenachází žádný ÚSES.  
Zájmové území nespadá do území chrán�ných dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 

p�írody a krajiny.  
V rekonstruovaném vegeta�ním krytu je zastoupen 2. Vegeta�ní stupe�. Nejvýzna�n�jšími 

skupinami geobiocén� jsou :  
Hlavními potenciálními spole�enstvy v �ešeném území jsou : 
2B3 : typické bukové doubravy 
2BD3 : lipové bukové doubravy 
2BC4 : habrojilmové jaseniny 
Dále jsou zde zastoupeny STG : 
2AB1 : zakrslé doubravy 
2AB3 : kyselé bukové doubravy 
2BC3 : javorové bukové doubravy 
�inností �lov�ka byly p�vodní porosty rozrušeny a nahrazeny p�edevším polními kulturami. 

Dnešní spole�enstva jsou tedy jen odrazem geobiocénóz p�vodního p�irozeného lesa.  
Se stoupajícími nároky na výživu obyvatel (kvantitativními i kvalitativními) docházelo 

k omezování nejprve lesních, ale pozd�ji i lu�ních a mok�adních ekosystém�. 
R�st urbanizovaných zastav�ných ploch, jako nový fenomén civilizace vede k zábor�m 

kvalitních zem�d�lských p�d pro výstavbu sídliš�, závod� a dopravních sítí, a tak je vyvíjen 
následný tlak na odles�ování, vysušování mokrých lokalit a rozši�ování orných p�d do 
svahových aj. nevhodných poloh.  

Koeficient ekologické stability, tj. pom�r mezi relativn� trvalými ekosystémy (lesy, trvalé 
travní porosty, sady, vodní plochy) a um�lými, krátkodobými ekosystémy (orná p�da, 
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zastav�né plochy) je nižší než 0,1, což reprezentuje území nadpr�m�rn� využívané 
s výrazným porušením p�írodních struktur a s nutností zna�ných vklad� dodatkové energie. 
Zvlášt� chrán�ná území 

Nejsou polohou oznamovaného zám�ru dot�ena, a to ani prostorov�, ani kontaktn�, ani 
zprost�edkovan�.  
Území p�írodních park� 

Stavba se nenachází.   
Významné krajinné prvky 

Zájmové území oznamovaného zám�ru výstavby není v kolizi s žádnými významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona �. 114/1992 Sb. 
Plochy krajinné a urbanistické zelen�  

nebudou výstavbou dot�eny. Stavba nevyžaduje opat�ení k vylou�ení nebo kompenzaci 
prokázaných vliv�, pouze doporu�ená opat�ení preventivního charakteru, p�ípadn� opat�ení 
minimalizující p�edpokládané nep�íznivé vlivy. 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

Dolní Dub�any jsou obcí se spádovostí do Moravského Krumlova. Katastrální území je 
oblastí s �etnými archeologickými nálezy a lokalitami. Lokality nebyly Archeologickým ústavem 
v Brn� zatím stanoveny. 
Seznam zapsaných památek ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek v kat. 
území Dolní Dub�any : 

- �. 6255 kostel sv. Václava, základ kostela je gotický se stavebními úpravami v 19.století, 
sou�ástí kostela je h�bitov s historickou márnicí. 

V  obci je také celá �ada objekt� civilních i sakrálních vykazujících tradi�ní stavební formy. 
Území hust� zalidn�ná 
Po�et obyvatel : 485, v obci je filiální kostel sv. Václava se h�bitovem a márnicí, knihovna a 
ob�adní sí� v budov� Obecního ú�adu, spole�enský sál  v budov� restaura�ního za�ízení s 
kapacitou 150-200 host�. Mate�ská škola  v budov� Obecního ú�adu, Základní škola je 
dvout�ídní pro 1. - 4. ro�ník, ostatní ro�níky dojížd�jí do Moravského Krumlova. Školní jídelna 
v budov� Obecního ú�adu. Slouží ZŠ i MŠ. V obci je dobrovolný hasi�ský sbor, hasi�ská 
zbrojnice  je v objektu Obecního ú�adu, v obci je vybudována požární nádrž. Zdravotnická 
za�ízení ob�ané Dolních Dub�an užívají v Moravském Krumlov�. Dále v obci je soukromý 
obchod, prodejna se smíšeným zbožím COOP Jednota a pohostinství. Poštovní p�epážka, 
holi�ství a kade�nictví, pedik�ra je v objektu Obecního ú�adu. Sportovní areál leží na 
západním okraji obce. 

 V obci je vybudován vodovod, deš�ová kanalizace a obec je plynofikována. 
 
C.II.  Stru�ná charakteristika stavu složek životního prost�edí  v dot�eném území, které 

budou pravd�podobn� významn� ovlivn�ny 
 

Úvodem této �ásti oznámení je možno konstatovat, že významn�jší ovlivn�ní posuzovaným 
zám�rem  nelze p�edpokládat, pon�vadž není stavebn� zasahováno do strukturních prvk� 
krajiny, nelze ani pro zprost�edkované vlivy p�edpokládat jakoukoli zvýšenou míru 
nep�íznivosti �i významnosti vlivu. 

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území. 
Klimatické pom�ry 

Klimatické pom�ry jsou dány p�edevším geografickou polohou, zejména nadmo�skou 
výškou a geomorfologickou situací. Ostatní faktory (nap�. lesní porost, expozice terénu, 
náv�trná nebo záv�trná poloha) se uplat�ují pouze lokáln�.   

Klimaticky leží �ešené území na rozhraní teplé [ T2 ] a mírn� teplé oblasti [ MT 11] (�len�ní 
podle Quitta, 1984). 
	ešené území je charakteristické dlouhým, teplým a suchým až mírn� suchým létem. 
P�echodné období je krátké až velmi krátké s mírn� teplým až teplým jarem a podzimem. Zima 
je krátká, mírn� teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým až krátkým trváním sn�hové 
pokrývky 



Oznámení podl. z.�. 100/2001 Sb. – Rekonstrukce stáje pro odchovnu ku�ic HS ŽV Dolní Dub�any 

 22

Pr�m�rná ro�ní teplota vzduchu se pohybuje t�sn� nad hranicí 8,0 °C, p�i�emž 
nejchladn�jším m�sícem je leden, nejteplejším �ervenec. 

Pr�m�rná denní maxima teploty vzduchu v lét� se pohybují v rozmezí 23 – 24 °C. Pr�m�rná 
denní minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních m�sících výrazn� závislá na typu reliéfu 
a klesají na –5 až –6 °C. V lét� se pr�m�rná denní minima pohybují kolem 11 °C. 

Pr�m�rné ro�ní úhrny srážek se pohybují kolem 550 mm, p�i�emž nejvíce srážek spadne 
v �ervenci, nejmén� v únoru. Ro�ní srážkové úhrny p�ekro�ené s pravd�podobností 1% se 
pohybují kolem 800 mm. 

V oblasti p�evažuje proud�ní ze severozápadního a západního kvadrantu. v p�edjarním 
a �asn� jarním období projevuje zvýšená prašnost zp�sobená v�trnou erozí. 
	ešené území nepat�í mezi oblasti �etným výskytem místních inverzí teploty vzduchu. 

 
Vodohospodá�ská mapa 1 : 50 000 

 
 
Povrchová voda - území náleží k úmo�í �erného mo�e a povodí �eky Moravy, povodí 
Dolnodub�anského potoka, �íslo hydrologického po�adí zájmového území : 4 – 16 – 03 – 050. 
Vodní toky tvo�í nejen významnou složku krajiny, ale i d�ležitý p�írodní zdroj zásobování 
obyvatelstva, pr�myslu i zem�d�lství. 
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Ve vodnosti krajiny se výrazn� projevuje orografický faktor, tedy vzr�st vodnosti od nižších 
do vyšších poloh v závislosti na zvyšujících se srážkách. 

Území pat�í mezi oblasti se st�edn� velkým vodohospodá�ským potenciálem. Specifický 
odtok v bilan�ních povodích se pohybuje mezi 2 až 4 l.s-1 .km-1. v hydrologické bilanci 
p�evažuje výpar nad odtokem (pom�r p�ibližn� 5 : 1). 
Podzemní voda - v horninách krystalinika je povaha zvodn�ní dána množstvím a charakterem 
puklin, pop�. propustných vložek. Jde zde proto o vodu puklinovou. Krystalinické masívy jsou 
na podzemní vody všeobecn� velmi chudé, ur�ité soust�ed�ní ob�hu a hromad�ní 
podzemních vod nastává za p�íznivých okolností zejména na tektonických zlomech a ve 
vložkách krystalických vápenc�. Prameny podzemních vod jsou v�tšinou o vydatnosti n�kolika 
desetin l.s-1. Chemickým typem jsou zde vody natrium-bikarbonátové a natrium-kalcium-
sulfátové. Zásoby podzemních vod jsou zde dopl�ovány sezónn�. Nejvyšších úrovní dosahují 
v b�eznu až dubnu, nejnižších v �ervenci a srpnu. 

P�ipravovaná výstavba a provoz si vyžádá minimální nár�st požadavk� na dodávku vody 
z místních zdroj� vody. Proponované nároky pot�eby vody bez problém� pokrýt ze stávajícího 
zdroje vody bez nárok� na jejich rekonstrukci nebo posílení a bez ovlivn�ní dodávek pitné a 
užitkové vody pro jiné spot�ebitele. V souvislosti s výstavbou se nep�edpokládají žádné zm�ny 
reliéfu území. Z pohledu ovlivn�ní charakteru odvodn�ní území vlivem zm�n reliéfu terénu lze 
vlivy posuzovaného zám�ru hodnotit jako nevýznamné  a v projektu  stavby �ešitelné. K  
nár�stu odvodn�ných ploch a jejich kvality nedojde. Množství srážkových vod odvedených 
z území nem�že nijak pozorovateln� ovlivnit pr�tok v recipientu ani hydraulické pom�ry. 
Množství odvedených vod z relativn�  malé plochy nezvyšuje riziko vzniku povod�ových stav�. 
P�da - st�ídají se typické kambizem� na zv�tralinách krystalinika s luvizem�mi na 
polygenetických p�dách. Menší zastoupení mají litozem�. 	í�ní údolí charakterizuje mozaika 
r�zných p�d (nivní, lužní, gleje). 

Realizací zám�ru  nedojde k záboru zem�d�lské p�dy. Vlivy stavby na zm�nu místní 
topografie, stabilitu a erozi p�dy se v okolí stavby neprojeví. Spady emisí škodlivých látek  
v širším okolí  budou relativn� nevýznamné. Vodní pom�ry vyskytujících se p�d jsou zna�n� 
rozdílné.  Jsou ovlivn�ny jak zrnitostním složením, tak hloubkou  profilu, jeho vrstevnatostí a 
ú�inky spodní vody. Propustnost srážkových vod do spodních vrstev je omezená. 

V�tší rizika jsou spojena s fází výstavby, p�i výstavb� m�že vzniknout riziko bu� 
zahrnováním odpad� v rámci terénních úprav nebo úkapy ropných látek p�i nedokonalém 
technickém stavu stavební mechanizace  nebo úniku jiných nebezpe�ných látek. 
Geomorfologie 

Podle geomorfologického �len�ní �SR (Demek J. a kol., 1987) pat�í �ešené území do 
provincie �eská vyso�ina. 
            Subprovincie :  �esko-moravská 
 Oblast :  �eskomoravská vrchovina 
 Celek :   Jevišovická pahorkatina 
 Podcelek :  Znojemská pahorkatina 
 Okrsek :  Mohelenská vrchovina 

Reliéf terénu je možno ozna�it za �lenitý, vlastní zájmové území výstavby je mírn� svažité. 
V bližším zájmovém území se nenachází dominující geomorfologický útvar, ur�ující 
geomorfologické struktury.  
Horninové prost�edí a p�írodní zdroje  

Geologický podklad území je budován výhradn� krystalinikem moldanubika. Jsou zde 
zastoupeny následující horniny - biotitické ( až dvojslídné )“ortoruly“ gföhlského typu, granulity 
a granulitové ruly, amfibolity, zastoupenými hlavn� plagioklasem (ologoklas - andesín) a 
k�emenem. Akcesoricky bývá p�ítomen apatit, titanit, ruda (magnetit, pyrit)  a  serpentinity: 

Pleistocenní uloženiny �ešeného území náleží jednak typu fluviálnímu (náplavy vodních 
tok�) a dále jsou to sedimenty eolické a svahové. 

K holocenním sediment�m zde pat�í uloženiny údolních niv a svahových hlín, které vznikly 
na sedimentech pleistocenních. 
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Biogeografie 
Biogeograficky leží �ešené území v rámci provincie st�edoevropských listnatých les� a 

podprovincie hercynské v biogeografickém regionu jevišovickém (1.23). 
Obraz p�vodního rostlinného krytu je dán p�edevším jeho geografickou polohou.  

Fauna a flora 
V rekonstruovaném vegeta�ním krytu nacházíme podle Culka (1995) následující 

potenciální spole�enstva: 
Nejv�tší �ást území pokrývají hercynské dubohab�iny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), 

s ostrovy acidofilních doubrav (Luzulo albidae – Quercetum). Charakteristické je prostupování 
teplomilné bioty údolími hluboko na západ a naopak v inverzích sestup podhorských prvk�. 
Podél vodních tok� jsou Stellario – Alnetum glutinosae a zejména Carici remotae – 
Fraxinetum. 

Vegetace k�ovin náleží p�evážn� svazu Prunion spinosae. Velmi vzácné jsou fragmenty 
olšin (Carici acutiformis-Alnetum). 

P�irozená náhradní vegetace má p�i východním okraji bioregionu charakter xerotermních 
trávník� (Festucion valesiaceae, Koelerio-Phleion phleoidis), jinde p�evažují louky ze svazu 
Arrhenatherion. Na vlhkých stanovištích je typická vegetace podsvazu Calthenion, kterou 
charakterizuje více asociací s dominantní ost�icí trstnatou (Carex cespitosa), místy 
s podhorskými až perialpidskými druhy. Vegetace k�ovin náleží p�evážn� svazu Prunion 
spinosae, velmi �ídce se objevují i fragmenty vegetace svazu Prunion fruticosae. 

Flóra je velmi pestrá, s mezními prvky (zejména mezi termofyty), exklávní prvky jsou 
ne�etné. P�evažují druhy hercynského lesa, obohacené o druhy alpinských podh��í a o 
skute�né perialpidy norického migrantu. 

V xerotermní fló�e jsou �etné acidofyty migroelementu západního i východního, �ada 
termofyt� s panonskou tendencí zde vyznívá, nap�. sesel sivý (Seseli elatum), lnice 
kru�inkolistá (Linaria genistifolia) a druhy rodu kavyl (Stipa sp.). 

I v nelesní fló�e jsou �etní perialpidi, k nimž náleží dvojštítek m�nlivý (Bicutella varia), 
volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium) a hadí ko�en v�tší (Bistorta major) a dealpidi, 
nap�. lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata) a p�chava vápnomilná (Sesleria albicans). 
Mnohé druhy subatlant� zde dosahují díl�í východní hranice souvislého areálu, nap�. smilka 
tuhá (Nardus stricta), metli�ka k�ivolaká (Avenella flexuosa) aj. 

Struktura p�stovaných plodin odpovídá �epa�ské výrobní oblasti. Z plevel� jsou 
nejfrekventovan�jší ježatka ku�í noha, he�mánky, pchá� oset, pýr plazivý, laskavec ohnutý, 
máta rolní, na okrajích hon� pelyn�k �ernobýl, merlík bílý, lebeda lesklá, na drobné držb� 
drchni�ka rolní, penízek rolní, rdesno blešník, rozrazil rolní, pe�our srstnatý  a další. 

P�evážn� siln� zkulturn�lá krajina východního p�edh��í �eskomoravské vrchoviny hostí 
ochuzenou faunu, siln� ovliv�ovanou sousedstvím severopanonské podprovincie na východ� 
(ježek východní, myšice malooká, lejsek b�lokrký, bramborní�ek �ernohlavý apod.). Tento vliv 
se siln� projevuje zejména pr�nikem mediteránního a pontomediteránního prvku sm�rem do 
nitra �eskomoravské vrchoviny údolími západomoravských �ek. 

Z pohledu výskytu obratlovc� je možno p�edpokládat b�žnou druhovou diverzitu, Díky 
charakteru zástavby vyskytují pouze n�které synantropní druhy živo�ich�, p�edevším hlodavci, 
holubi, ostatní pta�í fauna  v lokalit� bude zastoupena b�žnými druhy. 

Na lokalit� lze p�edpokládat  z entomologického hlediska výskyt b�žných fytofágních ev. 
oligofágních a polyfágních druh�, jedná se p�edevším o mšice, t�ásn�nky, ploštice.   

Nebyl zaznamenán žádný zvlášt� chrán�ný druh dle vyhlášky MŽP �R �. 395/1992 Sb. k 
zákonu �. 114/1992 Sb.  

Vlivy na faunu - zám�r neznamená ohrožení populací zvlášt� chrán�ných nebo regionáln� 
vzácných druh� živo�ich�, v�etn� jejich reproduk�ních prostor. Vlivem stavby nelze o�ekávat 
opušt�ní biotopu citlivými druhy pták� a obojživelník�, v okolí však mají dostatek úkrytových 
možností a lze o�ekávat, že po �ase se rekonstruovaná stanovišt� op�t obsadí. 

Vlivy na ekosystémy -  vlivy na d�eviny rostoucí mimo les - vždy se jedná o d�eviny 
vysazené v liniích �i d�eviny náletové rostoucí v liniích, které navrhovaná stavba neovlivní,  
požadavek na jejich odstran�ní není.  
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Územní systém ekologické stability krajiny 
Území katastru Dolních Dub�an p�edstavuje intenzivn� využívanou, zna�n� nestabilní 

agrární krajinu s velmi nízkým po�tem stávajících prvk� kostry ekologické stability. Koeficient 
ekologické stability pro celé �ešené území (tj. pom�r mezi relativn� trvalými ekosystémy a 
um�lými, krátkodobými ekosystémy) zde v�tšinou nep�esahuje hodnotu 0,1. 

Kostra ekologické stability je v �ešeném území zcela nedostate�ná. 
Nejvýznamn�jší prvky kostry ekologické stability jsou drobné polní lesíky, které mají rovn�ž 

charakter významných krajinných prvk�. Jejich druhové složení je oproti p�irozené druhové 
skladb� pozm�n�no, avšak jejich význam pro intenzivn� využívanou agrární krajinu spo�ívá 
zejména v jejich existenci, nebo� p�edstavují jediné úto�išt� �ad� rostlinných a živo�išných 
druh�. K dalším významným prvk�m  pat�í vodní plochy a vodote�e s b�ehovými porosty. 
Návrh místního územního systému ekologické stability 

Nejhodnotn�jší prvky kostry ekologické stability byly využity jako skladebné prvky plánu 
lokálního územního systému ekologické stability – biocentra a biokoridory  

Podél Dob�ínského potoka je trasován lokální biokoridor reprezentující zamok�ené a mokré 
hydrické �ady. V jeho trase je zde vloženo jediné lokální biocentrum Nádrž (B2). Nedílnou 
sou�ástí lokálního biokoridoru jsou i vodní spole�enstva Dolnodub�anské nádrže.  

Pro posílení kostry ekologické stability byly v �ešeném území ú�eln� rozmíst�ny interak�ní 
prvky. Jedná se p�edevším o dopln�ní a propojení sou�asných aktivit. 
Jiné charakteristiky životního prost�edí  

Všechny horniny obsahují ur�ité množství U238. Jedná se o stopové množství uranu. Uran 
se p�irozeným radioaktivním rozpadem m�ní na 226Ra. Následujícím �lenem rozpadové �ady je 
radon 222Ra. Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. 
Radon vznikající radioaktivním  rozpadem horninového uranu je uvol�ován ze zrn minerál� do  
intergranulárních prostor v p�d�. Odtud m�že migrovat do objekt�, zejména do jejich 
sklepních a p�ízemních �ástí vlivem  teplotních a tlakových gradient� mezi p�dním vzduchem 
a vzduchem  uvnit� objektu. 

Lidský organismus m�že být ovlivn�n radonem, pocházejícím ze t�í hlavních zdroj�: 
• z p�dního vzduchu 
• z podzemní vody 
• ze stavebních hmot 

První dva zdroje radonu úzce souvisejí s geologickým prost�edím. Krom� primárního 
obsahu uranu v horninách a jejich zv�tralinovém plášti má na výslednou objemovou aktivitu 
uranu vliv �ada dalších faktor�. Mezi n� pat�í nap�. pórovitost, propustnost hornin, zrnitost, 
p�dní vlhkost, tektonické porušení, ale i �ada klimatických a meteorologických faktor�.  které 
zp�sobují dlouhodobé a krátkodobé variace objemové  aktivity radonu v prost�edí. 

Odvozená mapa radonového rizika v M 1 : 200 000 byla pro oblast  celé republiky 
zpracována jako výsledný spole�ný projekt Úst�edního ústavu geologického Praha, Uranového 
pr�zkumu  Liberec, Geofyziky Praha a P�írodov�decké fakulty UK Praha. 

 
Podrobné posouzení 
radonové rizikovosti v 
jednotlivých lokalitách 
vyžaduje p�ímá m��ení 
objemové aktivity radonu v  
detailním m��ítku, pro 
jednotlivé lokality a stavby. 
Údaje z mapy slouží k 
vymezení rizikových oblastí, 
nikoliv však jako p�ímý a 
jediný podklad pro detailní 
interpretaci radonového rizika 
na jednotl. stavebních 
plochách.  
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Radonové riziko z geologického podloží je podle údaj� uvedených v odvozené map� 
radonového rizika / mapa Jihomoravského kraje, kterou zpracoval v m��ítku 1: 200 000 �eský 
geologický ústav,  charakterizovat v posuzované lokalit� jako riziko st�ední  2 Gn (ortoruly a 
migmatity). Proto se nep�edpokládá realizace opat�ení proti radonu.  
Ochranná pásma vyplývající ze zákona 
A) ochranná pásma elektrických vedení 
Ochranná pásma a režim v nich pro vedení z�izovaná po 31.12.1994 jsou stanovena dle 
zákona �. 222/94 Sb., § 19. Tato ochranná pásma �iní: 
- OP venkovních vedení VN 1-35 kV a trafostanic VN/NN 7 m od krajního vodi�e (resp. od 

trafostanice) 
- OP velmi vysokého nap�tí  35-110 kV v�etn� 12 m 
    110-220 kV v�etn� 15 m 
    220-400 kV v�etn� 20 m 
    nad 400 kV  30 m 
Pro vedení vybudovaná p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona z�stávají zachována OP 
stanovená dle d�ív�jších p�edpis�, a to: 
- OP velmi vysokého nap�tí  220-380 kV              25 m 
    110-220 kV              20 m 
    60-110 kV              15 m 
- OP venkovních vedení VN a trafostanic VN/NN 10 m 
- OP kabelových vedení všech nap�tí  1 m 
- OP venkovních vedení NN se nestanovuje 
Ochranná pásma se m��í od krajního vodi�e vedení na každou stranu. Pásmo je vymezeno 
svislou rovinou. 
B) Ochranná pásma  produktovod� a plynovod� 
B1) Ochranná pásma plynovod� jsou dle zákona �. 222/1994 Sb.vymezena ve vodorovné 
vzdálenosti m��ené po obou stranách kolmo na plynovod nebo plynovodní p�ípojku. Jejich ší�e 
�iní na každou stranu: 
- u plynovod� a p�ípojek do pr�m�ru 200 mm v�etn�  4 m 
- u plynovod� a p�ípojek 200-500 mm   8 m 
- u plynovod� a p�ípojek nad 500 mm            12 m 
- u nízkotlakých a st�edotlakých plynovod� a p�ípojek, jimiž se   rozvád�jí plyny v zastav�ném 

území obce                           1 m 
- u technologických objekt�    4 m 
- ve zvl. p�ípadech  (v blízkosti t�žebních objekt�, vodních d�l) m�že ministerstvo stanovit 

rozsah OP až na 200 m 
Stavební �innost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provád�t pouze s p�edchozím 
písemným souhlasem provozovatele p�íslušného plynárenského za�ízení. 
B2) Bezpe�nostní  pásma jsou ur�ena  k zamezení nebo  zmírn�ní ú�ink� p�ípadných havárií 
a k ochran� života, zdraví a majetku osob. Bezpe�nostní pásmo VTL plynovodu je 200 m 
kolmo na ob� strany plynovodu. Každý zásah do bezpe�nostního pásma VVTL plynovodu 
musí být projednán s odborem provozu a údržby s.p. Transgas Praha. 
C) Ochranná pásma vodovod� jsou dle �SN 2 m od okraje potrubí 
D) Ochranná pásma kanalizace jsou dle �SN 3 m od okraje potrubí 
E) Ochranná pásma  silnic 

Silni�ní ochranná pásma se z�izují podle zákona o pozemních komunikacích ze dne 
23.1.1997 p�i všech dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. a II. t�ídy mimo území 
zastav�ná nebo k souvislému zastav�ní ur�ená. Hranice silni�ních ochranných pásem je 
ur�ena svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti: 

Od osy p�ilehlého jízdního pásu dálnice a rychlostní silnice I. t�ídy nebo 
rychlostní místní komunikace 

100 m 

Od osy vozovky nebo p�ilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. t�ídy a 
ostatních místních komunikací I. t�ídy 

50 m 

Od osy vozovky silnic II. a III. t�ídy  15 m 
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V silni�ních ochranných pásmech lze jen na základ� povolení silni�ního správního ú�adu a 
za podmínek v povolení uvedených: 
- provád�t stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu ú�adu  
- provád�t terénní úpravy. 

Povolení se nevyžaduje pro stavby �ekáren linkové osobní dopravy, telekomunika�ních a 
energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových pom�r�. 

V silni�ních ochranných pásmech lze povolit z�izování a provozování reklamních pouta��, 
propaga�ních a jiných za�ízení, sv�telných zdroj�, barevných ploch jen pokud nemohou být 
zam�n�ny s dopravními zna�kami nebo dopravními za�ízeními nebo pokud nemohou oslnit 
uživatele komunikace. Povolení vydává p�íslušný silni�ní správní ú�ad. 

V silni�ním ochranném pásmu na vnit�ní stran� oblouku silnice a místní komunikace I. nebo 
II. t�ídy o polom�ru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostor� úrov�ových 
k�ižovatek t�chto pozemních komunikací se nesmí z�izovat a provozovat jakékoliv objekty, 
vysazovat stromy nebo vysoké ke�e a p�stovat takové kultury, které by svým vzr�stem rušily 
rozhled pot�ebný pro bezpe�nost silni�ního provozu. Tato podmínka neplatí pro lesní porosty. 

Rozhledové trojúhelníky k�ižovatek mimo zastav�né území obce: strany rozhledových 
trojúhelník� se stanovují 100 na silnici hlavní a 55 m na silnici ozna�ené jako vedlejší. 
V zastav�ném území obce závisí velikost rozhledových trojúhelník� na návrhové rychlosti.  
F) Ochranná pásma  železnic �iní dle zákona 60 m od osy krajní koleje 
G) Ochranná  pásma podzemních dálkových  kabel� jsou 2 m po celé délce kabelové trasy. 
Hloubka OP je 3 m a rovn�ž do výšky �iní 3 m (m��eno od úrovn� p�dy). V OP je zakázáno 
z�izovat stavby, skládky materiálu a provozovat �innosti, které by mohly znesnadnit  p�ístup ke 
kabel�m nebo hrozit plynulost a bezpe�nost jejich provozu. Dále je zakázáno provád�t bez  
souhlasu zodpov�dné organizace zemní práce (výkopy, sondy). 
H) Manipula�ní pásma vodních tok�: ochranná pásma vodních tok� vyplývající ze Zákona o 
vodách (pro oplocení 6 m, pro trvalé objekty 15 m od b�ehu, paty hráze). OP se m��í od 
b�ehové hrany, jedná se o volný manipula�ní pruh. V tomto pásmu nesmí být umis�ovány 
žádné nadzemní stavební objekty. Hodnocenou stavbou ochranná pásma nebudou dot�ena. 
Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany vyhlašovaná 
A) Ochranná pásma vodárenských zdroj� nezasahují do �ešeného území. 
B) �OV není 
C) OP h�bitova 25 m, není 

Ochranná pásma komunikací, nadzemních �i podzemních inženýrských sítí ve správ� 
jiných správc� : nejsou. 

Zám�r je navrhován mimo dosah pozemk�, ur�ených k pln�ní funkcí lesa. 
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�ÁST D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA OBYVATELSTVO A    
ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

 
D.I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

D.I.1.  Hygienické aspekty, sociáln� ekonomické vlivy 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické d�sledky 

Na základ� zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké množství 
p�edevším ve vysp�lých státech Evropy, není známa skute�nost, že by p�i výstavb� �i provozu 
t�chto provoz� mohla vznikat n�jaká p�ímá zdravotní rizika. P�ímá rizika by mohla p�sobit 
nap�íklad na citlivé �i nemocné osoby v nejbližší zástavb�, pokud by p�i stavb� a provozu 
projektovaného areálu nebyla dodavatelem stavby respektována opat�ení pro jejich 
minimalizaci (nap�. špatnou organizací stavby z hlediska hluku a prašnosti, otev�ení 
sou�asných protihlukových zábran p�ed dokon�ením hrubé stavby). Vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližší zástavby od lokality je však toto riziko prakticky vylou�eno. 

Pokud jde o pracovníky provád�jící realizaci zám�ru (zam�stnanci firem), nelze nap�íklad 
nikdy vylou�it rizika pracovního úrazu. P�i respektování bezpe�nostních p�edpis� je však riziko 
pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vylou�it kumulaci jistých negativních �i nesymptomních 
vliv� a jejich synergické ú�inky v p�ípad� kombinace t�chto vliv�, které se mohou p�i jejich 
jednotlivém posuzování jevit jako zcela bezvýznamné. Pracovníci provád�jící výstavbu i 
zam�stnanci musí být po jejím uvedení do provozu prokazateln� seznámeni s p�íslušnými 
pracovn� právními p�edpisy, provozními �ády a havarijními plány.  

Montáž technologie bude provád�na dle platných norem �SN a stavebního zákona. 
Stavební úpravy budou probíhat dle p�íslušných stavebních p�edpis�, montážních návod� a 
s d�razem na bezpe�nost práce dle vyhlášky �. 324/90 Sb. �ÚBP. 

Hygiena osob je zajišt�na v rámci hygienického zázemí st�ediska. Z hlediska sociálních a 
ekonomických d�sledk� bude mít navrhovaný provoz centra kladný vliv na obyvatelstvo, 
zajišt�ní stávajících a nových pracovních míst.  

Výstavbu pozitivn� ovlivní také úprava místa stavby dopln�ním výsadby vhodné zelen�. 
Po�et obyvatel ovlivn�ných ú�inky stavby  

S ohledem na kvantifikované vlivy vyhodnocených v p�edešlých kapitolách, zejména pokud 
se jedná o škodliviny, které jsou schopny p�enosu atmosférou a p�edstavují tak relativn� 
nejvyšší a nejrychlejší možné ovlivn�ní obyvatel, je možné konstatovat, že p�edpokládané 
emisní a hlukové zatížení s ohledem na vzdálenost a stupe� �ed�ní nem�že ohrozit za 
b�žných rozptylových situací pohodu a v žádném p�ípad� zdraví obyvatel. Není proto nutné 
uvažovat s žádnými opat�eními ohledn� protihlukové ochrany nejbližší obytné zástavby. 
Narušení faktor� pohody 

Nejbližšími obytnými objekty je bytová zástavba v obci cca 770 m. Vzhledem k výše 
uvedenému posouzení se nep�edpokládá, že by projektovaný zám�r nem�že významn� 
ovlivnit pohodu obyvatelstva. Ani v dob� výstavby  ovlivn�ní obyvatel nenastane. Hygienické 
limity pro stavební hluk budou v každém p�ípad� dodrženy.  

Možná rizika provozu, spojená s haváriemi jsou popsána v p�íslušné kapitole této 
dokumentace. 

Vlivy na obyvatelstvo zprost�edkované p�es jednotlivé složky životního prost�edí (voda, 
p�da, ovzduší) se  nep�edpokládají.  

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s p�estavbou skladu o�ekávat. Negativní 
sociologické reakce a vyvolané zm�ny chování obyvatelstva nelze  rovn�ž p�edpokládat.  

S ohledem na p�edpokládané dobré vodohospodá�ské zabezpe�ení nebudou  p�icházet 
v úvahu emise  do vody �i p�dy a v žádném p�ípad� nedojde k ohrožení p�ípadných 
dopl�kových vlastních zdroj� vody obyvatel.  
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P�i dodržování technologické kázn� a p�edpis� na úseku BOZP  a zásad popsaných v 
zadání stavby je vliv na zdraví zam�stnanc� minimalizován (kap. D.IV. Charakteristika 
opat�ení  k prevenci,…),  není t�eba p�istupovat k neobvyklým opat�ením.  

Negativní sociální d�sledky (nadm�rná migrace, p�íliv nebo odliv obyvatelstva, sociáln� 
patologické jevy, migrace nep�izp�sobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze v 
souvislosti s provozem o�ekávat. Práv� naopak provoz zajiš�uje min. 2 nová pracovní místa. 

Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve chrán�ném venkovním prostoru jsou ur�eny na�ízením 
vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, § 11. 
P�ír�stek hlukového p�ísp�vku navrhovaného zám�ru nezp�sobí p�ekro�ení hodnot 
hygienického limitu, tj. hladiny akustického tlaku LAeq,T 50dB(A) pro denní dobu a p�íslušné 
korekce no�ní dobu. Lze p�edpokládat, že porovnání stávajících a výhledových hodnot LAeq 
v denní dob� se bude rozdíl obou hodnot ekvivalentní hladiny hluku p�ed a po realizaci zám�ru 
pohybovat v desetinách dB.  
 
D.I.2.  Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce 

Dá se p�edpokládat, že provoz objektu bude mít minimální negativní vliv na okolí. Hlavním 
zdrojem negativních vliv� posuzované stavby, resp. jejího provozu bude hluk a emise 
zne�iš�ujících látek do ovzduší. Z této skute�nosti do jisté míry vyplývají i o�ekávané negativní 
vlivy. Veškeré významn�jší stacionární zdroje hluku  budou umíst�ny uvnit� objektu a 
technickými opat�eními se dají minimalizovat. Objekt nebude mít negativní vliv na povrchové 
ani podzemní vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu. Stavbou nebude 
ovlivn�n krajinný ráz.  

Na sou�asném stupni poznání a znalostí z projektové dokumentace, v�etn� 
zdokumentování stávajícího stavu všech složek životního prost�edí v dané lokalit� a jejím 
blízkém okolí, je možné konstatovat, že z hlediska vliv� na obyvatelstvo zp�sobených 
navrhovanou stavbou nebude podstatn� sou�asný stav zhoršen. 

Ve fázi výstavby bude zám�r do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem hluku. 
Negativn� budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivn�ny obyvatelé žijící v okolí 
staveništ�. P�i výstavb� nebudou ovlivn�ny podzemní vody. Výstavba neovlivní flóru, faunu 
ani ekosystémy. Zám�r neznamená ovlivn�ní zájm� památkové pé�e, rovn�ž neznamená 
žádný dopad na kulturní tradice v míst� nebo  v regionu, ani neovliv�uje jiné kulturní hodnoty 
nemateriální povahy (lidové tradice, stávající kultura).  

  
D.I.3.  Vliv na strukturu a funk�ní využití území 

Zájmové území navazuje na plánované využití území a je p�ijatelný jak z hlediska logiky 
využití území, tak z hlediska ekologického.  
Situování stavby ve vztahu k platné územn� plánovací dokumentaci 

Podle schváleného  Územního plánu  obce je lokalita vhodná k navrženému ú�elu. 
V Územního plánu  zám�r je situován v lokalit� na – urbanizovaná plocha zem�d�lské výroby.  

 Viz p�íl.�. 1 stanovisko Stavebního ú�adu a Územní plán 
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Územní plán 
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D.I.4.  Dot�ení systému ekologické stability a chrán�ných složek p�írody 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Ve smyslu platné legislativy nesm�jí být funk�ní �ásti územního systému ekologické 
stability (ÚSES) poškozovány, nefunk�ní �ásti musí být postupn� dotvo�eny jako sou�ást 
provád�cích projekt� a plán�. Navrhované stavby musí pln� respektovat podmínky ochrany 
prvk� stávajícího ÚSES. V rámci tohoto oznámení se míra dot�ení specifikuje pro p�ímo a 
potenciáln� dot�ené prvky ÚSES. Za p�ímo dot�ené prvky se p�itom pokládají ty, u kterých 
dojde ke kontaktu nebo k�ížení s navrženou výstavbou. Za potenciáln� dot�ené prvky systému 
ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou výstavbou, ale 
nacházejí se v její relativní blízkosti. 

Realizací zám�ru nebude p�ímo ovlivn�n prvek územních systém� ekologické stability. Na 
uvedeném území se nenachází žádný ÚSES.  

Zájmové území nespadá do území chrán�ných dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny.  
Nadregionální a regionální úrove� ÚSES: 

V  blízkosti staveništ� se nenachází prvek nadregionální a regionální úrovn� ÚSES.  
Lokální úrove� 

Navrhovaný zám�r se nedotýká biokoridor� a biocenter, ochranné pásmo bude dodrženo. 
Interak�ní prvky 

V zem�d�lsky intenzivn� využívané krajin� plní funkci interak�ních prvk� prakticky každá 
dochovaná krajinná zele� (k�ovinaté meze, stromo�adí, remízky, doprovodné lemy vodote�í,...) 
pokud obsahují místní autochtonní druhy d�evin a bylin. 

Vzhledem k tomu, že ideální prostorové parametry interak�ních prvk� nejsou známy, jedná 
se prakticky pouze o návrh os, sm�r� a p�ibližné polohy navržených prvk�. P�esnou lokalizací, 
prostorovým rozložením, vegeta�ním pokryvem a druhovou skladbou navržených interak�ních 
prvk� se budou zabývat až konkrétní provád�cí projekty. V pr�b�hu vypracovávání uvedených 
projekt� budou �ešeny i p�ipomínky a námitky všech dot�ených subjekt�. 
Zvlášt� chrán�ná území 

Na  území navrhovaného projektu se nenachází žádné maloplošné zvlášt� chrán�né 
území. 
Registrované významné krajinné prvky 

V hodnoceném území není dosud zaregistrován ani jeden významný krajinný prvek. 
V širším okolí  se  nachází pouze významné krajinné prvky taxativn� stanovené p�ímo 
zákonem �.114/92 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, to jsou - lesy, vodní toky a  údolní nivy. 
Obecné záv�ry k dot�ení prvk� ÚSES: 

Z výše uvedených skute�ností lze specifikovat následující obecné záv�ry k dot�ení prvk� 
ÚSES p�ipravovaným projektem :  

Projekt nep�edpokládá žádný významný zásah na území výše uvedených lokálních biocenter 
a biokoridor� a obecn� by nem�lo dojít vlivem realizace projektu k žádnému ohrožení funkce 
t�chto prvk� systému ekologické stability krajiny.  

Podrobné podmínky pro ochranu jednotlivých prvk� ÚSES p�i provád�ní a provozu 
projektovaného za�ízení budou moci být uplatn�ny v pr�b�hu �ízení p�edepsaných pro 
dokumentaci pro územní �ízení a stavební povolení, a to ve smyslu § 126 stavebního zákona, 
který �eší ochranu složek životního prost�edí a jiných zvláštních zájm�. P�i t�chto �ízeních 
najdou rovn�ž své plné uplatn�ní tzv. limity využití území povinn� obsažené v územn�-
plánovací dokumentaci.  

Vlastní provoz navrhované stavby nebude mít pro nejbližší okolí žádný limitní charakter. Ani  
nár�st produkce škodlivin z dopravy, který ve v�tších koncentracích škodí rostlinám i 
živo�ich�m není natolik významný, aby mohl negativn� ovlivnit kvalitu flory v okolí.  
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D.II. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a obyvatelstvu  
Ovlivn�ní zdraví obyvatelstva provozem a výstavbou zám�ru je minimalizováno až 

vylou�eno. Provozem nedojde k markantnímu zvýšení emisní ani imisní zát�že, ani v oblasti 
hluku �i v oblasti zne�išt�ní ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko 
- ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt nádorových onemocn�ní, malformací 
apod. S ohledem na výstupy p�edchozí �ásti lze konstatovat, že není p�ekro�eno lokální 
m��ítko významnosti vliv�, spojených s navrhovaným zám�rem.   

Stavba spadá pod režim zákona �. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
zne�išt�ní, o integrovaném registru zne�iš�ování a o zm�n� n�kterých zákon� ( zákon o 
integrované prevenci ). 
 
D.III. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahující státní hranice 

Nejsou, vlivy tohoto charakteru oznamovaný zám�r negeneruje.  
 
D.IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, p�ípadn� kompenzaci 

nep�íznivých vliv� na životní prost�edí    
 
D.IV.1 Územn� plánovací opat�ení 

Z hlediska  využití daného území p�edstavuje navržená varianta posuzovaného za�ízení 
p�ijatelné �ešení. Podle Územního plánu  obce Dolní Dub�any je lokalita vhodná 
k navrženému ú�elu. V projednaném návrhu zám�r je situován ve stabilizované ploše 
zem�d�lské výroby. 
 
D.IV.2 Technická opat�ení 

Technická opat�ení, která mají být uplatn�na p�i  provozu posuzované stavby. Jedná se 
p�edevším: 
P�i p�íprav� a realizaci stavby : 
- v pr�b�hu stavby bude provád�na pravidelná kontrola stavebních mechanism�, a to  

p�edevším z hlediska možných úkap� všech provozních náplní 
-  b�hem výstavby je nutné omezit negativní vlivy zp�sobené pojezdy stavební techniky a 

provozem staveništ�, udržovat dobrý technický stav stavební techniky, mechanismy 
odstavovat na zabezpe�ené ploše 

- v p�ípad� úniku ropných látek na terén realizovat zneškodn�ní zasažené zeminy podle zásad 
nakládání s nebezpe�nými látkami 

- snižovat prašnost p�i výstavb� kropením a �išt�ním komunikací, které budou v nejbližším 
okolí stavbou zne�išt�ny 

- uplatnit zákaz zneškod�ování odpad�  spalováním a zahrnováním 
- d�sledn� rekultivovat všechny plochy nezasažené provozem z d�vodu prevence 

ruderalizace území a ší�ení alergenních  plevel� 
- celý proces výstavby zajiš�ovat organiza�n� tak, aby maximáln� omezoval možnost narušení 

faktor� pohody, vylou�ení výstavby v no�ních hodinách (jízdy automobil� v okolí obytných 
objekt�) 

- b�hem výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude spl�ovat 
požadavky na�ízení vlády �.9/2001 Sb.  

- stavební práce provád�t ve shod� se souvisejícími národními normami, p�edpisy a 
vyhláškami.  

- podlahy a st�ny, krmné systémy musí být snadno �istitelné a dezinfikovatelné 
- veškeré materiály a nát�ry, se kterými m�že p�ijít do styku obsluha, dr�bež nebo krmivo, 
�ešit jako zdravotn� nezávadné 

- zneškodn�ní sm�sného stavebního odpadu (beton, kamenina zne�išt�ná živo�išnými 
exkrementy p�i likvidaci podlah dnešních stájí a stájových kanalizací) projednat  s  orgánem 
odpadového hospodá�ství  

- projekt stavby bude projednán s vodohospodá�ským orgánem z hlediska zabezpe�ení 
vodohospodá�ských pom�r� v území 
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- v projektové dokumentaci je nutné dopracovat návrh ozelen�ní areálu a sadových úprav, 
které budou projednány s orgány státní správy.  

- p�ed vlastní realizací stavby je povinností provozovatele vyžádat si v jednotlivých etapách 
�ízení souhlas orgánu ochrany ovzduší dle § 17 odst.1 písm. a) zákona �. 86/2002 Sb.  

- �ešení veterinární problematiky v chovech zví�at konzultovat s Krajskou veterinární správou    
již ve stádiu zpracování projektové dokumentace (§ 56 odst. 1, zákona �. 166/1999 Sb. 
v následujících zn�ních). 

- dokladovat  zkoušky vodonepropustnosti jímek  
- pravidelná asanace musí být provád�na dezinfekcí, dezinsekcí  a deratizací 
- udržování celého areálu v �istot� a údržbu a ošet�ování zelen� v areálu i jeho okolí. 
- v zimním období místo posypových solí k ošet�ení komunikací bude používán inertní 

materiál. 
- pro snížení výskytu stájového hmyzu instalovat lapa�e much, nejlépe na systému infrazá�i�� 
- zajistit údržbu a ošet�ování vysázených d�evin, údržbu a výchovu stávajících porost� 
- zajistit reálnost všech protihavarijních opat�ení ve st�edisku v�etn� vybavení Vapexem 
-  skladování a užití dr�bežího trusu jako odpadu (02 01 06) provád�t podle vyhlášky 399/2004 

Sb., kterou se m�ní vyhláška MZe  �. 274/1998 SB. o skladování a zp�sobu používání hnojiv  
- s chemickými látkami a p�ípravky používanými p�i výstavb� a provozu farmy (nap�. ropné     

látky) bude nakládáno v souladu s t�mi ustanoveními zákona �. 157/1998 Sb., o chemických 
látkách a chemických p�ípravcích a zm�n� n�kterých dalších zákon� ve zn�ní zákona �. 
352/1999 Sb., které se na nakládání s t�mito látkami vztahují. 

- elimina�ní opat�ení technického charakteru pro likvidaci havarijního úniku musí být dopln�na 
preventivními organiza�ními opat�eními, zpracováním manipula�ních �ád� a havarijního 
plánu 

- v návaznosti na dopravní opat�ení v�novat pozornost organizaci dopravy v areálu, vylou�it 
zbyte�ný b�h motor� na prázdno 

- v p�ípad� nebezpe�né nákazy �i epidemie budou provedena opat�ení, aby se tyto nemohly 
dále ší�it. Podrobn� uvedeno v pohotovostním plánu pro p�ípad vzniku nebezpe�né nákazy 
hospodá�ských zví�at. Jedná se zejména o uzam�ení objektu, vpoušt�ní osob s platným 
veterinárním osv�d�ením, osoby vstupují do provozu p�es rohože napušt�né chlorovým 
vápnem a  vozidla projížd�jí dezinfek�ní zónou. 

- v dob� nákazové situace ustavuje �editel spole�nosti komisi, která koordinuje postupy 
s Krajskou veterinární správou, pracovišt�m Znojmo a provádí kontrolu provozu. 

- do 31. b�ezna každého kalendá�ního roku p�edkládá souhrnnou provozní evidenci �pavkové 
emise (formulá�e SPEZZO) a oznámení o výpo�tu poplatku v�. p�íloh na �IŽP v Brn�.    

- v p�ípad� likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s p�edpisy o odpadovém     
hospodá�ství z titulu p�vodce odpadu a v souladu se stavebním zákonem ohledn� likvidace      
staveb, analogie platí pro p�ípadnou likvidaci objekt� z d�vodu vzniku závažných                    
epidemiologických situací 

- zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpe�nými vodám. Pokud je to 
z technologicko-provozních d�vod� nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu 
s platnými p�edpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody 

Ostatní opat�ení 
- zavést evidenci odpadového hospodá�ství podle zásad, daných zákonem �. 185/2001 Sb.,            

o odpadech,   
- d�sledn� p�ipravit systém protipožární a bezpe�nostní ochrany objektu. 
- zohlednit ustanovení obecn� závazných p�edpis� a normativ� na úseku BOZP  
- zpracovat Plán zavedení zásad správné zem�d�lské praxe u zdroje zne�iš�ování ovzduší, ve 
kterém budou zapracovány p�edpoklady uvedené v kap. B.III.1. Emise do ovzduší 
- zpracovat Provozní �ád, Havarijní plán, Pohotovostní plán pro p�ípad vzniku nebezpe�né 

nákazy hospodá�ských zví�at, zajistit proškolení pracovník�  
- ke kolaudaci p�edložit doklad o smluvním zajišt�ní odvozu odpad� oprávn�nou osobou  
- odpov�dnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracoviš� a ploch; provád�t pravidelná 

školení pracovník� 
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- zajistit bezpe�nost provozu (dopravy) vhodným dopravním zna�ením.  
 
D.V. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které se vyskytly p�i 

specifikaci vliv�   
 
Míra neur�itostí, resp.nedostatku znalostí je p�edevším dána vypovídací schopností 

podklad�, které jsou v dané fázi p�ípravy projektu k dispozici. Znalost t�chto podklad�, dobrá 
spolupráce se zástupcem  investora a projektantem, zpracovatel Oznámení a jeho 
spolupracovníci jsou názoru, že nejsou zanedbány ani opomenuty základní souvislosti v�etn� 
kvantifikace vliv� na životní prost�edí. P�ípadné nedostatky ve znalostech nebrání �ádnému 
vyhodnocení vlivu zám�ru na životní prost�edí. 
 
�ÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU  
 

Varianta p�edstavuje jediné �ešení  tzv. aktivní  varianty, p�estavba stávající stáje pro 
dojnice na stáj pro odchov ku�ic a související stavební úpravy.  

Navrhované �ešení  v�etn� její kapacity je v daných podmínkách ekonomicky racionální a 
v dané oblasti je environmentáln� únosnou. 

V rámci p�ípravy posuzované stavby je projektantem p�ípravných fází akce - dokumentace  
pro rozhodnutí o umíst�ní stavby investorem �ešena jediná varianta, spo�ívající v popsané 
rekonstrukci  stáje v areálu investora a dodržení welfare dr�beže.  Dále je pro srovnání 
základní varianty posouzena t.zv. referen�ní varianta aktivní nulová p�edstavována p�ípadem, 
kdy by z d�vod� ne�ekan� negativního vývoje spole�nosti došlo k odbytovým potížím a stavba 
by musela být využívána k jiným komer�ním ú�el�m než chovu dr�beže. I v tomto p�ípad� 
však platí zásada, že posuzovaná stavba by musela být užívána v souladu s p�ípadnými 
regulativy územní plánovací dokumentace. Nesmí  být využíván k ú�el�m z ekologického 
hlediska nep�ijatelným (nap�. potencionálním možným negativním ovlivn�ním okolní p�dy, 
vody �i ovzduší).  

Z uvedeného vyhodnocení vyplývá, že posuzovanou variantu je možné považovat za 
optimální.  

S ohledem na jednozna�nost umíst�ní posuzovaného areálu  investorem v jediné již p�ed 
zahájením projektových prací vybrané variant� p�edstavující odchov ku�ic byla od po�átku 
zám�ru  oznamovatelem a na základ� jeho zadání i projektantem sledována jediná  územní 
varianta v podob�, jak je prezentována a hodnocena tímto Oznámením. 

S ohledem na charakter posuzované výstavby (progresivní odchov ku�ic p�i  respektování 
základních etologických pot�eb dr�beže, ekologických aspekt� a požadavk�), dosažený 
stupe�  poznání v této oblasti u obdobných ve vysp�lých zemích Evropy, je navržena a �ešena 
a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta �ešení a umíst�ní stájí. 
Technologická varianta �ešení  je podle všech známých poznatk�  v souladu s nejnov�jšími 
poznatky v�dy a výzkumu a p�edstavuje technologii, uznávanou a doporu�ovanou v zemích 
EU a BAT technologií. 

Hlavními znaky navrhovaného �ešení jsou technická jednoduchost, kvalitní technologie a 
finální produkt, jakož i velice dobré podmínky pro pobyt ku�ic a vysokou úrove� obsluhy. 
V podstat� souhrn použitých prvk� a �ešení spl�uje kritéria tzv. „WELFARE“ systém� a 
umož�uje i provozování alternativního hospoda�ení. 
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�ÁST F – DOPL
UJÍCÍ  ÚDAJE, ZÁV�R  
 

Poznatky byly získávány terénním šet�ením, konzultacemi s projektantem, investorem a 
oznamovatelem, orgány státní správy, samosprávy  a dalších.  

V kontextu d�vod� zpracování jediné aktivní varianty �ešení, vyplývající z územní danosti 
k charakteru zám�ru, vlastnictví objektu a pozemk� investorem a rámcového vyhodnocování 
referen�ních variant �ešení, nebylo t�eba využívat složit�jších metod prognózování v�etn� 
metod matematických. K dopln�ní podklad� bylo dále využito odborné literatury, publikací a 
prací geografických, geologických, pedologických, klimatických, hydrologických 
p�írodov�dných a  krajinn� ekologických vztažených k zájmovému území. Získané poznatky 
byly konfrontovány se zákonnými požadavky, limity a p�edpoklady vyplývajících z p�íslušných 
právních p�edpis�.      

Výstavba a  budoucí  provoz je p�ipravován uvážen� a zodpov�dn�, s v�domím možných 
rizik a st�et�, nezp�sobuje výhledov� nevratn� ne�ešitelné negativní vlivy a není v rozporu s  
funk�ním využitím území. Je p�edpoklad, že stavba nebude negativn� p�sobit na životní 
prost�edí v dané lokalit�.  

Stavba musí být zabezpe�ena z hlediska vstup� a odbornou realizací. Oznámení  o 
hodnocení vliv� stavby bylo zpracován s využitím následujících podklad� : 
• Územní plán obce Dolní Dub�any 
• projektové a technologické podklady  
• podklady p�edané investorem 
• výsledky konzultací, diskusí a provád�ných korektur   
• archivní podklady a oficiální údaje (�HMÚ, �EÚ, GEOFONDU �R) 
• konzultace a informace ze stávajících provoz� odchovu ku�ic  srovnatelné kapacity  a jejich 

prohlídka 
• poznatky z dostupné literatury, internetu a podklad�, nap�. Atlasu životního prost�edí, 

souboru ú�elových map 1:200 000, 1: 50 000 a 1:25 000,vydaných �GÚ, ro�enky �EÚ aj. 
• poznatky z místních šet�ení a terénních rekognoskací  
• poznatky z další odborné literatury a Internetu 
Postup p�i zpracování dokumentace 

P�i zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 
•  sb�r vstupních dat a informací 
•  vyhodnocení archivních podklad�, rešerše odborné literatury 
•  analýza vstup�,  rekognoskace lokality 
•  konzultace se specialisty(ovzduší, hluk,  p�íroda) 
•  analýza impakt� 
•  vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy 

V  Oznámení bylo provedeno d�sledné vyhodnocení jak z hlediska nárok� na vstupy, tak 
výstupy, které  jsou p�im��ené rozsahu výstavby a provozu posuzovaného st�ediska a stájí pro 
chov prasat na zem�d�lském st�edisku  v Karolín�. Z hlediska možnosti jejich zabezpe�ení 
nevznikají žádné zásadní problémy. 

Záv�rem je tedy možno konstatovat, že posuzovaný zám�r je v souladu se Stavebním 
zákonem a vyhláškami. Stavba a technologie je navrhována v souladu s vyhláškou �.268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláškou �. 208/2004 Sb. v následujících zn�ních 
o minimálních standardech pro ochranu hospodá�ských zví�at.  

Navrhované �ešení  v�etn� její kapacity je v daných podmínkách v�. kvalifikovaných 
pracovník� ekonomicky racionální a v dané oblasti je environmentáln� únosnou. 

Výstavba a  budoucí  provoz je p�ipravován uvážen� a zodpov�dn�, s v�domím možných 
rizik a st�et�, nezp�sobuje výhledov� nevratn� ne�ešitelné negativní vlivy a není v rozporu 
s možným funk�ním využitím území. Je p�edpoklad, že stavba nebude negativn� p�sobit na 
životní prost�edí v dané lokalit�.  

Stavba musí být zabezpe�ena z hlediska popsaných vstup� a odbornou realizací.  
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�ÁST G – VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
  
G.1.  Obchodní jméno oznamovatele:   BEGOKON, s.r.o. 
                                                                   Dolní 2547/6, 370 04 �eské Bud�jovice 
                                                                          I�O  :   280 99 796 
 
G.2.    Název zám�ru :                                 

Rekonstrukce stáje pro odchovnu ku�ic HS ŽV Dolní Dub�any 
 
G.3.    Kapacita (rozsah) zám�ru :  117 342 ku�ic – 164 DJ 
 
G.4.   Umíst�ní zám�ru  : 

kraj                         :   Jihomoravský, kód NUTS 3 CZ064 
          místo stavby           :   hospodá�ské st�edisko živo�išné výroby Dolní Dub�any 
          katastrální území   :   Dolní Dub�any, kód �SÚ 628956 

                                    parcela �ís. :   251/4                                             
 

G.5.  Charakter projektu a možnost kumulace s jinými zám�ry 
P�estavba zem�d�lského objektu – stáje (obj.1/3) pro 240 dojnic a související stavební 

úpravy.  
Zám�r �eší otázku zabezpe�ení podnikatelských aktivit oznamovatele v chovu dr�beže, 

odchov ku�ic. Umíst�ní zám�ru bylo vybráno s ohledem na vlastnictví objekt� st�ediska,  
dopravní dostupnost, vhodné plochy a inženýrských sítí. 

V sou�asné dob� se na st�edisku, p�vodn� pro chov krav, nachází produk�ní stáje, 
porodna, dojírna, silážní žlaby a seník v sou�asné dob� využívané jako sklady.  Pouze objekt 
1/3 - produk�ní stáj pro 240 dojnic je hodnoceným zám�rem navržen k p�estavb� pro chov 
dr�beže.  

Sm�rem k obci v p�vodních farmách zem�d�lského družstva je využívána �ást objekt� 
spole�ností Duspol, spol. s r.o.  a Petrem Nová�kem, fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejst�íku, k chovu prasat ve výkrmu, celkem 
400 prasat.  
 
�ÁST H – P�ÍLOHY 
 

1. Vyjád�ení  stavebního ú�adu  
2. Stanovisko orgánu ochrany p�írody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy 

Natura  2000, vydané dle § 45i zákona �. 114/1992 Sb. v následujících zn�ních 
3. Rozptylová studie podle zákona �. 86/2002 Sb. v násl. zn�ních 

 
Zpracoval : 
Ing. Pavel Mar�an, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradišt� 
t/f : 572579765, 572556608, m : 603816127, e : pavel.martan@quick.cz 

                                                                         pavel.martan@hitech.cz        
autorizace podle § 19 zákona �. 100/2001 Sb., �.j. osv�d�ení 4204/680/OPV/93 
 
Podpis hlavního zpracovatele oznámení: 
 
Oznámení je zpracováno celkem ve 10 výtiscích: 
9 výtisk� p�edloženo na Krajský ú�ad Jihomoravského kraje  v�etn� 2 CD nosi�� 

 
V Uherském Hradišti  29. ledna   2009 
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1. Vyjád�ení  stavebního ú�adu 
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2. Stanovisko orgánu ochrany p�írody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy  Natura 2000, 
vydané dle § 45i zákona �. 114/1992 Sb. v následujících zn�ních  

 
 
 


