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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

Dle rozdělovníku

Č.j.:                                Sp.Zn.:                                                 Vyřizuje/linka                       V Brně dne:
JMK 34248/2010        S-JMK 66435/2010 OŽP/Ri         Mgr. Richterová/2684              21.6.2010

„Výkrm 268 000 ks kuřat Kučerov“, k.ú. Kučerov, okres Vyškov – závěr 
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve 
smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 7.5.2010
oznámení od společnosti ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, IČ 634 
81 821 o záměru „Výkrm 268 000 kuřat Kučerov“, k.ú. Kučerov, okres Vyškov.

Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii I (záměry vždy podléhající 
posouzení), bod 1.7 – „Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek 
(1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek 
a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 
zákona.

Identifikační údaje:

Název: Výkrm 268 000 ks kuřat Kučerov
Umístění: Jihomoravský kraj

okres Vyškov
obec Kučerov
k.ú. Kučerov

Oznamovatel: společnost ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, IČ 
63481821. 

Charakteristika záměru: Oznamovatel navrhuje výstavbu čtyř hal po 
40 000 ks a tří hal po 36 000 ks brojlerů, včetně zpevněných ploch a 
komunikací. Záměr je situován ve stávajícím zemědělském středisku Kučerov, 
kde jsou umístěny čtyři rekonstruované stáje – haly pro chov kuřat (4 x 16 000 
ks), z toho dvě haly budou zrušeny, sociální zařízení, posklizňová linka včetně 
skladu obilí, garáže a dílny, čerpací stanice PHM a sklad olejů. Celkový počet 
kuřat bude 300 000 ks. Chov brojlerů se provádí v halách s řízeným světelným 
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režimem na podestýlce (řezaná sláma, hoblovačky). Výkrm probíhá v sedmi 
turnusech (36 – 46 dnů) za rok s cca 10-ti denní přestávkou mezi turnusy. 

Městský úřad Vyškov, stavební úřad uvádí, že navrhovaná stavba je 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, pokud pásmo hygienické 
ochrany záměru nezasáhne obytnou, občanskou sportovní a rekreační zástavbu 
obce. 

Zahájení výstavby:   III/2011
Ukončení výstavby:  IV/2012

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Městský úřad Vyškov, odbor životního 
prostředí, Česká inspekce životního prostředí - OI Brno, Krajská hygienická stanice 
Jihomoravského kraje, územní pracoviště Vyškov.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ÚP Vyškov a Městského 
úřadu Vyškov, OŽP  jsou bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí – OI Brno k oznámení záměru uvádí, že jako 
příspěvek nového zdroje byla v rozptylové studii vypočtena maximální hodnota imisní 
koncentrace NH3 za použití snižujících technologií 41,6 % imisního limitu. Jelikož nebylo 
provedeno srovnání s pozaďovými hodnotami imisní koncentrace NH3, ČIŽP – OI Brno 
požaduje toto dopracovat z emisních hodnot z provozovaných zemědělských zdrojů v okolí 
předmětného zdroje v zájmovém území pro posouzení, zda nemůže být imisní limit 
překročen. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí k oznámení záměru 
uvádí následující připomínky z hlediska ochrany ovzduší: 

1. předložené oznámení obsahuje řadu rozporuplných údajů – doba výkrmového cyklu 
(str. 6 a 7), vzdálenost od obytné zástavby (str. 13 – 250 m, RS – 190 m). Z hlediska 
dalšího posuzování vlivu se jedná o zcela zásadní údaje,

2. z hlediska vlivu záměru na ovzduší požadujeme doplnit předloženou RS o modelování 
rozptylu emisí ze spalování zemního plynu, tj. cca 500 tis. m3 zemního plynu, emisí 
z dopravy vyvolané záměrem a emisí z manipulace s podestýlkou vyčíslených na str. 
15 oznámení,

3. navržený způsoben ventilace, tj. 3 x 294 000  m3/h řadou výduchů na obou podélných 
stranách stájí ve výšce cca 1,1 m není z hlediska ochrany ovzduší a pachové zátěže 
nejvhodněji zvoleným způsobem,

4. předložená rozptylová studii neposuzuje záměr v jeho komplexnosti, v rámci kap. 6.2 
naprosto nezohledňuje dostupné podklady pro dané území. Území, ve kterém má být 
záměr umístěn je opakovaně vyhlašováno MŽP jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro PM10. RS dále vůbec neposuzuje amoniak jako pachovou látku, i když je 
zřejmé, že pachový dopad záměru bude dominantním negativním vlivem na blízkou 
obytnou zástavbu. Vzhledem ke skutečnosti, že odborná literatura uvádí rozmezí 
čichového prahu pro amoniak na úrovni cca 20 mg/m3, je na základě výsledků této 
studie zřejmé, že bude docházet k obtěžujícímu pachovému vjemu i v obydlených 
oblastech obce Kučerov. Nelze se tedy ztotožnit se závěry RS, že „vypočtený přírůstek 
vzniklý výstavbou nového záměru nebude mít výrazný vliv na imisní koncentraci 
znečišťujících látek v posuzované lokalitě. Požadujeme dopracování RS se 
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zohledněním výše popsaných nedostatků zejména však kvalifikovaného odhadu 
pachové zátěže pomocí modelování rozptylu pachových látek modifikace stávajícího 
systému SYMOS 97 o tzv. poměr Špička/Průměr (P/M).

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil všechna 
doručená vyjádření s konstatováním, že oznámení záměru obsahuje řadu nepřesností a 
postrádá důležité údaje a nelze jej proto považovat za dokumentaci hodnocení  vlivů záměru 
na životní prostředí.   

Závěr:

Záměr „Výkrm 268 000 ks kuřat Kučerov“, k.ú. Kučerov, okres Vyškov naplňuje 
dikci 1.7  kategorie I, přílohy č. 1 z  zákona  č.100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského 
kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že 
uvedený záměr

bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

ve znění pozdějších předpisů,

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu 
podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve 
smyslu § 19 odst. 1 zákona. Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu 
všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení. V dokumentaci je třeba se zaměřit 
zejména na následující oblasti:

- přepracovat rozptylovou studii s použitím správných vstupních údajů. V rozptylové 
studii vyhodnotit i vliv ostatních zdrojů znečistění ovzduší na imisní situaci v oblasti.  
Rozptylovou studii doplnit i o modelování rozptylu emisí ze spalování zemního 
plynu, tj. cca 500 tis. m3 zemního plynu, emisí z dopravy vyvolané záměrem a 
emisí z manipulace s podestýlkou vyčíslených na str. 15 oznámení, modelování 
rozptylu pachových látek

- zpracovat hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel. Část dokumentace, týkající se 
vlivu záměru na lidské zdraví musí být zpracována osobou, která je držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví 
posouzení vlivu na lidské zdraví.

Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v 9 písemných 
vyhotoveních a  2 x v elektronické podobě.   

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti 
němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona 
závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům.

Dotčenou obec Kučerov žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení 
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a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním 
v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně 
žádáme obec Kučerov o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na 
úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje.

       
          Ing. Jiří Hájek v.r.

              vedoucí oddělení
posuzování vlivů na  životní prostředí

Rozdělovník:

Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na 
úřední desce  a  nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění 
textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední 
desce:
Obec Kučerov, k rukám starosty, Kučerov 21, 682 01 Vyškov
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:
Městský úřad Vyškov, OŽP, Nádražní 7, 682 01 Vyškov - DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno - DS
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj – Inspektorát Vyškov, Dědická 27, 682 02 
Vyškov - DS
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS

Dále obdrží:
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice -DS
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno -DS
ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 49, 682 01 Vyškov
Ing. Pavel Marťan, Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradiště

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obec Kučerov a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:   
razítko a podpis

IČ         DIČ          Telefon             Fax      E-mail          Internet
70888337         CZ70888337   541651111          541651579     richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz         www.kr-jihomoravsky.cz

otisk razítka
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