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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Haly na
chov prasat, středisko Hostěradice“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 1. 3. 2012 č. j.
JMK26919/2012 a smlouvy č. 012159/12/OŽP.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

ČIŽP,
oblastní
inspektorát
Vyjádření
č.j. ČIŽP/47/IPP/1201574002/12/BLV

•

Vyjádření Jihomoravského kraje ze dne 15.2.2012, č.j.: JMK 12539/2012

•

Vyjádření KVS SVS pro Jihomoravský kraj ze dne 16.2.2012, č.j. SVS/651/2012-KVSB

•

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 24.2.2012,
čj. KHSJM04964/2012/ZN/HOK

•

Vyjádření Městského úřadu v Moravském Krumlově, odboru životního prostředí ze dne
20.2.2012, čj. MUMK 2222/2012

Brno

ze

dne

15.2.2012,

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Haly na chov prasat, středisko Hostěradice“, zpracované dle § 8
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Doplnění dokumentace záměru „Haly na chov prasat, středisko Hostěradice“
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Haly na chov prasat, středisko Hostěradice

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:

I.3.

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

I.4.

Jihomoravský
Znojmo
Hostěradice
Hostěradice na Moravě

Obchodní firma oznamovatele:
Zea, a.s.

I.5.

IČ oznamovatele: 499 67 941

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Hostěradice 48
671 71 Hostěradice
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:

Ing. Jiří Pevný
předseda představenstva
515 333 531
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Průběh posuzování:
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Václavem
Šafaříkem v lednu 2012.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru
životního prostředí dne 30.1.2012.
3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru životního prostředí ze dne 1. 3. 2012 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne
17.10.2011.
4. Dne 11.4.2012 požádal zpracovatel posudku o doplnění dokumentace.
5. Dne 30.4.2012 obdržel zpracovatel posudku doplnění dokumentace.
6. Posudek předán Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
dne 4.5.2012.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Haly na
chov prasat, středisko Hostěradice“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována
a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je
zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Stručná charakteristika současného stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení - doplněno
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU I NA
VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti příhraničních vlivů
možných
haváriích
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace až na drobné výjimky respektuje přílohu č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4,
jejich věcná náplň je naplněna.
Dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Obsah a rozsah dokumentace
odpovídá charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí.
Dokumentace je zpracována vcelku přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol
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a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům
zákona.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci po jejím doplnění hodnotím jako úplnou ve smyslu
citovaného zákona a není třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č.100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá areálem chovu prasat Hostěradice.
Celková projektovaná kapacita stájí navrhovaný stav:

Areál střediska je situován v k.ú. Hostěradice na Moravě, po levé straně silnice II.
třídy č. 397 vedoucí z Jaroslavic do Hostěradic.
Chov prasat probíhá ve vybraných objektech, též se zde vyskytují nyní nevyužívané
objekty živočišné výroby. Dále se na středisku nachází šatny, skladovací objekty, sušárny
STELA, posklizňové linky a sila.
Záměrem projektu je vybudovat co nejmodernější objekty tak, aby ustájení pro zvířata
bylo provedeno na nejmodernější technologii a s přihlédnutím k welfare zvířat. Součástí
záměru je též výstavba dostatečné skladovací kapacity na kejdu (statková hnojiva).
Je navržena kompletní demolice stávajících objektů a nová výstavba celkem 3
moderních hal. Nová zastavěná plocha hal bude 8 919 m2, vaku na kejdu 2 575 m2 a požární
nádrže 138 m2, zpevněné plochy pak 215 m2.
Všechny objekty budou stavebně shodné. Jedná se o přízemní nepodsklepené halové
objekty vysoké s vnitřní výškou 3,5 m a maximální výškou střechy 8,4 m se sedlovou
konstrukcí krovu. Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických prvků, spodní
stavba bude tvořena železobetonovou monolitickou vanou. Podlaha hal bude tvořena
prefabrikovanými železobetonovými panely. Konstrukce krovu bude z dřevěných vazníků
jako sedlová s vlnitou střešní krytinou.
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Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků, navazujících rozhodnutí
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení připravované
stavby areálu chovu prasat ve stávajícím areálu odpovídá nejmodernějším trendům v chovu
prasat. Navržené řešení rovněž odpovídá požadavkům legislativy upravující chov prasat,
v tomto případě s minimálními dopady do jednotlivých složek životního prostředí. Kapitola je
zpracována přehledně, odborně a to formou, která je plně dostačující pro objektivní
charakteristiku stavebně technického a technologického řešení stavby.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Hostěradice na
Moravě. Z charakteru záměru nevyplývá požadavek na nový zábor půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že je využíván stávající areál a stávající zastavěné pozemky, nemám
k této kapitole připomínky.
Voda:
Zemědělský areál je v současné době zásobován vodou z vlastního zdroje, kterým je
kopaná studna z roku 1954, situovaná na p.č. 2982 v k.ú. Hostěradice na Moravě, která má
průměr 3 m a hloubku 7 m.
Dále je vyčíslena spotřeba vod pro fázi realizace a pro fázi provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. Do návrhu stanoviska navrženo následující
doporučení:
•

provozovatel v navazujících řízeních požádá MÚ Moravský Krumlov o změnu
povolení k nakládání s vodami

Vstupní suroviny:
Během výstavby se předpokládá běžná spotřeba stavebních materiálů, které jsou pro
rozsah obdobných akcí běžné.
Vzhledem k rozšíření areálu a navýšení kapacity se realizace záměru dotkne spotřeby
krmných směsí, předpokládá se nárůst na 7 841 t/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
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Energetické zdroje:
Realizací záměru se předpokládá i zvýšený nárok na odběr elektrické energie,
související s provozem hal, což představuje umístění nové technologie (napájecí a krmící
linky, vzduchotechnika, osvětlení, čerpací zařízení, apod.). Instalovány budou elektrická
zařízení o výkonu cca 143 kW.
Stávající objekty nejsou stabilně vytápěny, nejsou zde instalována žádná tepelná
zařízení. Pro potřeby ohřevu vzduchu v halách (při naskladnění selat) jsou k dispozici
přenosné teplovzdušné agregáty na topný olej nebo naftu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance energií pro nově modernizovaný areál je zpracována velmi
podrobně, vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Vlastní komunikační napojení areálu je i nadále předpokládáno ze silnice II. třídy
č. 397 Hostěradice – silnice I/53 (směr Božice). Zařízení je umístěno před obcí Hostěradice,
jižním směrem mimo současně zastavěné území.
V celkovém přehledu dojde ke zvýšení dopravního zatížení, a to z důvodu nárůstu
spotřeby krmných směsí, dovozu selat, odvozu vykrmených prasat a odvozu kejdy. Doprava
je však rozdělena oběma směry ze střediska rovnoměrně. Musíme však též uvést, že záměrem
poklesne doprava do okolních středisek (Hostěradice lom, Chlupice, Skalice, příp. další)
vedené přes posuzovanou obec, které uvedeným záměrem budou zrušeny či výrazně
omezeny. Při běžném provozu se nejedná o významné navýšení dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem, hodnotící
a vyčíslující objemy dopravy a přepravované materiály v období výstavby a uvedení do
provozu. Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Ve stávajícím areálu jsou provozovatelem provozovány stávající zdroje znečišťování ovzduší.
Jedná se již o posuzovaný stávající chov hospodářských zvířat (výkrm prasat – střední zdroj
ZO), dále pak sušičky obilovin (velký zdroj ZO), sklady obilovin, čističky, apod. (malé zdroje
ZO).
Chov prasat je zařazen dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
v platném znění, dle přílohy č. 2 – zemědělské zdroje s celkovou roční emisí amoniaku větší
než 5 tun, do kategorie středního zdroje znečišťování ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší pro nově modernizovaný areál je
zpracována velmi podrobně, vyhovujícím způsobem. Řešeno je období výstavby i provozu
a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
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Odpady:
Veškeré nakládání s odpady bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími prováděcími předpisy. Odpady jsou
a budou na základě smlouvy předávány k dalšímu nakládání pouze osobám s oprávněním
k této činnosti.
Při výstavbě se předpokládají odpady stavebního rázu, stavební materiál, beton,
železo, ocel, plasty, apod.
Při vlastním provozu, kdy probíhá standardní živočišná výroba, se předpokládají jen ty
druhy odpadů, které jsou běžné pro zemědělskou výrobu. Nepředpokládá se žádný podstatný
nárůst odpadů, budou vznikat dané odpady v takovém množství, které jsou již dnes v areálu
produkovány, např. plastové obaly od dezinfekčních prostředků, obaly od použitých
veterinárních léčiv, směsný komunální odpad, papír a plasty, uliční smetky z čištění
komunikací, apod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby
a provozu.
Ochrana vod:
Splaškové vody z areálu jsou svedeny do jímek a vyváženy na ČOV.
Dešťové vody ze střech všech objektů budou svedeny přes okapy do stávající dešťové
kanalizace.
Dá se předpokládat, že realizací záměru se objemy těchto vod příliš nebudou měnit. Nová
zastavěná plocha bude cca 8 919 m2, což odpovídá množství dešťových vod 143,6 l/s a 129
m3/rok. Většina pozemků bude dále udržována jako trvalý travní porost, kde bude zachována
přirozená schopnost vsakování srážkových vod.
Veškeré plochy, kde se bude manipulovat se surovinami a výstupním produktem budou
zpevněné, vyspádované s odvodněním do jímek nebo vaku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené bilance odpadních vod s výjimkou vod dešťových odpovídají posuzovanému
záměru, u vod dešťových jsou chybně uvedeny jednotky, nejedná se o m3/rok, ale jedná se
o produkci dešťových vod z přívalového deště, celková produkce dešťových vod činí 4 691
m3/rok.
Statková hnojiva:
Jedná se o kejdu z celoroštového ustájení, která je tvořena vlastními výkaly prasat
i oplachovými vodami produkovanými při očistě stájí. Kejda bude skladována v uzavřeném
vaku na kejdu. Všechny haly budou provozovány jako bezstelivové s tzv. vakuovým
systémem odtoku kejdy z podroštových prostor.
Posouzení skladovací kapacity:
- Propočet produkce kejdy s rezervou cca 5 %: 17 400 m3
- Skladovací kapacita celkem: 13 238 m3
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z toho: – vak na kejdu: 5 000 m3
– podroštové kanály celkem: 8 238 m3
- Doba skladování pro kejdu: 17 400 / 12 = cca 1 450 m3/měsíc
- Doba zdržení: 13 238 m3/1 450 m3 = 9,1 měsíců
Kejda produkovaná v areálu je aplikována na vlastní či pronajaté pozemky.
V současné době obhospodařuje společnost 3 000 ha těchto pozemků v katastrálních územích
Hostěradice na Moravě, Chlupice, Míšovice, Morašice, apod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance statkových hnojiv odpovídá posuzovanému záměru, je zpracována
vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Hluk:
Hluková zátěž - etapa výstavby
Vzhledem k charakteru stavebních prací není pravděpodobné, že budou překročeny
povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. Z provozního hlediska lze konstatovat, že
nárůst automobilů a stavební mechanizace nepřekročí Laeq = 50 dB (A).
Hluková zátěž - etapa provozu
Na základě výsledků výpočtů uvedených v tabulkách a na hlukových mapách pro
budoucí stav provozu areálu a budoucí (stávající) stav dopravy lze očekávat, že při celkovém
provozu areálu živočišné výroby s realizovanými halami výkrmu prasat a skladováním
tekutých hnojiv a maximálně možném provozu areálu rostlinné výroby v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru budou dodrženy
hygienické limity hluku pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku jeho činnosti
k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.
Vibrace
Při vlastním provozu se žádné vibrace nepředpokládají.
Záření
Nepředpokládá se s výskytem žádného zdroje radioaktivního nebo
elektromagnetického záření. V průběhu vlastní výstavby je možno očekávat krátkodobé
používání svářecích agregátů. Ultrafialové záření se může vyskytovat pouze krátkodobě po
dobu montáží konstrukcí či technologií při svařování obloukem či plamenem a přitom budou
využívány běžné osobní ochranné pomůcky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o hlukové zátěži z fáze výstavby a provozu je možno považovat
za úplné. Emise hluku byly vyhodnoceny akustickou studií, která dokládá, že nebudou
překročeny limity, stanovené platnými právními předpisy. Tato část se rovněž zmiňuje
o vibracích a radioaktivním a elektromagnetickém záření, jehož vlivy lze rovněž pokládat za
zanedbatelné.
Rizika havárií:
Ve fázi výstavby budou prováděny běžné stavební práce, stavební odpady budou
likvidovány dle platných předpisů. Vzhledem k charakteru záměru a havarijním opatřením se
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nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí. Ve fázi provozu
mohou havárie souviset s těmito situacemi: úniky závadných látek; požár.
Stanovisko zpracovatele posudku
Co se týká havarijních stavů, autor dokumentace správně vytipoval možná rizika.
K obsahu kapitoly nemám připomínky.

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje
všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek
životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.

C.II. Stručná charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, hydrologické poměry, horninové
prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Obec se nachází v území se zachovalým životním prostředím. Nově řešený záměr
je dostatečně vzdálen od zástavby obce.
Zemědělský areál je v posuzovaném území bezesporu největším zdrojem ovlivnění
životního prostředí. Toto ovlivnění je však v přijatelných mezích a není důvodem pro
vyhlášení stavební uzávěry nebo jiných opatření omezujících další rozvoj území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území, které bylo
uvedeno v doplnění dokumentace, nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně
podrobně, s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená
dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace.
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Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů:
Cílem je zrušení stávajících menších starších středisek, které jsou situovány
v blízkostech obcí a převedení této kapacity do moderního výkrmu situovaného v dostatečné
vzdálenosti od obytných částí obce. Zrušeny čí výrazně omezeny tak budou především
nejbližší střediska Hostěradice lom, Chlupice, Skalice, příp. další.
Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, apod.)
nelze v souvislosti s provozem očekávat. V doplnění dokumentace bylo předloženo
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované RNDr. Jiřím Kosem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Část hodnotící zdravotní rizika
předložená v doplnění dokumentace zpracovaná RNDr. Jiřím Kosem, je zpracována velmi
dobře s odpovídajícími závěry.
Vlivy na ovzduší a klima:
Během výstavby je nutno počítat s nepříliš výraznými emisemi prachu, zejména při
manipulaci se sypkými materiály během výstavby. Během provozu záměru je
nejvýznamnějším dopadem na ovzduší produkce emisí amoniaku. Produkce amoniaku bude
redukována opatřeními (snižujícími technologiemi) uvedenými ve zpracovaném plánu
zavedení zásad správné zemědělské praxe, který bude aktualizován.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Areál je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby. Předpokládaný prostor,
kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku bude omezen na vlastní areál.
Na základě výsledků výpočtů uvedených v tabulkách a na hlukových mapách pro
budoucí stav provozu areálu lze očekávat, že v nejbližším chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru budou dodrženy hygienické limity hluku pro denní
a noční dobu a nedojde tak v důsledku jeho činnosti k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Stávající povolené množství je pod hranicí požadavku pro návrhový stav, počítáno pro
maximální projektovanou kapacitu. V předchozích letech však zdroj zásoboval chov hosp.
zvířat s odběrem až 30 000 m3/rok.
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Vak na kejdu je proveden nepropustný s monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti,
zapuštěný v podzemní jámě.
Veškeré plochy, kde se bude manipulovat se surovinami a výstupním produktem budou
zpevněné, vyspádované s odvodněním do jímek nebo vaku.
Dešťové vody ze střech všech objektů budou svedeny přes okapy do stávající dešťové
kanalizace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci, autor správně vytipoval možná rizika
související s vlivy na povrchové a podzemní vody.
Vlivy na půdu
Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Nové
objekty budou vybudovány na místech, kde stojí stávající staré haly, které budou v rámci
stavby zrušeny a zbourány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji, že rozsah areálu
nebude zvětšován a nedojde tak k záboru ploch ZPF.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavbou objektů nebude dotčeno horninové prostředí ani přírodní zdroje. Stavba bude
provedena tak, aby nebyla zdrojem pronikání závadných látek do horninového prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k tomu, že místa dotčená realizací záměru nejsou vázána na žádné chráněné
druhy rostlin ani živočichů, jsou vlivy realizace záměru hodnoceny jako zanedbatelné.
Dotčená lokalita je již antropogenně změněna a je určena pro zemědělskou výstavbu. Záměr
je realizován ve stávajícím areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit
výskyt některých chráněných druhů ptáků na stávajících stavbách, je do návrhu stanoviska
navrženo následující doporučení:
•

Při demolici a přestavbě objektů respektovat ochranu chráněných druhů ptáků
stanovenou v § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, zejména s ohledem na druhy hnízdící na stavbách.

Vlivy na krajinu
U hodnoceného záměru se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, záměr
se nedotkne žádných významných krajinných prvků, jedná se pouze o záměr ve stávajícím
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areálu. Nedochází tak k ovlivnění krajiny mimo areál. Významné krajinné prvky se v daném
území nenacházejí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho
závěry se ztotožňuji.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V zájmovém území stavby ani jeho blízkém okolí není žádný hmotný majetek, který by přímo
nesouvisel s provozem zemědělského areálu a se zemědělskou činností investora. Záměr se nedotkne
žádné kulturní památky.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Návrh ochranných pásem
S ohledem na skutečnost, že se všechny podstatnější změny imisní zátěže uskutečňují
uvnitř stávajícího vymezeného ochranného pásma nepovažujeme za nutné stávající vymezení
pásma revidovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že dokumentace neobsahuje výpočet OP chovu zvířat, byl
zpracovatel dokumentace požádán o vysvětlení, jak k velikosti ochranného pásma dospěl, dle
jeho sdělení v rámci rozptylové studie nebyl prováděn nový výpočet ochranného pásma.
V rámci RS byla vyhodnocena změna imisní zátěže amoniakem vyvolaná posuzovaným
záměrem. Významnější změna imisní zátěže byla vyhodnocena pouze v prostoru uvnitř
ochranného pásma (vymezeného Ing. Petrem Pantoflíčkem 2009). Z tohoto důvodu
zpracovatel rozptylové studie nenavrhoval revizi stávajícího ochranného pásma.
Vzhledem ke značné vzdálenosti od obytné zástavby lze s tímto postupem souhlasit.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Vlivy na funkční využití území nenastanou, neboť v územním plánu je s provozem
areálu ŽV nadále počítáno, zůstává zachováno i stávající dopravní napojení. Záměr
nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter
krajiny, stav ekosystémů či způsob využití území. Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší a
ovlivnění hlukem lze předpokládat především v rámci areálu.
Vlivy přesahující státní hranice nejsou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
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D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Chovy hospodářských zvířat nejsou provozy, v nichž by aktuálně hrozilo nebezpečí
havárie.
Výraznější riziko představuje spíše související činnost, tj. manipulace se statkovými
hnojivy při jejich převozu na zemědělskou půdu (kejda).
U střediska živočišné výroby je nebezpečí ekologické havárie omezeno na případ
nedodržení provozního řádu nebo nerespektování plánu organického hnojení (aplikace kejdy
na jednom místě s následným odtokem nebo spláchnutím do vodoteče, aplikace v blízkosti
vodních zdrojů, potoků a rybníků, aplikace na silně zvodnělou půdu, zmrzlou a zasněženou
půdu, apod., dále nerespektování havarijního plánu). V případě nerespektování těchto zásad
by mohlo dojít k výraznému znečištění podzemních nebo povrchových vod, znehodnocení
prvků ÚSES, apod.
Za běžných podmínek, při dodržování místních provozních řádů, plánu zavedení zásad
správné zemědělské praxe, havarijního plánu a plánu rozvozu organických hnojiv nehrozí
v posuzovaném areálu riziko havárie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
• podlahy a podroštové prostory připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky
stájové kanalizace a kejdového hospodářství je nutno prověřit zkouškou vodotěsnosti;
• zajistit důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace (stání
techniky, manipulační prostory s uhynulými zvířaty);
• důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními
pracemi z důvodu prevence šíření alergenních plevelů;
• veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,
případně krmivo nebo stelivo, budou zdravotně nezávadné, nátěry pak ekologicky
příznivé;
• zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech;
• řídit se aktualizovaným plánem zásad správné zemědělské praxe (dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění);
• zajistit plnění povinných snižující technologií pro zdroj znečišťování ovzduší z hlediska
omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 615/2006 Sb. a metodického
pokynu MŽP;
• udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat
a tím zamezit šíření plevelů;
• zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační
firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami;
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• zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným
vyvážením skladovacích nádrží, čistotou celého provozu, zabezpečením kadaverů
a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu;
• důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy
podle příslušných předpisů;
• přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů
(návodů) pro obsluhu technologických linek;
• udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci s kejdou;
• zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou;
• udržovat a doplnit dosavadní ozelenění areálu, příp. rozšířit ve směrech k obytné
zástavbě;

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů záměru na oblast ŽP bylo čerpáno z odborné dokumentace –
rozptylové studie, hlukové studie, apod. Všechny tyto dokumentace byly zpracovány
autorizovanou osobou a jsou v plném znění přílohou oznámení.
Dále bylo při odhadech vlivů záměru použito poznatků z obdobných technologií, které
jsou již provozovány.
Získané poznatky a dokumentace byly konzultovány s investorem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky.
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
K datu vypracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově
známy všechny základní podklady technologického charakteru stávajícího areálu, údaje
o kapacitě, vstupech a výstupech, dále údaje o návrhové kapacitě. Investorem byly poskytnuty
předběžné údaje o půdorysných rozměrech stavby, technologii ustájení, krmení, napájení,
větrání.
Oznámení bylo připravováno srovnáním na základě zadání plánované stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Umístění záměru je prostorově dáno existujícími objekty živočišné výroby ve
výrobním areálu a volnou plochou v rámci areálu, která byla již předem předurčena
k uvažovanému záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.
Část F Závěr
Při provedeném posouzení záměru nebyly zjištěny významné negativní vlivy plynoucí
z realizace tohoto záměru a následného provozu posuzovaných objektů živočišné výroby
v takovém rozsahu, aby došlo k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí
v zájmovém území a jeho okolí, nebo ovlivnění zdraví obyvatelstva v obci Hostěradice.
Proto doporučujeme uvedený záměr v daném rozsahu realizovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu významné
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
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Příloha č. 01 – vyjádření stavebního úřadu k záměru;
Příloha č. 02 – stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k záměru;
Příloha č. 03 – mapa širších vztahů
Příloha č. 04 – situační zákres střediska stávající, vč. územního plánu
Příloha č. 05 – situace nových objektů
Příloha č. 06 – mapový zákres oblastí (NATURA, ÚSES, záplavové, zranitelné, vodních
zdrojů, ..)
Příloha č. 07 – hluková studie
Příloha č. 08 – rozptylová studie
Příloha č. 09 – výpočet emisí
Příloha č. 10 – vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví
Stanovisko zpracovatele posudku:
Po doplnění přílohy č. 10 nemám k uvedeným přílohám, jejich množství a řazení
připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním
k provedenému výběru. Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby
obce, plocha je tedy vhodná pro realizaci záměru. Rovněž popsané technologické řešení
odpovídá požadavkům kladeným na chov prasat, jejichž dodržování je v ČR následně přísně
kontrolováno. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že
zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

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

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících
technických zabezpečení při nakládání s kejdou k prevenci úniků závadných látek do
životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za
nutné aktualizovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Hostěradice dle
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, kde budou vyjmenovány snižující technologie emisí
amoniaku jak pro vlastní stáje, tak i pro skladování a aplikaci statkových hnojiv. Jejich
maximální využití bude zárukou minimalizace vlivů areálu na ovzduší a životní prostředí.
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Jihomoravského kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, předána následující vyjádření obdržená ve
smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie
vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):
•

Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/47/IPP/1201574002/12/BLV

•

Vyjádření Jihomoravského kraje ze dne 15.2.2012, č.j.: JMK 12539/2012

•

Vyjádření KVS SVS pro Jihomoravský kraj ze dne 16.2.2012, č.j. SVS/651/2012-KVSB

•

Vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 24.2.2012,
čj. KHSJM04964/2012/ZN/HOK

•

Vyjádření Městského úřadu v Moravském Krumlově, odboru životního prostředí ze dne
20.2.2012, čj. MUMK 2222/2012

Brno

ze

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Brno
(č.j.: ČIŽP/47/IPP/1201574002/12/BLV)
Podstata vyjádření:
ČIŽP OI Brno nemá k realizaci záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
2. Vyjádření Jihomoravského kraje
(č.j.: JMK 12539/2012)
Podstata vyjádření:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj
(č.j.: SVS/651/2012-KVSB)
Podstata vyjádření:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(č.j.: KHSJM04964/2012/ZN/HOK)
Podstata vyjádření:
K předmětné dokumentaci není námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí
(č.j.: MUMK 2222/2012)
Podstata vyjádření:
A) orgán vodního hospodářství:
K předloženému záměru nemáme námitek. Je třeba MÚ Moravský Krumlov požádat
o změnu povolení k nakládání s vodami. Pokud bude při provozu či výstavbě zacházeno
se závadnými látkami ve větším rozsahu, má uživatel mj. povinnost vypracovat plán
opatření pro případy havárie.
B) ochrana přírody a krajiny:
Bez připomínek.
C) státní správa lesů:
Nevyjadřujeme se.
D) orgán ochrany ovzduší
Stavba je zařazena do středních zdrojů znečišťování ovzduší, z toho pro provozovatele
vyplývají povinnosti uvedené v §11 z.č. 86/2002 Sb.
E) orgán ochrany ZPF:
Bez připomínek.
F) Oddělení odpadového hospodářství:
Bez připomínek. Upozorňuje na zákonné předpisy. Požaduje ke kolaudačnímu řízení
předložit veškeré doklady o vedení odpadového hospodářství.
G) státní správa myslivosti:
Bez připomínek.
H) státní správa rybářství:
Nevyjadřujeme se.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že obsahu vyjádření MÚ
Moravský Krumlov je v dokumentaci vyhověno a doporučení zpracovatele posudku nejsou
s těmito požadavky v rozporu. Do návrhu stanoviska navržena následující doporučení:
•

provozovatel v navazujících řízeních požádá MÚ Moravský Krumlov o změnu
povolení k nakládání s vodami
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•

vypracovat plán opatření pro případy havárie
Ad B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad D) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení:

•

plnit povinnosti vyplývající z §11 z.č. 86/2002 Sb., v platném znění
Ad E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad F) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení:

•

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění.
Ad G) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad H) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Haly na chov prasat, středisko Hostěradice“ je lokalizován do
nezastavěného území dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se
souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá
bytová výstavba mezi areálem a obcí.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí

V Brně dne
Č.j.:

2012

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

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Haly na chov prasat, středisko Hostěradice

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:

Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Jihomoravský
Hostěradice
Hostěradice na Moravě

Obchodní firma oznamovatele:

Zea, a.s.

IČ oznamovatele:

499 67 941

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Hostěradice 48
671 71 Hostěradice

II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Václav Šafařík
U Vodojemu 1275/34
693 01 Hustopeče
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 13295/1454/OPVŽP/97
prodloužení autorizace č.j. 80152/ENV/10
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Datum předložení dokumentace: leden 2012
Zpracovatel posudku:

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

Datum předložení posudku:

4. května 2012

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2012

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Václavem Šafaříkem
v lednu 2012.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru
životního prostředí dne 30.1.2012.

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
životního prostředí ze dne 1. 3. 2012 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení
autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

•

Dne 11.4.2012 požádal zpracovatel posudku o doplnění dokumentace.

•

Dne 30.4.2012 obdržel zpracovatel posudku doplnění dokumentace.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí dne
4.5.2012.

•

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

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Haly na chov prasat, středisko Hostěradice“ na životní prostředí byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
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1. Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/47/IPP/1201574002/12/BLV

Brno

ze

dne

15.2.2012,

2. Vyjádření Jihomoravského kraje ze dne 15.2.2012, č.j.: JMK 12539/2012
3. Vyjádření KVS SVS pro Jihomoravský kraj ze dne 16.2.2012, č.j. SVS/651/2012-KVSB
4. Vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 24.2.2012,
čj. KHSJM04964/2012/ZN/HOK
5. Vyjádření Městského úřadu v Moravském Krumlově, odboru životního prostředí ze dne
20.2.2012, čj. MUMK 2222/2012

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

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů, veřejnost se k záměru
nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
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Stanovisko:
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě
dokumentace, jejího doplnění, vyjádření dotčených územních samosprávních celků,
dotčených orgánů státní správy, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání
vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

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

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

Podlahy a podroštové prostory připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky
stájové kanalizace a kejdového hospodářství je nutno prověřit zkouškou vodotěsnosti.
2. Zajistit důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace (stání
techniky, manipulační prostory s uhynulými zvířaty).
3. Důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními
pracemi z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.
4. Veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,
případně krmivo nebo stelivo, budou zdravotně nezávadné, nátěry pak ekologicky
příznivé.
5. Při demolici a přestavbě objektů respektovat ochranu chráněných druhů ptáků stanovenou
v § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zejména
s ohledem na druhy hnízdící na stavbách.
6. V případě kácení dřevin, k jejichž kácení je třeba povolení, je třeba tyto dřeviny kácet až
na základě pravomocného povolení ke kácení a místo pokácených dřevin je třeba zajistit
provedení přiměřené náhradní výsadby.
7. Provozovatel v navazujících řízeních požádá MÚ Moravský Krumlov o změnu povolení
k nakládání s vodami.
8. Vypracovat plán opatření pro případy havárie.
9. Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.
10. Provozovatel musí disponovat pravomocným integrovaným povolením dle z. č. 76/2002
Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, v platném znění, ještě před
vydáním stavebního povolení.
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11. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění.
Při vlastním provozu:
12. Plnit povinnosti vyplývající z §11 z.č. 86/2002 Sb., v platném znění
13. Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech.
14. Řídit se aktualizovaným plánem zásad správné zemědělské praxe (dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).
15. Zajistit plnění povinných snižující technologií pro zdroj znečišťování ovzduší z hlediska
omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 615/2006 Sb. a metodického
pokynu MŽP.
16. Udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat
a tím zamezit šíření plevelů.
17. Zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační
firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami.
18. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením
skladovacích nádrží, čistotou celého provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
19. Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy
podle příslušných předpisů.
20. Přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů
(návodů) pro obsluhu technologických linek.
21. Udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci s kejdou.
22. Zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou.
23. Udržovat a doplnit dosavadní ozelenění areálu, příp. rozšířit ve směrech k obytné
zástavbě.
24. Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení.

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

Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

- 32 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Haly na chov prasat, středisko Hostěradice

Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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