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Úvod 
 
Následující posudek je vypracován ve smyslu § 9 Zákona č.100/2001 Sb. k připravovanému 
záměru "Chov prasat, středisko Větrná“ na základě pověření příslušného úřadu - Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí (zn.: JMK 70469/2012 OŽP/Br 
z 18.6.2012) autorizovanou osobou, osvědčení č.j.15251/3988/OEP/92 z 19.1.1993, 
prodloužení autorizace, č.j. 26701/ENV/11 z 21.4.2011.).  
Na zpracování dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí se zpracovatel posudku 
ani členové jeho týmu nepodíleli, ani nejsou zainteresováni na záměru investora. 
 
Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byl Ing. Václav Šafařík, 
osvědčení č.j.113295/1454/OPVŽP/97 ze dne 5.11.1997, prodloužení autorizace  
č.j. 980152/ENV/10 ze dne 24.9.2010). Dokumentace byla vypracována v 04/2012. 
 
Stavba je posuzována dle bodu č.1.7 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 
dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka  = 500 kg živé hmotnosti) – kategorie I. (záměry vždy 
podléhající posouzení) přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 
Záměr je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto 
případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. 
 
Předložená dokumentace byla hodnocena dle příslušných ustanovení zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.   
 
Vypracování posudku předcházela rekognoskace terénu a konzultace o navrhovaném záměru 
se zástupcem investora. 
 
Záměrem investora je v areálu stávajícího střediska na okraji k.ú. Hevlín u silnice II. třídy  
č.415 vedoucí z Hrabětic směrem do Hevlína mimo současně zastavěné území provést 
rekonstrukci stávajících objektů, dostavbu spojovacích částí mezi objekty a výstavbu nové 
haly. Součástí záměru je oprava stávající, příp. výstavba další skladovací kapacity na kejdu.  
Chov prasat zde probíhal ve stívajících objektech, které jsou v současné době nevyužívané. 
Ve středisku se v současnosti nachází objekty míchárny, administrativní budovy, garáže, 
trafostanice, vrátnice a vodojem. 
Dostavbou areálu a změnou ustájení v objektech, dojde k navýšení ze stávající projektované 
kapacity (7 360 ks prasat) výkrmu prasat o 4 592 ks prasat (na 11 952 ks) což při přepočtu na 
DJ představuje nárůst o 551,04 DJ (z 883,2 na 1 434,24 DJ).  
 
V posudku podle §9 zákona je věnována pozornost všem obdrženým připomínkám a tyto jsou 
vypořádány v rámci zpracování a při návrhu stanoviska k tomuto záměru dle §10 zákona. 
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I. Základní údaje                                                                                       
 
1.   Název záměru  Chov prasat, středisko Větrná  
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru  

 
Kategorie zvířat Technologie 

ustájení 
Projektované kapacity 
zvířat 

Koeficient 
přepočtu na DJ 

Přepočet na 
DJ 

Hala č.1 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.2 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.3 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.4 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.5 – výkrm prasat bezstelivové 152x18 ks = 2 736 ks 0,12 328,32 DJ 
Celkem  11 952 ks  1 434,24 DJ 
 

Pro stávající středisko je vydané integrované povolení pod č.j. JMK 47447/2006 OŽP/Bí/18 
ze dne 15.06.2006 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ve kterém jsou stanoveny 
stávající projektované kapacity ve výši 7 360 ks prasat, tj. 883,2 DJ. 
Dostavbou areálu a změnou ustájení v objektech, dojde k navýšení ze stávající projektované 
kapacity výkrmu prasat o 4 592 ks prasat, což při přepočtu na DJ představuje nárůst o 551,04 
DJ. 

 
3.  Umístění záměru   Kraj Jihomoravský 

Okres: Znojmo 
Město (obec): Hevlín 
Katastrální území: Hevlín 
P.č. 4701/4 – 4701/16, 4701/20, 4701/21, 4701/37, 4701/38 

 
4.  Identifikace investora a provozovatele 
 
Název organizace  GRANERO Vlasatice, s.r.o. 
Adresa sídla   Vlasatice 1, 691 30 Vlasatice 
Zastoupený   Bjarne Edvard Maj, jednatel 
Právní forma   společnost s ručením omezeným 
Telefon   519 425 221 
Fax    519 322 892 
E-mail    bm@granero.cz, jp@granero.cz 

 
Adresa provozovny:  k.ú. Hevlín, 671 69 Hevlín 

region Znojmo, kraj Jihomoravský 
CZ NUTS, ZÚJ, ÚTJ CZ0647, 594 032, 638 781 
Zástupce    Ing. Jitka Pejchlová, ekonom 
Telefon, fax   519 425 221, 519 322 892, mobil 731 508 291 
E-mail    jp@granero.cz 
 
5.  IČ oznamovatele  454 78 295  
     DIČ oznamovatele CZ454 78 295  
 
6.  Sídlo oznamovatele   
    Vlasatice 1, 691 30 Vlasatice 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  
II.1 Úplnost dokumentace 
 
Dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, vypracovanou  pro záměr "Chov 
prasat, středisko Větrná“, je možné považovat dle požadavku přílohy č.4 zákona č.100/2001 
Sb. za úplnou.  
 
Hlavním cílem záměru je výstavba a rekonstrukce v rámci stávající farmy v obci Hevlín.  
Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknout ucelená moderní farma pro výkrm prasat. 
Dokumentace uvádí, že středisko bylo zvoleno především z důvodu dostatečné vzdálenosti od 
obytné zástavby a nejbližších sídelních útvarů. Stávající objekty živočišné výroby ve 
středisku již nejsou v optimálním technickém stavu a proto je nutná jejich rekonstrukce a 
dostavba. 
Celé středisko má vybudovanou potřebnou infrastrukturu (vodní zdroj, trafostanice, soc. 
zařízení, komunikace). Mimo vlastní rekonstrukci a stavbu nových objektů a technologického 
vybavení bude dořešena i dostatečná skladovací kapacita na vyprodukovanou kejdu. 
Výstavba a rekonstrukce představuje běžné stavební nároky, dále relativně jednoduché a z 
hlediska provozuschopnosti spolehlivé řešení všech technologických linek a pracovních 
operací. V rámci celého areálu bude zachován zemědělský charakter živočišné výroby. 
 
Z popisu stavby vyplývá, že záměrem projektu je komplexně vybudovat co nejmodernější 
farmu pro výkrm prasat situovanou mimo přímý dosah obytné zástavby s požadavkem 
zabezpečit chov zvířat s nejmodernější technologií a maximálním zohledněním welfare zvířat.   
 
Při sledování obsahové stránky zpracované dokumentace mohu konstatovat, že posouzení 
záměru je řešeno v rozsahu umožňujícím kvalifikované posouzení vlivů hodnocené činnosti na 
životní prostředí. Upřesnění některých údajů přineslo zpracovateli posudku osobní jednání se 
zástupcem investora a šetření přímo na místě připravované realizace navrhovaného záměru.  
 
 
K dokumentaci dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.  
 
K Části B: 
B.1. Základní údaje 
V této části uvádí zpracovatel dokumentace základní údaje o záměru stavby, cílové kapacitě 
chovu a umístění záměru.   
V kapitole B.1.2 je uvedeno posouzení stávající projektované kapacity chovu prasat dle 
vydaného integrovaného povolení pod č.j. JMK 47447/2006 OŽP/Bí/18 ze dne 15.06.2006 
vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje pro původního provozovatele zařízení BIO-
PRODUCT, a.s.  
 
V současnosti jsou objekty prázdné. Došlo ke změně vlastníka areálu a provozovatele. V 
rámci další etapy správního řízení bude nutné projednat změnu tohoto integrovaného 
povolení (vč. změny provozovatele). 
 
V části B.1.4 Charakter záměru  a možnost kumulace s jinými záměry  je uvedeno, že 
záměrem projektu je vybudovat co nejmodernější objekty. Ustájení zvířata bude  provedeno s 
nejmodernější technologií. Provedena bude rekonstrukce stávajících objektů, dostavba 
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spojovacích částí mezi objekty, výstavba nové haly a oprava stávající skladovací kapacity na 
kejdu (statkových hnojiv), příp. výstavba dalších jímek na kejdu. 
 
 
V části B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp.odmítnutí je uvedeno, že výstavba a rekonstrukce představuje běžné stavební nároky, 
dále relativně jednoduché a z hlediska provozuschopnosti spolehlivé řešení všech 
technologických linek a pracovních operací. 
Dokumentace uvádí, že je zaměřena především pro jedinou uváděnou variantu. Umístění 
záměru je prostorově dáno existujícími objekty živočišné výroby ve stávajícím zemědělském 
areálu a volnou plochou v rámci areálu.  
 
Je možné souhlasit, že navrhovaná varianta záměru je vyhovující, zabezpečuje využití 
stávajících objektů a volných ploch zemědělského střediska a provázanost původního chovu s 
připravovaným záměrem a současně ochranu životního prostředí a veřejného zdraví vzhledem 
k umístění střediska.  
Z výsledku této části dokumentace vyplývá, že navrhovaný záměr je řešen komplexně a dle 
dokumentace je zvoleno nejvhodnější řešení. 
 
Část B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru  charakterizuje 
podrobně řešení navrhované stavby. Samostatně je uveden popis stávajícího stavu střediska 
pro výkrm prasat - objekty výkrmu prasat, vzduchotechnika, přípravna krmiv, způsob 
zásobování vodou, skladovací jímky, vytápění, náhradní zdroj el.energie. 
Další část kapitoly se zabývá podrobně popisem navrženého nového stavu střediska. Popsány 
jsou jednotlivé objekty stavebně, technicky a provozně. Samostatně je věnována část kapitoly 
charakteristice odklizu a skladování kejdy. 
 
Všechny haly, včetně přeháněcí chodby, budou provozovány jako bezstelivové s tzv. 
vakuovým systémem odtoku kejdy z podroštových prostor. Principem je vytvoření 
samostatných podroštových kanálů v jednotlivých odděleních. Celková kapacita těchto kanálů 
tak nově bude činit cca 4 015 m3. Ze všech objektů bude kejda svedena do jedné venkovní 
panely zakryté přečerpávací podzemní jímky (jímka mezi objekty č. 1 a 2 o kapacitě cca 210 
m3), z níž bude kejda vedena nadzemním potrubím do stávajících tří lagun (nádrží), každá o 
kapacitě 3 000 m3.   Součástí záměru je též možná výstavba další kapacity skladování kejdy, 
tj. až tří kejdových nádrží o kapacitě cca 3 000 m3. 
Laguny (nádrže) jsou betonové, budou minimálně zastřešeny pomocí plovoucích tělísek hexa 
cover nebo plachtou.  Dokumentace uvádí, že v blízkosti nádrží byly vybudovány dva 
monitorovací vrty, které slouží jako kontrolní systém pro signalizaci případného poškození 
nádrže a úniku kejdy. V rámci záměru dojde na komunikaci pod nádržemi k vybudování 
nového výdejního místa. U všech lagun bude provedena jejich oprava, těsnost, nově budou 
vybaveny monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti. 
 
Problematika nakládání s kejdou je základním možným vlivem, který by mohl znamenat 
ovlivnění okolního prostředí. Při pochůzce jsem se seznámila se stavem jímek, přesvědčila o 
umístění monitorovacího vrtu (při pochůzce jsem zaznamenala pouze jeden vrt). Byla jsem 
informována zástupcem provozovatele o tom, že byl odebrán vzorek pro zjištění stávajícího 
stavu zařízení. Při další přípravě záměru bude vybudován další monitorovací vrt. Jímky jsou 
betonové, zabezpečeny folií (při pochůzce byla tato skladba ověřena). Stav jímek bude 
prověřen. 
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Z integrovaného povolení vydaného pro předchozího provozovatele zařízení je v podmínkách 
uvedeno, že provozovatel zajistí  1x ročně  u akreditované laboratoře rozbory vzorků  
podzemní vody z monitorovacího vrtu (termín odběru - září daného roku), pro posouzení  
případného znečištění bude provedena analýza podle základních a pomocných ukazatelů 
znečištění, které vznikají v živočišné výrobě (reakce vody pH, vodivost, chemická spotřeba 
kyslíku CHSKCr, amonné ionty NH4

+ , dusitany NO2
-, dusičnany NO3

-, chloridy Cl-.  Pro nový 
stav a provozovatele bude nutné projednat změnu tohoto integrovaného povolení (vč. změny 
provozovatele) a uvedené podmínky budou součástí této změny a výsledky rozborů budou 
součástí vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení, které provozovatel bude 
zasílat KrÚ Jihomoravského kraje.  
 
Dokumentace uvádí dále v kapitole údaje o krmení a napájení, systému vytápění (krátkodobé 
vytemperování a vysušení stájí), o systému ventilace a systému veterinární asanace, 
desinfekce, desinfekce a deratizace, osvětlení stájí, je řešen náhradní zdroj el.energie.  
 
Tato část je zpracována v dostatečném rozsahu pro zjištění potřebných základních informací 
o stavbě a navrhovaném záměru. 
Významným podkladem jsou pro orientaci situace uvedené v přílohách dokumentace.  
 
K bodu B.2 Údaje o vstupech 
Dokumentace v textu kapitoly B.2.1. Půda uvádí, že v současné době již investor vlastní 
příslušné pozemky k realizaci této stavby nebo má uzavřen smluvní vztah o jejich koupi 
(původní vlastník BIO-PRODUCT, a.s.). Z charakteru záměru nevyplývá požadavek na nový 
zábor půdy mimo vlastní areál. 
 
Od investora jsem při pochůzce v zájmovém území dostala kopii Výpisu z katastru nemovitostí 
z 21.6.2012, z níž je zřejmé, že  všechny pozemky areálu a objekty jsou ve vlastnictví LV 1123, 
GRANERO Vlasatice, s.r.o. 
(pozn.: Výpis z Katastru nemovitostí je uveden v příloze posudku). 
Záměrem nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určené 
k plnění funkce lesa PUPFL. 
 
V kapitole B.2.2 Voda je uvedeno, že zemědělský areál je v současné době zásobován vodou 
z vlastního zdroje, kterým je vrtaná studna, situovaná mimo areál v k.ú. Hevlín 
(hydrogeologický rajon č. 164) z níž je voda čerpána do vodojemu situovaného ve středisku. 
Odběr byl povolený Integrovaným povolením v rozsahu: max. odběr 1,95 l/s, 4 600 m3/měsíc 
a 45 000 m3/rok, v současné době je však z důvodu  přerušení chovu snížen (změna č. 1 IP ze 
dne 02.08.2010) na hodnoty max. odběr 1,95 l/s, 100 m3/měsíc a 1 000 m3/rok. 
Následně dokumentace porovnává spotřebu vody stávajícího stavu a navrhovaného stavu. Ze 
závěru tohoto posouzení vyplývá, že spotřeba vody ze studny po rozšíření areálu naroste na 
množství cca 35 100 m3/rok. Původní povolený odběr podzemní vody byl dán rozhodnutím v 
množství až 45 000 m3/rok. Dokumentace uvádí, že záměr podstatně neovlivní dříve povolené 
množství spotřeby vody. 
 
Provozovatel v navazujících řízeních (změna integrovaného povolení) požádá příslušný úřad 
opětovně o povolení navýšení odběru podzemní vody. 
 
Kapitola B.2.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje vymezuje kromě stavebních 
materiálů jako zdroje krmivo (2 typy krmných směsí podle věku zvířat), budou se využívat 
biotechnologické přípravky do krmení, dezinfekční a dezinsekční prostředky. 



 

 
 

8 
 

Realizací záměru se předpokládá i zvýšený nárok na odběr elektrické energie, související s 
umístěním nové technologie (napájecí a krmící linky, vzduchotechnika, osvětlení, čerpací 
zařízení, apod.). Podle dokumentace bude průměrná roční spotřeba elektrické energie 
navržených objektů cca 400 MWh, předchozí spotřeba střediska činila cca 360 MWh/rok. 
Stávající objekty nejsou stabilně vytápěny. Pro potřeby ohřevu vzduchu v halách (při 
naskladnění selat) jsou k dispozici přenosné teplovzdušné agregáty na topný olej nebo naftu, 
které budou dle dokumentace využívány i pro potřeby nových hal. Předpokládá se i zde 
navýšení spotřeby LTO o cca 20 %. Spotřeba je však závislá na venkovních teplotních 
podmínkách a zde mohou být spotřeby pro jednotlivé roky odlišné.  
Ostatní objekty v areálu, tj. sociální zázemí a provozní kancelář v objektu míchárny a šatny 
jsou vytápěny elektrickými topidly, zde nebude docházet k žádné změně. Nevznikne nový 
zdroj.  
Bez komentáře. 
 
Kapitola B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  uvádí, bude využíván stávající 
příjezd po silnici II/415 a II/408 a na ně navazující komunikace v případě  návozu surovin a 
odvozu  hnojiva. Dojde ke zvýšení dopravní náročnosti spojené s provozem areálu. – nárůst 
spotřeby krmných směsí, dovozu selat, odvozu vykrmených vepřů a odvozu kejdy. 
Uveden je rozbor dopravy spojený s provozem stájí chovu prasat, aby bylo možné rámcově 
vyhodnotit systém a frekvenci dopravy a zhodnotit vliv emisí z liniové dopravy. 
Rozsah dopravy je souhrnně vymezen v tabulce na straně 16 dokumentace. Z uvedených 
kalkulací je zřejmé, že při běžném provozu se nejedná o významné navýšení dopravy, pouze v 
době osevních termínů (několik týdnů na jaře), tj. hnojení pozemků – dochází k vývozu 
většiny kejdy ze skladovacích nádrží na zemědělské pozemky, průměrně se jedná o cca 5 až 8 
nákladních aut za den (dokumentace uvádí, že pro nejhorší případy uvažuje s rezervou až s 
max. 10 nákladními auty za den, pro které jsou prováděny výpočty ve všech odborných 
studiích – rozptylová, hluková studie). 
 
Tato část dokumentace je řešena vypovídajícím způsobem z hlediska dopravy v době provozu 
po rekonstrukci areálu.   
Kapitola mohla zahrnout alespoň orientačně dopravu stavebního materiálu. Specifikovanou 
absenci nepovažuji za významnou, uvedený provoz bude soustředěn pouze na časově 
omezenou dobu realizace stavby (jako každá stavební činnost) a záměr je situován mimo 
dosah zástavby. Významným prvkem bude organizace práce v době výstavby. 
 
K bodu B.3 Údaje o výstupech 
V části B.3.1 Ovzduší zpracovatel dokumentace uvádí podrobně údaje stávající platné 
legislativy (nařízení vlády č.615/2006 Sb.). Proveden je výpočet emisí amoniaku z areálu pro 
stávající chov a pro nově navržený stav.   
Uveden je výpočet emisí NH3 z chovu zvířat (t/rok) pro stávající stav s použitím schválených 
snižujících technologií před vydanou novelou č. 294/2011 Sb., pro které byl chov schválen ve 
výši 45,868 t/rok (bez referenční technologie 61,088 t/rok) a 39,203 t/rok s uplatněním 
snižujících opatření dle nařízení č.615/2006 Sb. a novely nařízení vlády č.294/2011 Sb. a 
metodického pokynu odboru ochrany ovzduší vydaného ve věstníku MŽP č.12/2011 Sb. (bez 
referenční technologie 99,202 t/rok).  
Z uvedených tabulek vyplývá, že navýšením kapacity areálu se zvedne i produkce emisí 
amoniaku, ale z tabulky uvedené na straně 19 dokumentace je zřejmé, že při využití 
snižujících technologií budou v případě realizace záměru emise amoniaku ve srovnání se 
stávajícím stavem obdobné, což dle zpracovatele dokumentace je charakterizováno výpočtem  
v Rozptylové studie, která je uvedena v příloze dokumentace. 
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Pozn.: Dokumentace uvádí specifikaci – přílohy č. 08, 09, ale v Dokumentaci takové označení  
           příloh není zřejmé. 
 
Vyhodnocení zavedených snižujících technologií uvádí základní opatření, která provozovatel 
bude v chovu používat. Jedná se o technologie krmení s biotechnologickými přípravky (ve 
výpočtech je uvažováno s přípravky souhrnně do krmení, napájení a kejdy s deklarovaným 
snižujícím účinkem na emise amoniaku), aplikace biotechnologických přípravků na podlahy 
podroštových prostor v objektech - kejdy (ve výpočtech je uvažováno s přípravky souhrnně na 
rošty do kejdy, krmení a napájení s deklarovaným snižujícím účinkem na emise amoniaku), 
plně nebo částečně roštová podlaha (plně roštová podlaha s vakuovým systémem), zakrytí 
jímek (provozovatel navrhuje využívat tuto snižující technologii, a to zakrytí jímek u objektů 
betonovými panely a kejdových nádrží zakrytí plovoucími tělísky HEXA COVER), aplikace 
kejdy na pole (plošný rozstřik a zapravení pluhem nebo diskem do 24 hodin nebo vlečné 
botky). 
 
V další části se dokumentace zabývá spalovacími zdroji, jedná se o teplovzdušné ohřívače 
využívající kapalná paliva o tepelném výkonu do 0,2 MW. Jsou zařazena dle § 4, odstavce 5, 
písmena d), zákona č. 86/2002 Sb. do kategorie malých zdrojů znečišťování ovzduší. Tabulka 
na straně 20 dokumentace uvádí výpočet emisí při spotřebě topného oleje. Zpracovatel 
dokumentace uvádí, že pro rozšíření  areálu se předpokládá navýšení emisí z vytápění  o cca 
30 %. 
 
Dokumentace na straně 17 stanoví návrh zařazení posuzovaného zdroje dle nařízení vlády 
č.615/2006 Sb. a pro spalovací zařízení dle zákona č. 86/2002 Sb. na straně 19 dokumentace. 
Toto zařazení v současnosti platí. Je třeba uvést, že bude platit nově vydaný zákon č.20/2012 
Sb. o ochraně ovzduší s účinností dnem 1.9.2012 (s výjimkou některých ustanovení  
s postupným nabytím účinnosti dle jednotlivých částí vymezených v §44 uvedeného zákona). 
Provozovatel se bude řídit platnou legislativou v době realizace záměru. 
 
Vyhodnocení imisní situace je provedeno v Rozptylové studii (Ing. Pavel Cetl, Brno), 
uvedené v příloze Dokumentace. Z uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že v důsledku 
navýšení počtu chovaných kusů při uplatnění snižujících technologií dojde jen k mírnému 
nárůstu celkové emise amoniaku. Odvětrání stájí však bude řešeno způsobem přispívajícím k 
lepšímu rozptylu škodlivin, což na území blízko zdroje emise vyvolá pokles stávající imisní 
zátěže. 
V případě celkového imisního vlivu po navýšení počtu ustájených zvířat nedojde v okolí 
stavby k nárůstu imisní zátěže. Zároveň je vymezeno, že imisní zátěž z nárůstu automobilové 
dopravy vázané na provoz je velmi nízká a nevymezuje změnu. Zpracovatel Rozptylové 
studie uvádí, že s ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani 
po zahájení provozu nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel. 
 
Část B.3.2 Odpadní vody rozděluje odpadní vody na odpadní vody splaškové a vody 
dešťové, a samostatně řeší znečištěné dešťové vody a úkapy (výdejní plocha na kejdu a sklad 
kejdy, nádrž na LTO a sklad tekutých surovin krmiva).  
Realizací záměru se objemy těchto vod dle dokumentace nebudou významně měnit, oproti 
stávajícímu stavu bude zastavěná plocha rozšířena o cca 3 600 m2. Většina pozemků bude 
dále udržována jako travní porost, kde bude zachována přirozená schopnost vsakování 
srážkových vod. 
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Veškeré plochy, kde se bude manipulovat se surovinami a výstupním produktem, budou 
zpevněné, spádované s odvodněním do jímek nebo nádrží. U skladovacích nádrží, lagun, bude 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, provedena jejich těsnost. Výdejní místo 
bude betonové se skladbou pro pojezd. Plocha bude vyspárovaná a odkanalizovaná do 
betonové jímky pro úkapy. U všech lagun bude provedena jejich oprava, těsnost, nově budou 
vybaveny monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti. Zpracovatel dokumentace uvádí, 
že v případě, že bude zjištěn nevyhovující stav těchto lagun, je uvažováno o využití např. 
uzavřených vaků. 
Řešen bude kontrolní systémy úniku závadných látek. Nádrže (laguny) na kejdu budou 
nepropustné a budou vybaveny monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti. Před 
obnovením provozu bude provedena jejich oprava a těsnost. V blízkosti nádrží byl vybudován  
monitorovací vrt, který slouží jako kontrolní systém pro signalizaci případného poškození 
nádrže a úniku kejdy.  
(pozn.: dokumentace uvádí dva vrty, ale při pochůzce byl zástupcem investora uveden jeden 
vrt s tím, že další bude realizován). 
Problematika vodního hospodářství musí být řešena v souladu s požadavky příslušné 
legislativy. Firma zpracuje Plán havarijních opatření pro případ úniku látek v případě 
havárie v technologii a dopravním provozu (Plán opatření pro případ havárie zpracovaný v 
návaznosti na § 39, odstavec 2, písmeno a), zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.,                     
o náležitostech nakládání se závadnými látkami zahrnující zabezpečení manipulačních ploch, 
kde se nakládá se závadnými látkami a jejich skladů, provádění kontrol těsnosti jímek v 
souladu s předpisy na úseku vodního hospodářství. Tato podmínka je uvedena samostatně 
v podmínkách návrhu stanoviska. 
 
Bilanci organických hnojiv zpracovatel dokumentace uvádí v samostatné kapitole B.3.2.5 
Statková hnojiva. Kejda bude skladována v podroštových prostorech, přečerpávací jímce a 
nádržích na kejdu. Všechny haly budou provozovány jako bezstelivové s tzv. vakuovým 
systémem odtoku kejdy z podroštových prostor. Kejda vedena nadzemním potrubím do 
stávajících tří lagun (nádrží), každá o kapacitě 3 000 m3. Dokumentace uvádí, že součástí 
záměru je též možná výstavba další kapacity skladování kejdy, tj. až tří kejdových nádrží o 
kapacitě cca 3 000 m3. Na komunikaci pod nádržemi budou vybudována nového výdejního 
místa (plocha bude vyspádována a odkanalizovaná do malé betonové jímky pro úkapy, která 
bude přečerpávána zpět do nádrže).  
Průměrná roční produkce kejdy je vymezena v tabulce na straně 22 dokumentace. Produkce 
kejdy pro původní stav je uvedena ve výši 15 898 t/rok, pro návrhový stav 25 816 t/rok. 
Provedeno je posouzení skladovací kapacity pro produkovanou kejdu s tím, že uvedená 
skladovací kapacita je dostačují - bude splněna požadovaná minimálně 6 měsíční skladovací 
kapacita. Záměr je dále připraven na výstavbu až 3 nových nádrží, čímž je uvedený 
požadavek s rezervou dostačující. 
Dokumentace propočítává potřebu pozemků vzhledem k množství produkce, vhodnosti 
uplatnění produkované kejdy. 
Bude zpracován plán organického hnojení, na straně 23-24  jsou stanoveny zásady, které musí 
být dodrženy při aplikaci. Uvedeno je, že kejda produkovaná ve středisku bude aplikována na 
vlastní či pronajaté pozemky nebo bude předávána na základě smluv externím zemědělským 
organizacím. Uvedeno je, že společnost měla a nově projednává smlouvu o odběru kejdy 
např. se společností Zemědělské družstvo Mašovice a dalšími v nejbližším okolí. 
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V části B.3.3 Odpady jsou uvedeny odpady vznikající při výstavbě (strana 24 dokumentace) 
a odpady produkované za provozu stáje (strana 25 dokumentace).  Obecně bude skladba 
odpadů při stavebních pracích odpovídat běžnému stavebnímu provozu obdobných záměrů, 
jak zpracovatel dokumentace uvádí. Odpady z provozu jsou uvedeny v tabulce na straně 25, 
uveden je zde způsob nakládání s nimi.  
Bez připomínek. 
 
V kapitole B.3.4.2 Hluk v části zabývající se hlukem  jsou podrobně uvedeny hygienické 
limity na základě zákona č.258/2000 Sb. dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zhodnocena je hluková zátěž při výstavbě a rámcově hluková zátěž při provozu. V příloze 
dokumentace je uvedena Hluková studie, Ing.Václav Šafařík, 03/2012. 
Z Hlukové studie vyplývá, že 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 provozu technologických zařízení pro vlastní výrobu 
krmení 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. 
 
Vzhledem k tomu, že zjištěné hodnoty jsou pro den hluboko pod přípustnými hodnotami a pro 
noc rovněž pod hranicí přípustných hodnot a významným faktorem je dostatečný odstup 
chráněného prostoru chráněných objektů je možné garantovat, že hodnoty hlukové zátěže 
nebudou překračovat přípustné hodnoty dle nařízení vlády č272/2011, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku. Ovlivnění hlukem je tedy možné považovat za nevýznamné. 
 
V části  B.3.4.5 Rizika havárií  zpracovatel dokumentace uvádí, že základní rizika, ke kterým 
by mohlo v rámci chovu prasat dojít, mohou souviset s úniky závadných látek nebo požárem. 
Při dodržení obecně závazných přepisů, manipulačních a provozních řádů a zodpovědným 
přístupem k manipulaci s materiály by neměl být provoz zdrojem havárií. 
Bez připomínek. 
 
K Části C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
Zpracovatel dokumentace se podrobně věnoval jednotlivým charakteristikám předmětného 
území z hlediska složek životního prostředí dle vymezeného rozsahu přílohy č.4 zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
Bez připomínek. 
 
V části C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení uvádí zpracovatel dokumentace, že ochranu složek 
životního prostředí je nutno zajistit realizací odpovídajících opatření při rekonstrukci areálu, 
při vlastním provozu budoucího záměru (snížení emisí) a při aplikaci statkových hnojiv na 
zemědělskou půdu. Tato opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách oznámení.  
 
V části C.1.9 Hygienická ochranná pásma dokumentace uvádí, že ochranné pásmo 
stávajícího střediska ŽV je v územním plánu obce zakresleno v kruhovém tvaru o poloměru 
cca 1 000 m. Dále je uvedeno, že „pásmo je v souvislosti s posuzováním záměru nově 
spočteno kolem posuzovaného areálu chovu prasat jako podklad pro vyhodnocení vlivů 
provozu areálu na obyvatelstvo a je přílohou dokumentace (v rozptylové studii)“. 
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S ohledem na skutečnost, že se všechny podstatnější změny imisní zátěže uskutečňují uvnitř 
stávajícího vymezeného ochranného pásma nepovažuje zpracovatel dokumentace za nutné 
stávající vymezení pásma revidovat. 
 
V rozptylové studii na straně 4 je zakresleno ochranné pásmo, není uvedeno, jakým způsobem 
bylo vymezeno (zda výpočtem podle metodického pokynu nebo jiným způsobem). Je 
zakreslena kružnice o stejném poloměru, což neodpovídá rozlišení rozsahu dle větrné růžice. 
Vzhledem k umístění zemědělského areálu mimo dosah obytné zástavby (nejbližší chráněný 
objekt je severozápadně ve vzdálenosti 1 km, jak uvádí dokumentace), záměr je v souladu 
s územním plánem, která ochranné pásmo vymezil, nepovažuji tuto připomínku za podstatnou 
a v souladu se závěrem zpracovatele dokumentace nepovažuji  za nutné stávající vymezení 
pásma revidovat.. 
 
Ochranu jednotlivých složek životního prostředí bude nutno zajistit realizací odpovídajících 
opatření zejména při stavbě a při uskladnění a aplikaci kejdy na zemědělskou půdu. Tato 
opatření jsou popsána v jednotlivých kapitolách dokumentace a souhrnně jsou uvedena 
v kapitole D.IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
Na základě hodnot uvedených v dokumentaci, analýzy a posouzení rozptylových charakteristik 
a situování areálu vůči zástavbě, včetně dopravy, je s uvedeným závěrem možno souhlasit, bez 
připomínek. 
 
K části D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 
životní prostředí 
V části D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti jsou v dokumentaci podrobně 
zhodnoceny vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů.  
Dokumentace uvádí, že pro záměr bylo vypracováno autorizovanou osobou „Hodnocení vlivu 
na veřejné zdraví“, RNDr. Jiří Kos, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro 
posuzování vlivů na veřejné zdraví č.5/2004 MZ a držitelem osvědčení o autorizaci podle 
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví č.002/04, v 04/2012. Hodnocení vlivu na 
veřejné zdraví je uvedeno v příloze dokumentace. 
Z hlediska hlukové zátěže pro obyvatelstvo zpracovatel posouzení uvádí, že zdravotní dopad 
úrovně hlukové expozice bude minimální a nelze jej objektivně kvantifikovat. Vliv provozu 
samotného záměru na zdraví exponované populace je u nejblíže sledovaného referenčního 
bodu prakticky nulový. Rovněž příspěvek stacionárních zdrojů hluku bude v referenčních 
bodech charakterizujících obytnou zástavbu podlimitní, jeho dopad se může projevit v oblasti 
obtěžování pouze u vnímavější části populace. Vlastní provoz záměru se při dodržení 
projektovaných parametrů technologie neprojeví významně na zdraví obyvatel. 
Z hlediska vlivů imisí na veřejné zdraví zpracovatel hodnocení vlivů na veřejné zdraví uvádí, 
že maximální modelové koncentrace amoniaku byly pro všechny stavy vypočteny v areálu 
živočišné výroby a v jeho bezprostředním okolí. Navrhovaný stav nepovede ke zvýšení 
imisních koncentrací amoniaku na hranici obytné zástavby. Dle výsledků modelování lze 
předpokládat zlepšení imisní situace u amoniaku oproti stávajícímu stavu a nehrozí 
exponované populace akutní ani chronické poškození zdraví. Modelové koncentrace se ovšem 
ve svých maximech pohybují nad úrovní meze rozpoznání zápachu a je dle zpracovatele 
odborného materiálu pravděpodobné, že nebude obyvateli ani zaznamenán.  
Rovněž je uvedeno, že za podmínek daných výpočtem není třeba očekávat u zaměstnanců 
střediska živočišné výroby překročení příslušných PEL pro amoniak.  
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Stejně tak není dle odborného materiálu na základě současných údajů předpoklad obtěžování 
zápachem v celé oblasti obytné zóny.  
 
S tímto závěrem je možné na základě provedených rozborů situace souhlasit. 
 
Kapitola D.1.2 Vlivy na ovzduší, D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci je zpracována na základě 
odborných materiálu, problematika byla již komentována v předchozí části. 
 
V části D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody se zpracovatel dokumentace zabývá  
požadavkem na odběr vody pro napájení zvířat dle povoleného odběru podzemní vody 
s požadavkem na opětovné povolení  navýšení odběru vody. 
Dále dokumentace uvádí řešení technologických odpadních vod z provozu stájí (oplachové 
vody), zabývá se lagunami pro uskladnění kejdy, monitorovacími vrty a kontrolním systémem 
pro signalizaci případného poškození nádrží a úniku kejdy. Řešena je prevence znečištění 
dešťových vod kadavery shromažďováním uhynulých kusů do kafilerního boxu. Provozovatel 
musí zabezpečit jeho správný technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů. 
Samostatně je komentováno odvádění čistých dešťových vod. 
 
Část D.1.5 Vlivy na půdu se zabývá pouze vlastní stavbou a tím, že realizace záměru 
nevyžaduje plošné rozšiřování stávajícího zemědělského areálu a rozsah a využívání půdy se 
oproti současnému stavu prakticky nezmění. 
 
Dokumentace se v této části blíže nezabývá aplikací kejdy na zemědělských pozemcích.  
Významnou složkou z hlediska vlivů na půdu bude aplikace statkových hnojiv na pozemky a 
nutnost aktualizace plánu organického hnojení s podmínkami pro způsob aplikace statkových 
hnojiv. Lze akceptovat, že uvedená problematika již byla řešena v jiné části dokumentace.  
 
Část D.2 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů zpracovatel dokumentace uvádí, 
že vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší a ovlivnění hlukem lze předpokládat především v 
rámci areálu a vlivy přesahující státní hranice nejsou. 
 
Záměr a jeho provoz s ohledem na své vlivy, představuje z hlediska únosnosti území jeden z 
přijatelných způsobů využití daného území. Tento způsob využití je v zemědělské krajině 
logický a nedochází k neúnosné změně proti stávajícímu stavu.  
Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů a podmínek realizace 
uvedených v této dokumentaci, by i při synergickém působení všech prostorových jevů a 
faktorů neměla být ekologická únosnost zájmového území provozem posuzovaného areálu 
překročena. 
 
Část D.3 Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech odpovídá problematice řešené již v kapitole B.3.4.5 Rizika havárií 
na straně 27 a 28 dokumentace. 
 
Za běžných podmínek, při dodržování provozních řádů a za předpokladu technologické kázně 
provozovatele chovu nehrozí v rámci posuzovaného záměru riziko havárie. 
Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zamezení volného přístupu divokých zvířat a 
nepovolaných osob do areálu a dodržování zooveterinárních zásad chovu - pravidelná 
dezinfekce, deratizace, čistota chovu, používání dezinf. rohoží, včasný odvoz kadaverů atp.  
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V kapitole D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí dokumentace podmínky, které je 
nutno respektovat během přípravy záměru,  realizace záměru a v době provozu a které bude 
nutné respektovat při ukončení záměru pro zabezpečení  přijatelnosti posuzovaného záměru z  
hlediska ochrany ovzduší, podzemních a povrchových vod, ochrany půdy, krajiny a 
krajinného rázu, ochrany přírody, odpadového hospodářství, chemických látek, hluku a 
vibrací a ochrany obyvatel. 
 
Opatření budou na základě hodnocení celého záměru uplatněna v návrhu stanoviska. 
 
V části E. Porovnání variant řešení záměru  zpracovatel dokumentace uvádí, že v daném 
kontextu je zpracována pouze pro tuto jedinou uváděnou variantu. 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 rozšíření areálu.  
 
V závěru zpracovatel dokumentace uvádí, že 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 a doporučuje uvedený záměr v daném rozsahu realizovat. 

 
 
II.2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod 
hodnocení 
 
Ve výše uvedené kapitole jsem podrobně rozebrala celou předloženou dokumentaci, která je 
zpracována dle přílohy č.4 zák.č.100/2001 Sb. Dokumentace je zpracována s komplexním 
posouzením celého záměru v rámci celé lokality. Zahrnuty a označeny jsou veškeré možné 
vlivy, které by navrhovaný záměr mohl znamenat v předmětném území. Tyto charakteristiky 
jsou posouzeny včetně ostatních navazujících možných vlivů.  
 
Byla zpracována Rozptylová studie podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném 
znění (Ing.Pavel Cetl, číslo autorizace 3151/740/03) v O3/2012, Hluková studie (Ing.Václav 
Šafařík, 04/2012) a Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (RNDr.Jiří Kos, držitel osvědčení 
odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví č.10/2009 MZ) v 04/2012. 
 
Celkově považuji vstupní informace za dostatečné. Zpracovaná dokumentace nevyžaduje 
významné připomínky, které by bylo nutné pro posouzení celého stavu řešit nebo uplatnit. 
Možný vliv z hlediska jednotlivých složek v oblasti životního prostředí je možné hodnotit na 
základě zpracované dokumentace a odborných materiálů.  
 
Dokumentace hodnotí možné vlivy, které by předmětný záměr v době realizace nebo v době 
provozu chovu zvířat mohl znamenat z hlediska ovlivnění životního prostředí. Jsou stanoveny 
podmínky pro bezproblémový průběh řešení záměru vůči životnímu prostředí s maximálním 
omezením možných vlivů.  
 
Věnována je pozornost posouzení vlivu organického hnojení a možnosti aplikace organických 
hnojiv jako organického hnojiva v zemědělském provozu. V dokumentaci je uvedeno 
komplexní hodnocení možnosti aplikace organických hnojiv (kejdy), včetně vyhodnocení 
možnosti ovlivnění půdy organickým hnojením. Rovněž konzultací s investorem jsem zjistila 
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řešení zabezpečení dostatečnosti ploch pro uplatnění organických hnojiv smlouvou o odběru 
zemědělskými společnostmi v nejbližším okolí v souladu se systémem hnojení organickými 
hnojivy. 
 
Dokumentace se zabývala rovněž v přiměřeném rozsahu vlastní stavbou z hlediska 
zabezpečení surovin a možných vlivů stavby na životní prostředí (stavební práce). Obecně je 
významným momentem technologická kázeň dodavatele stavebních prací. Tento závěr platí 
prakticky pro jakoukoliv činnost v území. 
 
Některé připomínky uvedené v kapitole II.1 jsou doplňujícím faktorem komplexního 
posouzení (např. odkaz na číslované přílohy, které nejsou takto označeny) a nemají zásadní 
vliv na správnost údajů z hlediska posouzení celého záměru v území. Z komplexního pohledu 
je možné konstatovat, že analýza jednotlivých vlivů byla provedena z pohledu možnosti 
řešení záměru investora s vytýčením možného negativního ovlivnění prostředí posuzovaným 
záměrem a stanovením podmínek pro zabezpečení omezení možných vlivů záměru.  
 
 
II.3 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
Dokumentace neuvádí varianty geografické, které by byly zvažovány při přípravě záměru 
v předmětném území. Záměr je řešen v jedné variantě na ploše stávajícího zemědělského 
areálu v lokalitě Větrná v obci Hevlín. Zpracovatel dokumentace hodnotil řešenou variantu. 
Po zvážení možného řešení stavby při přípravě záměru se zemědělská firma rozhodla pro 
popsanou variantu jako jedinou, která svým situováním mimo zástavbu obce a použitím 
moderní technologie zaručuje dostatečnou ochranu obce před působením emisí amoniaku a 
pachových látek. 
Tato varianta je pak podrobně řešena v  dokumentaci a předložena k posouzení jako jediná.  
 
Navrhovaným řešením vzniknou moderní stáje chovu prasat ve stávajícím areálu zemědělské 
výroby, které doplní stávající moderní stáje. Aplikací tzv. „welfare“ systémů bude zajištěno 
kvalitní prostředí pro zvířata, zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí. 
Výsledný produkt zejména spojením kvalitní péče o zvířata se špičkovou technologií bude 
vysoce kvalitní. Realizace záměru bude relativně jednoduchá a z hlediska provozuschopnosti 
se jedná o spolehlivé řešení všech technologických linek a pracovních operací.  
Doprava související s provozem stájí proběhne převážně mimo zástavbu obce, areál je 
napojen dopravně na silnici II.třídy bez průjezdu obcí.   
 
Zhodnoceny jsou důvody pro realizaci záměru v řešené a navrhované variantě. Předkládaná 
varianta nejvíce vyhovuje potřebám investora z hlediska technologického, provozního i 
chovaných zvířat z hlediska technologie ustájení, krmení a ustájení.  
 
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že předložené 
řešení stavby (varianta předložená investorem) je v řešeném prostoru nejvhodnější.  
 
 
II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní hranice 
 
Předmětný záměr nebude zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice. Tyto 
skutečnosti se týkají veškerých vlivů souvisejících s řešenou stavbou. 
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III.  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA  

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ  
ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

 
Po prostudování dokumentace a vlastní rekognoskaci v lokalitě mohu konstatovat, že návrh 
technického řešení záměru investora odpovídá dosaženému stupni poznání. Návrhem je 
omezena možnost znečišťování nebo poškozování životního prostředí za předpokladu 
technologické kázně investora a chovatele a dodržení podmínek daných procesem posuzování 
vlivů na životní prostředí vyjádřených ve stanovisku příslušného orgánu.  
 
Základními možnými vlivy v předmětné lokalitě jsou emise z chovu zvířat, zabezpečení 
odvodu odpadních vod a nakládání s organickými hnojivy, v tomto případě kejdou. Uvedené 
vlivy byly zpracovatelem dokumentace řešeny v dostatečném rozsahu.  
 
Vyhovující řešení ochrany prostředí se stanovením podmínek pro další přípravu stavby 
uvedené ve zpracované dokumentaci je zřejmé i z vyjádření dotčených orgánů státní správy. 
 
Emise z chovu zvířat  
Emise z chovu zvířat jsou v dokumentaci řešeny. Vyhodnocení imisní situace je provedeno v 
Rozptylové studii (Ing. Pavel Cetl, Brno). Rozptylová studie amoniaku výpočtem podle 
schválené metodiky Symos97 dokládá, že imisní koncentrace amoniaku budou u obytné 
zástavby nezřetelné. Zpracovaná Rozptylová studie řeší problematiku amoniaku a na základě 
výpočtu a graficky dokumentuje, že imisní koncentrace nebude v území negativním jevem. 
Dokumentace prokazuje realizovatelnost posuzované stavby z hlediska zatížení jejího okolí 
imisemi amoniaku.  
Z vypočtených hodnot vyplývá, že v důsledku navýšení počtu chovaných kusů při uplatnění 
snižujících technologií dojde jen k mírnému nárůstu celkové emise amoniaku. Odvětrání stájí 
však bude řešeno způsobem přispívajícím k lepšímu rozptylu škodlivin, což na území blízko 
zdroje emise vyvolá pokles původní imisní zátěže. 
 
Navržena je snižující technologie: 

• Technologie krmení s biotechnologickými přípravky 
Provozovatel tuto technologii bude využívat. Do krmiva je převážně již v míchárnách 
krmných směsí, aplikován biotechnologický přípravek s deklarovaným snižujícím účinkem na 
emise amoniaku a pachových látek. Ke snížení produkce amoniaku dochází vlivem 
zkrmování ověřených biotechnologických přípravků. Tyto látky zvyšují využitelnost proteinů 
v krmné dávce a tím snižují množství emitujícího amoniaku (v rozmezí 20 až 60 %) z části 
ustájení. 

• Aplikace biotechnologických přípravků na podlahy podroštových prostor v objektech 
(kejdy) 

Na rošty bude aplikován biotechnologický přípravek s deklarovaným snižujícím účinkem na 
emise amoniaku a pachových látek.  „ 
Je uvažováno s přípravky (souhrnně na rošty do kejdy, krmení a napájení) s deklarovaným 
snižujícím účinkem na emise amoniaku o 30 - 40 %. 
 

• Plně nebo částečně roštová podlaha 
Snižující technologií jsou plně nebo částečně roštové podlahy s vakuovým systémem nebo s 
vyplachovanými kanálky, apod. Provozovatel navrhuje využívat tuto snižující technologii, a 
to plně roštová podlaha s vakuovým systémem, která snižuje emise amoniaku o 25 %. 
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• Zakrytí jímek 

Ke snížení produkce amoniaku dochází vlivem zakrytí nebo uzavření jímek. Provozovatel 
navrhuje využívat tuto snižující technologii, a to zakrytí jímek u objektů betonovými panely 
(80 %) a kejdových nádrží (lagun) zakrytí plovoucími tělísky HEXA COVER (60 %), tímto 
lze dosáhnout snížení emisí amoniaku o cca 70 %. 
 

• Aplikace kejdy na pole: 
Ke snížení produkce amoniaku dochází vlivem používání technologií aplikace a zapravování 
kejdy do půdy. Používané jsou technologie pásového postřiku, vlečné botky, injektáže, 
vlečené hadice, apod. Tyto technologie snižují emise amoniaku o 30 – 80 % z části hnojení. 
Provozovatel navrhuje využívat tuto snižující technologii, a to plošný rozstřik a zapravení 
pluhem nebo diskem do 24 hodin nebo vlečné botky, které snižují emise amoniaku o 60 %. 
 
V případě celkového imisního vlivu po navýšení počtu ustájených zvířat nedojde v okolí 
stavby k nárůstu imisní zátěže. Zároveň je vymezeno, že imisní zátěž z nárůstu automobilové 
dopravy vázané na provoz je velmi nízká a neznamená významnou změnu. Zpracovatel 
Rozptylové studie uvádí, že s ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno 
předpokládat, že ani po zahájení provozu nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel. Z hlediska 
ochrany volného prostředí doporučuje realizaci stavby. 
 
Odvod odpadních vod 
Odpadní vody jsou řešeny v dostatečném rozsahu. Technologické odpadní vody z provozu 
stájí (oplachové vody) budou svedeny do podroštových prostor, odtud budou vypouštěny do 
skladovacích nádrží. Nádrže jsou betonové, odkryté, v rámci záměru budou zastřešeny  
pomocí plovoucích tělísek hexa cover nebo plachtou. V blízkosti nádrží je vybudován 
monitorovací vrt, který slouží jako kontrolní systém pro signalizaci případného poškození 
nádrže a úniku kejdy. Bude doplněn dalším vrtem. Všechny nádrže budou nově vybaveny 
monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti. 
Dešťové vody ze střech všech objektů a komunikací jsou a nadále budou svedeny přes okapy 
na zatravněné plochy mezi jednotlivými objekty a okolí komunikací, kde budou přirozeně 
vsakovány, případně bude navržen zasakovací pás. 
 
Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se stávající legislativou. Původce je povinen plnit 
povinnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  a dle  
vyhlášky č. 383/2001., o podrobnostech nakládání s odpady a dalších prováděcích vyhlášek. 
 
Produkce organických hnojiv 
Produkovaná kejda bude významným organickým hnojením. Je představována především 
kejdou z roštových stájí, která je tvořena vlastními výkaly prasat. Produkce kejdy bude ve 
výši 25 816 t/rok.  
Kejda bude skladována v podroštových prostorech, přečerpávací jímce a nádržích na kejdu. 
Všechny haly budou provozovány jako bezstelivové s tzv. vakuovým systémem odtoku kejdy 
z podroštových prostor. Ze všech objektů bude kejda svedena do jedné venkovní panely 
zakryté přečerpávací podzemní jímky. Po opravě bude jako přečerpávací jímka využita jedna 
jímka mezi objekty č. 1 a 2 o kapacitě cca 210 m3. Z jímky bude kejda vedena nadzemním 
potrubím do stávajících tří lagun (nádrží), každá o kapacitě 3 000 m3. V každé z lagun jsou 
dvě míchadla a jedno čerpací zařízení. Skladovací kapacita je dostačují se splněním 
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požadované minimálně 6 měsíční skladovací kapacity. S výstavbou 3 nových nádrží bude 
uvedený požadavek s rezervou dostačující. 
Součástí záměru je výstavba další kapacity skladování kejdy, tj. až tří kejdových nádrží o 
kapacitě cca 3 000 m3. Na komunikaci pod nádržemi k vybudování nového výdejního místa.  
Kejda produkovaná ve středisku je aplikována na vlastní či pronajaté pozemky nebo bude 
předávána na základě smluv externím zemědělským organizacím. 
 
Jímka, podlahy stáje, podroštové prostory, výdejní plocha a všechny prvky splaškové 
kanalizace musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat 
požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) a vyhlášce č.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.  
 
Investor bude mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti jímek a celé splaškové 
kanalizace, provedené podle ČSN 750905 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle výsledku 
třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody.  
 
Produkovaná kejda bude využita jako organické hnojivo v rámci osevního postupu na 
zemědělských pozemcích.  
K úniku škodlivin do prostředí může dojít pouze v důsledku havárie. Stav havárie sice není 
možné vyloučit jako v běžném provozu jakéhokoliv jiného zařízení, ale na základě 
technických a provozních opatření se nepředpokládá. Při havárii bude v lokalitě nakládáno 
v souladu s havarijním plánem (bude zpracován a schválen Plán havarijních opatření pro 
případ úniku ropných látek v případě havárie v technologii a dopravním provozu (Plán 
opatření pro případ havárie zpracovaný v návaznosti na § 39, odstavec 2, písmeno a), zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění dle 
vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami). 
 
 
IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ K PREVENCI, VYLOU ČENÍ,  

SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA  
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 
Dokumentace uvádí v příslušné kapitole opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší, podzemních 
a povrchových vod, ochrany půdy, krajiny a krajinného rázu, ochrany přírody, odpadového 
hospodářství, chemických látek, hluku a vibrací a ochrany obyvatel. 
Opatření budou na základě připomínek a závěrů hodnocení celého záměru uplatněna v návrhu 
stanoviska. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ K DOKUMENTACI    
 
V zákonné lhůtě pro podání vyjádření se k dokumentaci záměru zpracované dle přílohy č.4 
zákona vyjádřili: 

- Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno 

(seřazeno podle data vydání) 
 
Veřejnost se k záměru nevyjádřila. 

 
Přehled stanovisek k dokumentaci včetně vyjádření zpracovatele posudku k 
připomínkám: 
(řazeno dle data vyjádření, dokumenty byly předány příslušným orgánem státní správy) 
 
Pozn.: Příslušná vyjádření jsou dále uvedena „obyčejným písmem“, komentář zpracovatele 
posudku „kurzívou“. 
 
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí, Vyjádření ke stavbě „Chov prasat, 
středisko Větrná – k.ú. Hevlín“, č.j.: MUZN 33061/2012 z 18.5.2012 
 
Městský úřad se vyjádřil z hlediska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a 
odpadového hospodářství. K záměru nemá námitky. 
 
Bez komentáře. 
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, „Chov prasat, 
středisko Větrná“, k.ú.Hevlín, okr.Znojmo – vyjádření k Dokumentaci záměru 
posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů v platném znění, č.j. SVS/2232/2012-KVSB z 23.5.2012 
Krajská veterinární správa dospěla k závěru, že realizací stavby dojde oproti stávajícím 
stájovým kapacitám ke zlepšení resp.zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a ke 
zlepšení pohody chovaných zvířat a nemá k dokumentaci připomínky.  
Bez komentáře. 
Pozn.:  V návaznosti na telefonické upřesnění veterinárních požadavků bylo předáno Krajské 
veterinární správě elektronicky sdělení, které je uvedeno v příloze tohoto posudku.  Týká se 
technického řešení krmných žlabů, kafilerního boxu a naskladňování selat.  
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Chov prasat, středisko 
Větrná k.ú.Hevlín, okr.Znojmo,  č.j.KHSJM 20308/2012/HOK z 1.6.2012 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně posoudila  dokumentaci 
záměru z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví a možných zdravotních rizik a jako 
věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví s dokumentací záměru souhlasí a 
nemá k předmětné dokumentaci námitky.  
Bez komentáře. .  
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Chov prasat, středisko 
Větrná,  zn.ČIŽP/47/IPP/1206435 002/12/BLV z 4.6.2012 
ČIŽP se vyjádřila z hlediska z hlediska oddělení ochrany ovzduší. Doporučuje ve věci 
dostatečnosti technického řešení lagun na kejdu, které mají být zakryty pomocí plovoucích 
tělísek hexa cover, vyhodnotit z hlediska emisí pachových látek.  
V návrhu stanoviska je uveden požadavek na další postup investora z hlediska uskladnění 
kejdy v lagunách a sledování pachových emisí. Pro stávající středisko je vydané integrované 
povolení pod č.j. JMK 47447/2006 OŽP/Bí/18 ze dne 15.06.2006 vydané Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje. V rámci další etapy správního řízení bude projednána změna tohoto 
integrovaného povolení včetně změny provozovatele a posouzeny podmínky provozu. 
 
Obec Hevlín dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zn.: JMK 41817/2012 
z 2.5.2012 obdržela dokumentaci se žádostí o zveřejnění o možnosti nahlédnutí do 
dokumentace po dobu potřebnou ke zveřejnění zpracované dokumentace a vyjádření 
k dokumentaci.  
V průběhu zákonných lhůt nebyla doručena žádná námitka ze strany občanů. Vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčené obce byly uvedeny v předchozí části 
posudku.  
 
Občanská iniciativa nevznikla. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že dotčené orgány se k dokumentaci vyjádřily kladně bez 
zásadních připomínek  vznesených  k předmětné problematice.  
 
Vzhledem k tomu, že  nebyla doručena odůvodněná nesouhlasná vyjádření k dokumentaci, 
navrhuji příslušnému úřadu upustit  od konání veřejného projednání  dokumentace a posudku 
podle §17.  zák.č.100/2001 Sb.ve znění platných předpisů. 
 
Je třeba zdůraznit zvýšenou technologickou kázeň provozovatele, a to jak při provozu 
zařízení, tak i při zabezpečení navržených opatření technického a provozního charakteru.  
 
Na základě rozboru situace a navržených podmínek pro jednotlivé fáze přípravy a provozu 
zemědělského chovu za předpokladu technologické kázně dodavatele stavebních prací a 
provozovatele chovu uvedený záměr neovlivní zvýšenou mírou negativně životní prostředí 
obce, především nejbližší zástavby ani vodohospodářské případně jiné charakteristiky 
předmětné lokality. 
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU Z HLEDISKA  
VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 
Na základě studia všech předložených a dostupných podkladů, t.j.: 
 

(a) Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů, zpracovaná v rozsahu podle přílohy č.4, 
Chov prasat, středisko Větrná“,  04/2012 

(b) vyjádření dotčených orgánů 
(c) vlastní pochůzky v lokalitě  
(d) konzultace se zástupcem investora 

 
mohu konstatovat, že možné vlivy záměru realizace stavby byly sledovány ve všech 
souvislostech a možnostech vzájemného působení. 
 
Zpracovaná dokumentace nevyžaduje významné připomínky, hodnotí veškeré vlivy, které by 
mohl předmětný záměr v době realizace nebo v době provozu chovu zvířat znamenat 
z hlediska možnosti ovlivnění životního prostředí. Stanoveny jsou podmínky pro 
bezproblémový průběh realizace předmětného záměru z hlediska životnímu prostředí.  
Z komplexního pohledu je možné konstatovat, že analýza jednotlivých vlivů byla provedena 
s vymezením a odstraněním možného negativního ovlivnění prostředí posuzovaným 
záměrem.  

Významným faktorem byly závěry zpracované odborné studie - Rozptylová studie (Ing.Pavel 
Cetl, č.autorizace 3151/740/03), Hluková studie (Ing.Václav Šafařík), Hodnocení zdravotních 
rizik (RNDr. Jiří Kos, osv.odb.zp. 5/2004 MZ, osv.o autor.č.002/04) a stanovení podmínek 
pro kejdové hospodářství a uplatnění kejdy jako organického hnojiva.  
Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí, prezentované v dokumentaci, lze 
akceptovat. Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím na základě 
poskytnutých údajů a závěrů jednotlivých částí dokumentace z pohledu velikosti a 
významnosti jako malé a málo významné.  
Posouzení je zpracováno pro rekonstrukci a výstavbu v rámci stávající farmy v obci Hevlín.  
Zamýšlenou výstavbou vznikne ucelená moderní farma pro výkrm prasat. Středisko je 
situováno mimo obec v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby (chráněných objektů 1 km) 
a nejbližších sídelních útvarů (ucelená zástavba Hrabětice 1,6 km, Hevlín 2 km, Anšov 1 km). 
Stávající objekty živočišné výroby ve středisku již nejsou v optimálním technickém stavu a 
proto je nutná jejich rekonstrukce. Celé středisko má vybudovanou potřebnou infrastrukturu 
(vodní zdroj, trafostanice, soc.zařízení, komunikace). Mimo vlastní rekonstrukci a stavbu 
nových objektů a technologického vybavení bude dořešena i dostatečná skladovací kapacita 
na vyprodukovanou kejdu.  
Výstavba a rekonstrukce představuje běžné stavební nároky, dále relativně jednoduché a z 
hlediska provozuschopnosti spolehlivé řešení všech technologických linek a pracovních 
operací. V rámci celého areálu bude zachován zemědělský charakter živočišné výroby. 
 Dostavbou a rekonstrukcí dojde k navýšení  stávající projektované kapacity výkrmu prasat o 
4 592 ks prasat, tj. o 551,04 DJ. Celkově bude areál zahrnovat 5 hal o kapacitě 11 952 ks, tj. 
1 434 DJ. Ustájení bude bezstelivové, na celoroštových podlahách, ve skupinových kotcích. 
Posouzení záměru, provedené podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění platné legislativy, o 
posuzování vlivů na životní prostředí, přílohy č.4 v rozsahu dokumentace uvádí, že nebude 
realizován záměr, který by znamenal významné negativní ovlivnění životního prostředí 
v zájmovém území a jeho okolí nebo ovlivnění zdraví obyvatelstva.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE      
Odbor životního prostředí 
 
V Brně dne:     Č.j.:  
 

STANOVISKO 
 

o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

 
I. Identifika ční údaje 
 
1.   Název záměru  Chov prasat, středisko Větrná  
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru  

 
Kategorie zvířat Technologie 

ustájení 
Projektované kapacity zvířat Koeficient 

přepočtu na DJ 
Přepočet na 
DJ 

Hala č.1 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.2 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.3 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.4 – výkrm prasat bezstelivové 128x18 ks = 2 304 ks 0,12 276,48 DJ 
Hala č.5 – výkrm prasat bezstelivové 152x18 ks = 2 736 ks 0,12 328,32 DJ 
Celkem  11 952 ks  1 434,24 DJ 
 

Pro stávající středisko je vydané integrované povolení pod č.j. JMK 47447/2006 OŽP/Bí/18 
ze dne 15.06.2006 vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ve kterém jsou 
stanoveny stávající projektované kapacity ve výši 7 360 ks prasat, tj. 883,2 DJ. 
Dostavbou areálu a změnou ustájení v objektech, dojde k navýšení ze stávající projektované 
kapacity výkrmu prasat o 4 592 ks prasat, což při přepočtu na DJ představuje nárůst o 551,04 
DJ. 

 
3.  Umístění záměru   Kraj Jihomoravský 

Okres: Znojmo 
Město (obec): Hevlín 
Katastrální území: Hevlín 
P.č. 4701/4 – 4701/16, 4701/20, 4701/21, 4701/37, 4701/38 

 
4.  Identifikace investora a provozovatele 
 
Název organizace  GRANERO Vlasatice, s.r.o. 
Adresa sídla   Vlasatice 1, 691 30 Vlasatice 
Zastoupený   Bjarne Edvard Maj, jednatel 
Právní forma   společnost s ručením omezeným 
Telefon   519 425 221 
Fax    519 322 892 
E-mail    bm@granero.cz, jp@granero.cz 
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Adresa provozovny:   k.ú. Hevlín, 671 69 Hevlín 

region Znojmo, kraj Jihomoravský 
CZ NUTS, ZÚJ, ÚTJ CZ0647, 594 032, 638 781 
Zástupce    Ing. Jitka Pejchlová, ekonom 
Telefon, fax   519 425 221, 519 322 892, mobil 731 508 291 
E-mail    jp@granero.cz 
 
5. IČ oznamovatele  454 78 295  
    DIČ oznamovatele  CZ454 78 295  
 
6. Sídlo oznamovatele   
    Vlasatice 1, 691 30 Vlasatice 
 
 
II. Pr ůběh posuzování 
 
1. Dokumentace  
Zpracovatelem dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byl Ing. Václav Šafařík, 
osvědčení č.j.113295/1454/OPVŽP/97 ze dne 5.11.1997, prodloužení autorizace  
č.j. 980152/ENV/10 ze dne 24.9.2010). Dokumentace byla vypracována v 04/2012. 
 
2. Posudek 
Posudek zpracovala Ing. Jarmila Paciorková, držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke 
zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. číslo osvědčení 
15251/3988/OEP/92 z 19.1.1993, prodloužení autorizace č.j. 26701/ENV/11 z 21.4.2011. 
Posudek byl příslušnému orgánu státní správy předložen  ………2012. 
 
 
3. Veřejné projednání 
 
Vzhledem k tomu, že  nebyla doručena odůvodněná nesouhlasná vyjádření k dokumentaci, 
příslušný úřad upustil od konání veřejného projednání  dokumentace a posudku podle §17.  
zák.č.100/2001 Sb.ve znění platných předpisů. 
 
 
4. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 
Zpracovatel posudku byl stanoven dne:  18 6.2012 
Vyhotovený posudek byl předložen dne:  …....2012 
 
Závěry zpracovatele posudku : 
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, za 
akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a veřejnosti doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko 
pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu 
III.6. tohoto stanoviska.  
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5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 
 
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát  Brno 

 
III. Hodnocení záměru 
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí  
      z hlediska jejich velikosti a významnosti 
 
Záměrem stavby je provést rekonstrukci stávajících objektů, dostavbu spojovacích částí mezi 
objekty a výstavbu nové haly, tak aby tyto objekty nově splňovaly veškeré požadavky 
právních předpisů. Součástí záměru je oprava stávající, příp. výstavba další skladovací 
kapacity na kejdu (statkových hnojiv). Dostavbou areálu a změnou ustájení v objektech, dojde 
k navýšení ze stávající projektované kapacity výkrmu prasat o 4 592 ks prasat, což při 
přepočtu na DJ představuje nárůst o 551,04 DJ.  
Součástí záměru je výstavba další kapacity skladování kejdy, tj. až tří kejdových nádrží o 
kapacitě cca 3 000 m3. 
Celé středisko má vybudovánu potřebnou infrastrukturu (vodní zdroj, trafostanice,  
soc. zařízení, komunikace). Nachází se zde objekt míchárny, provozní budova, mobilní 
olejové vytápění, vč. skladu, objekt administrativní budovy, garáže, trafostanice, náhradní 
zdroj, vrátnice a vodojem. 
Záměr je řešen komplexně s technologií provozu řešenou na základě nejnovějších poznatků z 
oblasti chovu prasat, využití moderních technických prvků a etologie. Moderní technologie 
ustájení a krmení umožňují vytvořit dobré podmínky pro zvířata a zabezpečit vysokou úroveň 
obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a 
spolehlivá technologie.  
Základním problémem realizace posuzovaného záměru jsou emise amoniaku, pachové emise 
a produkce kejdy, která bude uplatněna jako organické hnojivo.  

Zpracovány byly odborné materiály, významným faktorem byly závěry zpracované 
Rozptylové studie (Ing.Pavel Cetl, č.autorizace 3151/740/03), Hlukové studie (Ing.Václav 
Šafařík), Hodnocení zdravotních rizik (RNDr. Jiří Kos, osv.odb.zp. 5/2004 MZ, osv.o autor. 
Č.002/04) a stanovení podmínek pro kejdové hospodářství, uplatnění kejdy jako organického 
hnojiva.  
Emise z chovu zvířat jsou v dokumentaci řešeny. Zpracovaná rozptylová studie řeší 
problematiku amoniaku a na základě výpočtu a graficky dokumentuje, že imisní koncentrace 
nebude v území negativním jevem.  
 
Odpadní vody jsou řešeny v dostatečném rozsahu. Technologické odpadní vody z provozu 
stájí (oplachové vody) budou svedeny do podroštových prostor, odtud budou vypouštěny do 
skladovacích nádrží. Nádrže jsou betonové, odkryté, v rámci záměru budou zastřešeny 
pomocí plovoucích tělísek hexa cover nebo plachtou. V blízkosti nádrží je vybudován 
monitorovací vrt, který slouží jako kontrolní systém pro signalizaci případného poškození 
nádrže a úniku kejdy. Bude doplněn dalším vrtem. Všechny nádrže budou nově vybaveny 
monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti. 
Dešťové vody ze střech všech objektů a komunikací jsou a nadále budou svedeny přes okapy 
na zatravněné plochy mezi jednotlivými objekty a okolí komunikací, kde budou přirozeně 
vsakovány, případně bude navržen zasakovací pás. 



 

 
 

25 
 

Produkce kejdy bude ve výši 25 816 t/rok. Kejda bude významným organickým hnojením. 
Kejda bude skladována v podroštových prostorech, přečerpávací jímce a nádržích na kejdu. 
Všechny haly budou provozovány jako bezstelivové s tzv. vakuovým systémem odtoku kejdy 
z podroštových prostor. Ze všech objektů bude kejda svedena do venkovní panely zakryté 
přečerpávací podzemní jímky. Po opravě bude jako přečerpávací jímka využita jedna jímka 
mezi objekty č. 1 a 2 o kapacitě cca 210 m3. Z jímky bude kejda vedena nadzemním potrubím 
do stávajících tří lagun (nádrží), každá o kapacitě 3 000 m3. V každé z lagun jsou dvě 
míchadla a jedno čerpací zařízení. Skladovací kapacita je dostačují se splněním požadované 
minimálně 6 měsíční skladovací kapacity. S výstavbou 3 nových nádrží bude uvedený 
požadavek s rezervou dostačující. 
Součástí záměru je výstavba další kapacity skladování kejdy, tj. až tří kejdových nádrží o 
kapacitě cca 3 000 m3. Na komunikaci pod nádržemi k vybudování nového výdejního místa.  
Kejda produkovaná ve středisku je aplikována na vlastní či pronajaté pozemky nebo bude 
předávána na základě smluv externím zemědělským organizacím. 
 
Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí prezentované v dokumentaci lze akceptovat. 
Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hodnotím z pohledu velikosti a 
významnosti jako malé a málo významné.  
 
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud 
jde o znečišťování životního prostředí 
 
Návrh technického řešení záměru investora odpovídá dosaženému stupni poznání s eliminací 
možnosti znečišťování nebo poškozování životního prostředí za předpokladu technologické 
kázně investora a chovatele a dodržení podmínek daných procesem posuzování vlivů na 
životní prostředí vyjádřených ve stanovisku příslušného orgánu.  
 
3. 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 
 
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané 
dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány s dobrou vypovídací 
schopností a jsou dostačující pro pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
dle zákona č.100/2001 Sb. 
Technické řešení ošetřené navrženými doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady 
negativních vlivů na životní prostředí.  
Dokumentace vymezuje přehled opatření, které by měly zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 
 
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
V rámci předložené dokumentace je hodnocena varianta spočívající v posuzovaném záměru. 
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená 
posuzovaná varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější a ekologicky přijatelná. 
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 
A)  Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 
 
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný orgán státní správy celkem čtyři vyjádření. 
Jednalo se o vyjádření dotčených orgánů státní správy. Příslušný orgán státní správy 
neobdržel žádné vyjádření občanů, občanských sdružení nebo iniciativ. 
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována  
v části V. předkládaného posudku a požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla 
zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě 
podmínek navržena do stanoviska příslušného orgánu státní správy. 
 
B)  Vypořádání vyjádření k posudku:  ………………………… 
 
 
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako příslušný orgán podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů na základě 
dokumentace  o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a veřejnosti, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle 
§10 odst. 3 téhož zákona.  

 
 

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 
 

k záměru stavby 
 

CHOV PRASAT, STŘEDISKO VĚTRNÁ  
 

ve variantě předložené 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 pro fázi přípravy 
 
1. Zpracován bude Plán zásad správné zemědělské praxe a Provozní řád farmy prasat 

středisko Větrná v návaznosti na § 11, odst. 2, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce MŽP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí 
stacionárních zdrojů a o provedení některých ustanovení zákona o ochraně ovzduší v 
platném znění. 

2. V rámci další etapy správního řízení bude projednána změna integrovaného povolení 
včetně změny provozovatele (stávající stav střediska je pro původního provozovatele 
BIO-PRODUCT, a.s. vydáno integrované povolení ze dne 15.06.2006, vč. změny č. 1 ze 
dne 02.08.2010) a opětovné navýšení spotřeby vody na původní stav. 

3. V rámci změny integrovaného povolení bude zpracován odborný posudek podle §17  
autorizovanou osobou dle zák.č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Provozovatel se bude řídit 
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platnou legislativou v době realizace záměru (nově vydaný zákon č.201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší s účinností dnem 1.9.2012 s výjimkou některých ustanovení  
s postupným nabytím účinnosti dle jednotlivých částí vymezených v §44 uvedeného 
zákona).  

4. Podlahy a podroštové prostory připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny prvky 
stájové kanalizace a kejdového hospodářství je nutno prověřit zkouškou vodotěsnosti. 
Proveden bude odběr a analýza vzorku z monitorovacího vrtu (stávající stav). 

5. 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. 

6. Zajištěno bude optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu 
v objektech.  

7. Zpracován bude plán organického hnojení, který bude vycházet z následujících zásad: 
• zákaz aplikace statkových hnojiv na hlouběji promrzlou půdu, půdu 

zasněženou vrstvou sněhu více než 5 cm, půdu silně zvodnělou 
• zákaz aplikace kejdy do ochranného pásma 100 m obytné zástavby  
• statková hnojiva budou zapravena do půdy do 24 hodin po aplikaci 
• zákaz aplikace statkových hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez 

okamžitého zapravení do půdy nebo v době kdy lze očekávat dešťové 
srážky 

• zákaz aplikace statkových hnojiv v těsném okolí (podle svažitosti 
pozemku) potoků nebo rybníků 

• zákaz aplikace statkových hnojiv na plochy ochranných pásem vodních 
zdrojů a v místech vymezených v provozním řádu nebo to plyne z obecně 
platného předpisu nebo správního rozhodnutí 

• zákaz aplikace statkových hnojiv na plochách významných z hlediska 
ochrany přírody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je 
toto zakázáno správním rozhodnutím 

• při vývozu na pozemky ve zranitelné oblasti bude postupováno v souladu 
s nařízením vlády č. 219/2007 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o 
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a 
provádění protierozních opatření 

8. Technologie ustájení bude bezstelivová s betonovými celorošty, kejda bude zvířaty 
prošlapávána do podroštových prostor (van), ze kterých bude svedena do stávajícího 
systému kejdového hospodářství, tj. do přečerpávací jímky a dále čerpána do skladovacích 
nádrží. Čerpací jímka je vybavena signalizací minimální a maximální hladiny. 
Homogenizace kejdy v nádrži je řešena pomocí vrtulových čerpadel před vlastní expedicí. 

9. Proveden bude další monitorovací vrt. 
10. Vypracována bude evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech, tato bude předložena včetně zásad odpadového hospodářství 
(oddělené shromažďování odpadů) nejdéle do kolaudace záměru orgánu státní správy 
odpadového hospodářství. 

11. Haly výkrmu prasat nejsou stabilně vytápěny, pro temperování vnitřní teploty při 
naskladnění selat budou sloužit mobilní teplovzdušné ohřívače.   

12. Zpracován bude Plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě 
havárie v technologii a dopravním provozu (Plán opatření pro případ havárie zpracovaný 
v návaznosti na § 39, odstavec 2, písmeno a), zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami). Havarijní plán bude schválen příslušnými 
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orgány. Při manipulaci se závadnými látkami budou učiněna opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.  

13. Odvedení dešťových vod bude podrobně řešeno v projektu a návrh řešení projednán 
příslušným vodoprávním úřadem. 

 
Podmínky pro fázi realizace 
14. V prostoru výstavby nebude neprováděno mytí strojů a motorových vozidel a manipulace 

s látkami nebezpečnými vodám. 
15. Při úniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle 

zásad nakládání s nebezpečnými odpady. 
16. Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny a využity a ty, které nelze využít, 

odstraněny v zařízeních k tomu určených. Doklady o vedení průběžné  evidence všech 
vzniklých odpadů a doklady o likvidaci odpadů budou předloženy při kolaudačním  řízení. 
Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence 

17. Podlahy, podroštové prostory, skladovací a přečerpávací nádrže a všechny prvky 
manipulace s kejdou budou připraveny a realizovány jako vodotěsné, všechny tyto prvky 
budou prověřeny zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu  

18. Zařízení na uskladnění kejdy budou vybavena detekčním systémem úniku jímaných látek 
a monitorovacím zařízením stavu jejich naplněnosti. Všechny skladovací prostory zajistí 
uskladnění 6-ti měsíční kapacity vyprodukované kejdy. 

19. Zajištěno bude sledování kvality podzemní vody v okolí jímky a rozsahu a četnosti 
monitoringu dle havarijního plánu. 

20. Výdejní plocha bude odkanalizována do jímky a bude od okolního terénu oddělena a 
spádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto 
plochu. 

21. Veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí, 
případně krmivo nebo stelivo, budou zdravotně nezávadné. 

22. Provedena bude rekultivace všech ploch zasažených stavebními pracemi - prevence 
ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů. 

 
Podmínky pro fázi provozu 
23. Řídit se schváleným Plánem zásad správné zemědělské praxe.  
24. 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 (případně platná změny). 

25. Budou plněny podmínky schváleného Provozního řádu a Plánu zavedení zásad správné 
zemědělské praxe. 

26. Udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a 
tím zamezit šíření plevelů. 

27. Zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační 
firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami. 

28. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením 
skladovacích nádrží, čistotou celého provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním 
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu. 

29. Důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy 
podle příslušných předpisů. 
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30. Přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů 
(návodů) pro obsluhu technologických linek. 

31. Udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci s kejdou. 
32. Uplatněna bude  technologie snížení emisí ve všech stájích, stávajících i nových (částečně 

roštová podlaha,  kejda pod roštem a přečerpávající jímky - plošná aplikace ověřeného 
snižujícího přípravku, zakrytí nádrží Wolf stávajících - plovoucí tělíska hexa cover, víko u 
nové nádrže Wolf, příp. krmení s ověřenými biotechnologickými přípravky) 

33. Pravidelně bude prováděna zkouška nepropustnosti u jímek na kejdu v intervalech daných 
legislativou. 

34. Při nárůstu spotřeby nad povolené množství odběru podzemní vody dle rozhodnutí 
integrovaného povolení (IP) investor bude žádat o změnu IP. 

35. Zabráněno bude kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným 
vyvážením kejdy, čistotou celého provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním 
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu. 

36. Provozovatel bude dodržovat povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, které vyplývají ust. §11 odst.1 zákona č.86/2002 Sb. a povinností plnění 
podmínek provozu v souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb.(platné v současnosti). 
Provozovatel se bude řídit platnou legislativou v době realizace záměru (nově vydaný 
zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší s účinností dnem 1.9.2012 s výjimkou některých 
ustanovení  s postupným nabytím účinnosti dle jednotlivých částí vymezených v §44 
uvedeného zákona).  

37. Provozovatel je povinen vést provozní evidenci, bude evidován mj.zástav (naskladnění, 
vyskladnění), manipulace se statkovými hnojivy (vyhrnování, odvoz, zapravení) a dalších 
náležitostí, tak aby bylo dokladováno plnění snižujících technologií. 

38. Zabezpečit pravidelné vyvážení kejdy podle zpracovaného plánu hnojení a její řádnou 
aplikaci za optimálního počasí na pozemky určené tímto plánem s využitím vhodných 
aplikačních prostředků s alespoň částečným nebo úplným zapravením kejdy do půdy. 
Použití organických hnojiv bude provádět v souladu s zák.č. 156/1998 Sb. ve znění zák.č. 
308/2002 Sb. o hnojivech. 

39. Udržovat veškeré komunikace a manipulační plochy čisté, dbát na omezování prašnosti 
k komunikací jejich úklidem, kropením.  

40. Dodržovány budou veterinární, hygienické a bezpečnostní předpisy a pokyny pro obsluhu 
technologických linek. 

 
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů. 

 
 
 
                              Razítko příslušného orgánu 
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Zpracovatel posudku:  Ing. Jarmila Paciorková 
    U Statku 301/1, 736 01 Havířov  

Tel., fax.: 596818570, 602749482 
    eproj@volny.cz 
 

Autorizace ke zpracování posudku:   č.j. 15251/3988/OEP/92 z 
19.1.1993, prodloužení autorizace č.j. č.j. 26701/ENV/11 
z 21.4.2011 
Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze 
dne 11.4.1995 pod č.j. 1762/95 pro základní obor  zemědělská 
odvětví různá pro specializaci stanovení pásma hygienické 
ochrany a pro specializaci ekologie 

 
 
Spolupracovník posudku  Ing.Petr Fiedler 

Autorizace dle zákona č.86/2002 Sb. č.j. 2410/740/02 
Soudní znalec v oboru čistota ovzduší  

 
 
 
V Havířově  dne …………. 2012 
 
 
 
 
 
     ……………………………….. 
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PŘÍLOHY 

 
 

VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÁ K POSUZOVANÉMU ZÁM ĚRU 
 
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí, Vyjádření ke stavbě „Chov prasat, 
středisko Větrná – k.ú. Hevlín“, č.j.: MUZN 33061/2012 z 18.5.2012 
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, „Chov prasat, 
středisko Větrná“, k.ú. Hevlín, okr.Znojmo – vyjádření k Dokumentaci záměru posuzovaného 
ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů v platném znění, č.j. SVS/2232/2012-KVSB z 23.5.2012 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Chov prasat, středisko 
Větrná k.ú.Hevlín, okr.Znojmo,  č.j.KHSJM 20308/2012/HOK z 1.6.2012 
 
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Chov prasat, středisko Větrná,  
zn.ČIŽP/47/IPP/1206435 002/12/BLV z 4.6.2012 
 
El.dopis z 22.5.2012 - upřesnění veterinárních požadavků Krajské veterinární správě  
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