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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
„Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově“ na životní prostředí, a to na základě
písemného pověření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova,
zemědělství a životního prostředí ze dne 16. června 2008 č. j. ORVZŽP/538/2008
KULK/35751/2008 a objednávky č. 655/08/ORVZŽP.
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 veřejnosti:
•

Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.

2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/51/ŘI/0809912.001/07/LJU

•

Vyjádření KVS pro Liberecký kraj ze dne 3.6.2008, č.j. 1280/2008

•

Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne
6.5.2008

•

Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru kultury,památkové péče a cestovního ruchu ze
dne 16.6.2008

•

Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru zdravotnictví ze dne 16.6.2008

•

Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne 22.5.2008

•

Vyjádření Městského úřadu v Semilech, odboru životního prostředí ze dne 2.6.2008,
čj. ŽP/1404/08

•

Vyjádření Města Lomnice nad Popelkou, odboru majetku a rozvoje města ze dne
27.5.2008, č.j. MULO 468/2008/2

Liberec

ze

dne

6.6.2008,

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově“,
zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Doplnění dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí zpracované Ing. Radkem
Píšou 27.6.2008
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje
venkova životního prostředí a zemědělství) 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:
Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Navrhovaný stav: 456 ks dojnic, 200 ks jalovic a 50 ks telat.
Součástí záměru je i výstavba nové jímky na kejdu s kapacitou 5 478 m3.

I.3.

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

I.4.

Liberecký
Lomnice nad Popelkou
Rváčov

Obchodní firma oznamovatele:
ZEOS LOMNICE a.s.

I.5.

IČ oznamovatele: 252 97 473

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
K Urnovému háji čp. 1276
506 01 Lomnice nad Popelkou
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:

Ing. Jiří Lacina
předseda představenstva
602 131 779

Průběh posuzování:
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Radkem Píšou
v dubnu 2008.
2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje
venkova, životního prostředí a zemědělství dne 21. 5. 2008
3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
rozvoje venkova, životního prostředí a zemědělství ze dne 16. 6. 2008 Ing. Radek
Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace
a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze
dne 19.4.2007.
4. KÚ Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, životního prostředí a zemědělství
uplatnil požadavek dne 26.6.2008 požadavek na doplnění dokumentace.
5. Doplnění dokumentace zpracováno Ing. Radkem Píšou 27.6.2008.
6. Posudek předán Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova,
životního prostředí a zemědělství dne 18.7.2008.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Rozšíření
a modernizace živočišné výroby ve Rváčově“, 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.
B.

C.

D.

E.
F.
G.
H.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.
Základní údaje
B.II. Údaje o vstupech
B.III. Údaje o výstupech
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.II. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při
hodnocení vlivů
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
ZÁVĚR
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
PŘÍLOHY

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace 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 však naplněna.
Přes dílčí připomínky, poznámky a doplňky, které jsou uvedeny v dalších částech
posudku, je možné konstatovat, že dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu
se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje
jeho základní požadavky. 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 a subkapitol podle přílohy č. 4
citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
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Celkově je možno konstatovat, že větší pozornost je v dokumentaci věnována popisům
technologického a stavebního řešení, na úkor vlastní hodnotící části.
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 a její 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 modernizací farmy Rváčov.
Celková projektovaná kapacita stájí navrhovaný stav: 456 ks dojnic, 200 ks jalovic, 50
ks telat.
Charakterem se jedná o novostavbu stáje pro dojnice a navazující dojírny s mléčnicí
a novostavbu skladovací jímky na kejdu.
Tato varianta je pak zpracována v dokumentaci záměru a předkládána k posouzení
jako jediná.
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů, které jsou podrobně popsány.
SO 01 Produkční stáj
SO 02 Dojírna
SO 03 Čerpací jímka
SO 04 Nadzemní skladovací nádrž
Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků 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
modernizace areálu chovu dojnic v sousedství stávajícího areálu odpovídá nejmodernějším
trendům v chovu dojnic, jalovic a telat. Navržené řešení rovněž odpovídá požadavkům
legislativy upravující chov skotu, 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.
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B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Pozemek p.č. 2006, 2007 a 507/3 jsou vedeny jako orná půda.
Dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že jedním z cílů modernizace farmy ve Rváčově je omezení
negativních vlivů na životní prostředí je možné akceptovat rozšíření areálu a zábor ZPF.
V dokumentaci postrádám uvedení BPEJ a třídy ochrany zemědělské půdy.
Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
•

požádat KÚ Libereckého kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF

•

svrchní kulturní vrstvy zemin budou muset být skryty a odděleně deponovány
a následně využity k terénním úpravám v areálu

Voda:
Zásobování vodou je zabezpečeno z faremního rozvodu areálu Rváčov, který je napojen na
obecní vodovod. Část kapacity bude vykryta zdrojem (vlastní studnou) ve správě investora
QD = 40.030 l/den
QDMAX = 52.394 l/den
Maximální denní potřeba vody
QM = 52.394 l/den
Celoroční spotřeba vody
QR = 14.411 m3/rok
Maximální hodinová spotřeba vody
QH = 2.340 l/hod
+ K-2 (200 J)
- jalovice 200* 30
…… ……….
6000 l/den)
-------------------------------------------------------------------------------------------------QD ( J + D ) = 46 030 l/den
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Materiálové vstupy
Množství materiálových vstupů je kalkulováno pro cílový stav 456 ks dojnic.
Objemová krmiva Celková potřeba objemových krmiv
2500 t/rok
Jadrná krmiva
Celková potřeba jadrných krmiv
1000 t/rok
Stelivo
Celková potřeba steliva
250 t/rok
Elektrická energie
Celková roční spotřeba el. energie

400 MWh/rok

Teplo
V hygienickém zázemí bude vytápění elektrické akumulační. V malých místnostech budou
umístěny malé přímotopy.
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V dojírně bude teplo zajištěno kombinací elektrických sálavých panelů, elektrické topné
rohože v podlaze a elektrickým teplovzdušným vytápěním, které využívá teplý vzduch ze
strojovny chlazení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance surovin a energií pro nově modernizovaný areál je zpracována
vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.
Stanovisko zpracovatele posudku
V této části dokumentace postrádám část vyčíslující objem dopravy a uvedení
přepravovaných materiálů na základě čehož by se dalo usuzovat o ovlivnění frekvence
dopravy. Na základě ostatních částí dokumentace lze však usuzovat, že vlivem přechodu
na moderní bezstelivové ustájení nebude ovlivnění dopravy významné.
B.III. Údaje o výstupech
Fáze výstavby:
Ovzduší:
Liniové zdroje
Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 2 průjezdy nákladních automobilů
během 12 hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší
(TZL, NOx) jsou v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele dokumentace
zanedbatelné.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné
činnosti je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a
těkavých organických látek (TOL).
Odpadní vody:
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na
stavbě budou záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další
fázi realizace stavby.
Odpady:
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu
s vyhláškou č. 383/01 Sb. a 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby
škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich
náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru
-9-
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s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do
okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány
oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití
nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na
volném prostranství u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude
shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu
životního prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Ostatní:
Ochrana před únikem závadných látek
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší
množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu
minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod
stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s
objemem o 50 % vyšším, než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité
pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Hluk
Po dobu výstavby dojde k zanedbatelnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě.
Zdroje hluku budou spojeny se stavebními pracemi a činnostmi spojenými se stavbou
předmětného objektu. Dalším možným, ovšem ne příliš významným zdrojem hluku bude
nepatrně zvýšená dopravní zátěž lokality, daná obslužností záměru dopravními prostředky.
S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze považovat zvýšení hlukové zátěže za
akceptovatelné.
Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.
Další
Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.
Fáze provozu:
Ovzduší
Zdroje emisí
Bodovými zdroji emisí jsou jednotlivé stáje v rámci společného zemědělského zdroje.
V rámci zdroje nebudou realizovány spalovací zdroje jako zdroj tepla, ani jiné. Zemědělský
zdroj je kategorizován jako velký stacionární zdroj.
Další podrobnější popis je uveden v přiložené samostatné rozptylové studii.
Provoz záměru bude zdrojem pachových látek a musí dodržovat podmínky podle § 10
zákona o ochraně ovzduší. Podmínky budou stanoveny v samostatném řízení v rámci
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povolení změny velkého zdroje znečištění ovzduší, řízení dle zákona č. 86/02 Sb. v aktuálním
znění a provozním řádem zdroje znečištění ovzduší.
Na základě připomínek ČIŽP OI Liberec byla zpracovatelem dokumentace doplněna část
vyhodnocující vliv emisí (výpočet ochranného pásma chovu zvířat).
Odpadní a dešťové vody:
Produkce zemědělských odpadních vod dotčených objektů je dána především produkcí
oplachových a splaškových vod z dojírny, dále pak kontaminovanými srážkovými vodami
z nezastřešené výdejní plochy kejdového hospodářství a plochy stání hnojného vozu.
Kejda a odpadní vody z prostoru dojírny a výdejních ploch budou jímány v podzemní
zastropené čerpací jímce s minimální 1 – denní kapacitou 27,5 m3. Tekuté produkty budou
nadzemním ocelovým potrubím dopravovány do nadzemní skladové nádrže s celkovou
kapacitou 5 478m3, což představuje dobu skladování 6,63 měsíce.
Na základě připomínek ČIŽP OI Liberec a MěÚ Semily byla zpracovatelem dokumentace
doplněna část řešící nakládání se splaškovými vodami a statkovými hnojivy.
Odpady:
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu
s vyhláškou č. 383/01 Sb. a 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby
škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob
budou nebezpečné odpady přemístěny do centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného
proti úniku škodlivin do okolí. Odpady budou následně předány oprávněné osobě
k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu
životního prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Ostatní:
Hluk
Emise hluku ve fázi provozu jsou řešeny samostatným akustickým posouzením s ohledem
na předpokládaný nízký vliv na stávající hlukovou situaci v lokalitě. Nejbližší chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je situovaný cca 200 m J směrem od
záměru.
Dopravní hluk
Realizací záměru nedojde k výraznému ovlivnění lokality.
Stacionární zdroje
Realizace záměru nebude mít vliv na nárůst hlukového zatížení posuzované lokality.
Stacionární zdroje hluku a doprava
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Nárůst hluku ze stacionárního zdroje hluku a dopravy bude dle odborného odhadu
nezaznamenatelný, a to jak v denní tak i noční době, tzn., že zprovoznění záměru nebude mít
vliv na změnu hlukového zatížení.
Protihluková opatření
Při dodržení vstupních akustických parametrů nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná
protihluková opatření.
Další
Záměr nebude ve fázi provozu zdrojem záření ani jiných významných emisí.
Doplňující údaje
Provoz nezasáhne krajinu a nebude mít vliv na faktor pohody. V lokalitě nejsou zasaženy
vzrostlé dřeviny.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatel dokumentace postačujícím způsobem vyhodnotil stav ve fázi výstavby. Co
se týče fáze provozu v části ovzduší, postrádám např. uvedení celkového množství produkce
amoniaku, které je sice uvedeno v přiložené rozptylové studii, ale v této kapitole by mělo být
zmíněno stejně jako další zdroje emisí citované v rozptylové studii. Ostatní údaje považuji za
dostačující. Z hlediska odpadů a odpadních vod považuji údaje po doplnění za dostačující.
Z hlediska ostatních výstupů posuzovaného záměru do životního prostředí lze s údaji
uvedenými v dokumentaci souhlasit. Co se týká doplnění dokumentace a v jeho příloze
uvedeného výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, je možné konstatovat, že byla použita
metodika zveřejněná pod č.j. HEM-300312.6.92. V současné době se pro posouzení
pachových látek používá metoda (aktualizace citované metodiky) zveřejněná v AHEM
č. 8/1999, „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany
zdravých životních podmínek“. Tato metoda v současné době není metodou závaznou.
K vlastnímu výpočtu mám připomínku k použitým korekcím, které je vždy nutno vázat pouze
na aktuální směr větru, např. korekci na bariérový objekt je tak možno použít pouze pro směr
větru N a NE a to pouze pro novostavbu (za bariérový objekt je v tomto případě možno
považovat seník a zastřešený silážní žlab), stejně tak korekci na technologii je nutno vázat na
jednotlivé objekty (nelze sčítat korekci na skladování kejdy a korekci na ponechání krusty na
hnojišti), toto však nic nemění na zjištění, že obytná zástavba obce Rváčov nebude rozsahem
ochranného pásma chovu dotčena a tudíž nebude ani ovlivněna.
Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
•

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti

•

zajistit pravidelné vyvážení chlévské mrvy ze stáje na stávající hnojiště v areálu

•

aplikaci hnoje a kejdy provádět v době, kdy jsou k dispozici volné plochy zemědělské
půdy (možnost zapravení do půdy u hnoje) a kdy jsou vhodné klimatické podmínky
dle rozvozového plánu

•

zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Rváčov dle
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění
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•

v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů v etapě demolice
a výstavby, stanovit jejich množství a předpokládané způsoby využití resp.
odstranění

•

vznikající odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
a využívány popř. odstraňovány v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod
a odpadového hospodářství

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. 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. Stejně tak jako s charakteristikou současného stavu životního prostředí
v dotčeném území, která je rovněž zařazena do této kapitoly. Předložená dokumentace v rámci
uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis
jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.
V rámci zpracování posudku byla na základě připomínek Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ze dne 16.6.2008 zpracovatelem
dokumentace doplněna část, kde jsou uvedeny kulturní památky, tyto však záměrem nebudou
ovlivněny.

C.2. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Zájmová lokalita má charakter zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou výrobu
a navazující živočišnou výrobu. Životní prostředí je celkově na uspokojivé úrovni a záměrem
nemůže dojít k rozhodující změně ŽP.
Ke zlepšení kvality životního prostředí území by přispělo ozelenění zejména areálů
určených k výrobní činnosti. Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako
stabilizační prvek (funkce protierozní, hydrologická, stabilizační, estetická).
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez
významného omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Zpracovateli
dokumentace nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, které by
omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně. Bylo by vhodné uvést,
kterým oblastem z hlediska únosného zatížení je třeba především věnovat pozornost. Z mého
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pohledu se jedná především o problematiku ochrany ovzduší, povrchových vod a krajiny.
Z hlediska ostatních složek životního prostředí nezpůsobuje provoz areálu významné vlivy,
které by se mohly blížit k limitním hodnotám nebo je překračovat.
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
V dokumentaci je provedena charakteristika vlivů (vliv emisí, vliv hluku, narušení
bezpečnosti silničního provozu, vliv vibrací, pracovní prostředí, péče o bezpečnost práce,
sociálně ekonomické vlivy, vlivy na ovzduší a klima, hodnocení zdravotních rizik, vlivy na
hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky, vlivy na povrchové
a podzemní vody, havarijní stavy-požár, únik závadných látek, ochrana před únikem
závadných látek, vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy na
faunu,flóru a ekosystémy, vlivy na krajinu, vlivy na hmotný majetek a kulturní památky) pro
fázi výstavby a fázi provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy spojené s výstavbou a provozem zemědělského areálu a možným vlivem na výše
uvedené složky jsou popsány. Část hodnotící zdravotní rizika zpracovaná Ing. Olgou
Krpatovou, je zpracována velmi dobře s odpovídajícími závěry. Co se týká ostatních částí,
autor je řešil převážně jen konstatováním, že k ovlivnění nedojde. S tímto konstatováním lze
souhlasit, toto tvrzení by však mělo být podloženo odpovídajícím popisem. Chybně je uvedena
nejbližší obytná zástavba, která se nachází jižně mezi areálem a komunikací Rváčov –
Lomnice nad Popelkou. Tato nesrovnalost však nemá vliv na vyhodnocení zdravotních rizik
a je odstraněna i v doplnění dokumentace (Návrh ochranného pásma chovu), který prokazuje,
že nejbližší obytná zástavba nebude dotčena. Postrádám uvedení výměry ploch zemědělské
půdy, na kterou budou statková hnojiva z areálu aplikována tak, aby se dalo usuzovat
o zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou. Z doplnění dokumentace vyplynulo, že se
jedná o cca 1 330 ha zemědělské půdy, z toho je cca 880 ha orné půdy. Celkem po realizaci
záměru bude investor chovat v areálu 456 ks krav (547,2 DJ), 200 ks jalovic (124 DJ), celkem
671,2 DJ, zatížení je tedy 0,76 DJ/ha, což je nízké a nehrozí, že by zemědělská půda byla
přehnojována statkovými hnojivy.
Do návrhu stanoviska zařazuji následující doporučení:
•

jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění zemědělského
areálu a provedena doplňující výsadba v okolí novostavby podle tohoto plánu

•

ke kolaudaci bude předložen protokol o nepropustnosti jímek

•

provádět pravidelnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

•

v technologii chovu budou zavedeny snižující technologie emisí amoniaku.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný
negativní vliv na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi
provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Popis rizik bezpečnosti provozu
Tato rizika obecně představují: havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby
i provozu, požár, exploze, možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,
dopravní nehody, pracovní úrazy, kriminální činnost, teroristický útok.
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
Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby
a rizika náhodného úniku látek závadných vodám. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je
dodržování:
 provozních řádů
 požárních řádů
 havarijních plánů,
 seznamování pracovníků s těmito předpisy
 pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je však vzhledem k tomuto
záměru za nedostatečné a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:

Literatura, terénní průzkumy, včetně obhlídek, osobní jednání, zákon č. 100/2001 Sb.
v aktuálním znění.
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
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž
jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na
vypovídací schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních
rizik.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Nebyly předloženy varianty 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
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace
záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo
nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve
fázi provozu. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným
způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Současně nedojde k zaznamenatelnému nárůstu
hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.
Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků
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.
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Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
1.
Kopie osvědčení zpracovatele dokumentace.
2.
Sdělení stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací
3.
Stanovisko KÚ k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám.
4.
Hluková studie
5.
Rozptylová studie
6.
Biologické posouzení záměru
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky. Pokud se týká
jejich obsahu, případné připomínky byly uvedeny v rámci předchozího textu.

- 17 -

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

Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově

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. Variantu nerealizace posuzovaného záměru
nepovažuji za rozumnou, a to i z hlediska ochrany životního prostředí. Investor by byl nucen
využívat i nadále stávající nevyhovující stáje, které jsou nedostatečně zabezpečeny např.
z hlediska úniku látek, které by mohly způsobit znečištění vod. Na základě posouzení celé
situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru
nejvhodnější.

II.4. Hodnocení významných vlivů
přesahujících státní hranice

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 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 a hnojem k prevenci úniků závadných látek
do životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za
nutné zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Rváčov 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.
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 Libereckého 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
Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a 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):

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Liberec
(č.j.: ČIŽP/51/ŘI/0809912.001/07/LJU)
Podstata vyjádření:
A) oddělení ochrany vod:
Je uvažováno využití ostatních stávajících zařízení (hnojiště, senážní žlab, apod.),
která však nejsou rozpracována a hodnocena. V dokumentaci není řešeno zneškodňování
odpadních splaškových vod ze sociálního zařízení. Dále se autor nezabýval tím, kdo a jak
bude nakládat s kejdou hnojem, zda budou zpracovány zásady správné zemědělské praxe atp.
Základní podmínkou je vodotěsnost veškerých ploch a akumulačních prostorů pro závadné
látky. Provozovatel zemědělského areálu Rváčov musí získat příslušné vodoprávní povolení
k nakládání s vodami, které bude na farmě Rváčov provozováno.
B) oddělení ochrany ovzduší:
Vlivem záměru dojde k navýšení emisí amoniaku a pachových látek, v dokumentaci
postrádáme i opatření ke snížení negativních vlivů při výstavbě záměru.
C) oddělení ochrany přírody:
Bez připomínek.
D) oddělení odpadového hospodářství:
Při dodržení zákona o odpadech nemáme k záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Na základě připomínek ČIŽP OI Liberec a MěÚ Semily byla zpracovatelem
dokumentace doplněna část řešící nakládání se splaškovými vodami, statkovými hnojivy
a část týkající se vlivů na ovzduší.
Autor dokumentace navrhl skladovat splaškové vody ze sociálního zázemí společně
s kejdou v nádrži na kejdu v souladu s ČSN 75 61 90 a dostatečně popsal nakládání se
statkovými hnojivy. V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími
doporučeními:
•

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti

•

snižovat prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou
v nejbližším okolí stavbou znečištěny

•

zajistit pravidelné vyvážení chlévské mrvy ze stáje na stávající hnojiště v areálu
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•

aplikaci hnoje a kejdy provádět v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy
(možnost zapravení do půdy u hnoje) a kdy jsou vhodné klimatické podmínky dle
rozvozového plánu

•

zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Rváčov dle
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění

•

provozovatel zemědělského areálu Rváčov musí získat příslušné vodoprávní povolení
k nakládání s vodami, které bude na farmě Rváčov provozováno

2. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(odbor územního plánování a stavebního řádu)
Podstata vyjádření:
Nemá k tomuto záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(odbor zdravotnictví)
Podstata vyjádření:
Nemá k tomuto záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(odbor dopravy)
Podstata vyjádření:
Nemá k tomuto záměru připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
(odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)
Podstata vyjádření:
Nepředpokládáme, že by realizace záměru negativně ovlivnila kulturní památky v obci, ani
žádnou národní kulturní památku, z tohoto hlediska nepožadujeme dopracování
dokumentace a souhlasíme s jejím použitím v další fázi procesu posuzování.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Na základě připomínek byla zpracovatelem dokumentace doplněna část, kde byla
popsána lokalizace nejbližších nemovitých kulturních památek. Vzhledem k této skutečnosti je
vyjádření ponecháno bez komentáře.
6. Vyjádření Městského úřadu v Semilech, odboru životního prostředí
(č.j.: ŽP/1404/08)
Podstata vyjádření:
A) ochrana přírody
Požaduje předložení žádosti o souhlas se zásahem do krajinného rázu, ke které bude
přiložen projekt sadovnických úprav v okolí nové stavby. Pro lepší začlenění do krajiny
budou použity původní druhy dřevin a keřů.
B) ochrana ovzduší a odpadové hospodářství
Bez připomínek.
C) státní správa lesů
Bez připomínek.
D) ochrana ZPF
Při realizaci stavby dojde k záboru ZPF o celkové rozloze 1,7 ha. Vzhledem k tomu, že
se jedná o výměru nad 1 ha, příslušným úřadem k vydání souhlasu k odnětí zemědělské
půdy ze ZPF je KÚ Libereckého kraje.
E) vodní hospodářství
Nemá připomínky za předpokladu, že bude doložen souhlas SčVK s navýšeným
odběrem pitné vody, souhlas vlastníka meliorace s využitím jeho zařízení, dokumentace
bude obsahovat způsob likvidace odpadních vod ze sociálního zázemí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Na základě připomínek ČIŽP OI Liberec a MěÚ Semily byla zpracovatelem
dokumentace doplněna část řešící nakládání se splaškovými vodami, statkovými hnojivy
a část týkající se vlivů na ovzduší.
Autor dokumentace navrhl skladovat splaškové vody ze sociálního zázemí společně
s kejdou v nádrži na kejdu v souladu s ČSN 75 61 90 a dostatečně popsal nakládání se
statkovými hnojivy. V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími
doporučeními:
•

požádat o souhlas se zásahem do krajinného rázu

•

jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění zemědělského
areálu a provedena doplňující výsadba v okolí novostavby podle tohoto plánu

•

požádat KÚ Libereckého kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF

•

ke kolaudaci doložit souhlas SčVK s navýšením odběru vody, nebo prokázat
dostatečnou kapacitu a nezávadnost vlastního zdroje

•

ke kolaudaci doložit souhlas správce vodoteče na pozemcích p.č. 470/1 se zaústěním
dešťových vod z areálu
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7. Vyjádření Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, odboru majetku a rozvoje
města
(č.j.: MULO 468/2008/2)
Podstata vyjádření:
Požaduje vysázení liniové zeleně ze severní a západní strany nového kravína.
Stanovisko zpracovatele posudku
V návrhu stanoviska jsou připomínky respektovány následujícími doporučeními:
•

jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění zemědělského
areálu a provedena doplňující výsadba v okolí novostavby podle tohoto plánu

•

důsledně rekultivovat všechny plochy nezasažené provozem z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

8. Vyjádření KVS pro Liberecký kraj
(č.j.: 1280/2008)
Podstata vyjádření:
Bez připomínek.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově“ je
lokalizován do nezastavěného území dostatečně vzdáleného popř. odcloněného 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 Libereckého 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 LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí

V Liberci dne
Č.j.:

2008

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:

Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Navrhovaný stav: 456 ks dojnic, 200 ks jalovic a 50 ks
telat.
Součástí záměru je i výstavba nové jímky na kejdu
s kapacitou 5 478 m3.

Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Liberecký
Lomnice nad Popelkou, část Rváčov
Rváčov

Obchodní firma oznamovatele:

ZEOS LOMNICE a.s.

IČ oznamovatele:

252 97 473

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

K urnovému háji čp. 1276
512 51 Lomnice nad Popelkou

II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Radek Píša
Konečná 270
530 02 Pardubice
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7270/856/OPVŽP/97
prodloužení autorizace č.j.: 47192/ENV/06

Datum předložení dokumentace: květen 2008
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Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Sudoměřice u Tábora 131
391 36 Sudoměřice u Tábora
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07

Datum předložení posudku:

18. července 2008

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2008

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dokumentace dle § 8 zákona 100/2001Sb. byla zpracována Ing. Radkem Píšou v dubnu
2008.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje
venkova, životního prostředí a zemědělství dne 21. 5. 2008

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
rozvoje venkova, životního prostředí a zemědělství ze dne 16. 6. 2008 Ing. Radek
Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

•

KÚ Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, životního prostředí a zemědělství uplatnil
požadavek dne 26.6.2008 požadavek na doplnění dokumentace

•

doplnění dokumentace zpracováno 27.6.2008.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, životního
prostředí a zemědělství dne 18.7.2008.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, jejího doplnění, 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 „Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově“ na životní
prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
Liberec
ze
dne
6.6.2008,
č.j. ČIŽP/51/ŘI/0809912.001/07/LJU
2. Vyjádření KVS pro Liberecký kraj ze dne 3.6.2008, č.j. 1280/2008
3. Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne
6.5.2008
4. Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru kultury,památkové péče a cestovního ruchu ze
dne 16.6.2008
5. Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru zdravotnictví ze dne 16.6.2008
6. Vyjádření KÚ Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne 22.5.2008
7. Vyjádření Městského úřadu v Semilech, odboru životního prostředí ze dne 2.6.2008,
čj. ŽP/1404/08
8. Vyjádření Města Lomnice nad Popelkou, odboru majetku a rozvoje města ze dne
27.5.2008, č.j. MULO 468/2008/2

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově“ je
lokalizován do stávajícího zemědělského areálu dostatečně vzdáleného popř. odcloněného 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.
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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.

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 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 8 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků. 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 Libereckého kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě oznámení,
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní
správy a veřejnosti, doplňujících informací, 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

Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově
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.
2.

Požádat KÚ Libereckého kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF.
Svrchní kulturní vrstvy zemin budou muset být skryty a odděleně deponovány a následně
využity k terénním úpravám v areálu.
3. Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti.
4. Snižovat prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou
v nejbližším okolí stavbou znečištěny.
5. Zpracovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Rváčov dle zákona
č. 86/2002 Sb., v platném znění.
6. V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů v etapě demolice a výstavby,
stanovit jejich množství a předpokládané způsoby využití resp. odstranění.
7. Vznikající odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách
a využívány popř. odstraňovány v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod
a odpadového hospodářství.
8. Jako součást stavebního projektu bude zpracován plán ozelenění zemědělského areálu
a provedena doplňující výsadba v okolí novostavby podle tohoto plánu.
9. Důsledně rekultivovat všechny plochy nezasažené provozem z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.
10. Ke kolaudaci bude předložen protokol o nepropustnosti jímek.
11. Požádat o souhlas se zásahem do krajinného rázu.
12. Ke kolaudaci doložit souhlas SčVK s navýšením odběru vody, nebo prokázat dostatečnou
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kapacitu a nezávadnost vlastního zdroje.
13. Ke kolaudaci doložit souhlas správce vodoteče na pozemcích p.č. 470/1 se zaústěním
dešťových vod z areálu.
14. Provozovatel zemědělského areálu Rváčov musí získat příslušné vodoprávní povolení
k nakládání s vodami, které bude na farmě Rváčov provozováno.
15. Zpracovat provozní řád, požární řád, havarijní plán, pravidelně seznamovat pracovníky
s těmito předpisy.

Při vlastním provozu :
16. Zajistit pravidelné vyvážení chlévské mrvy ze stáje na stávající hnojiště v areálu
17. Aplikaci hnoje a kejdy provádět v době, kdy jsou k dispozici volné plochy zemědělské
půdy (možnost zapravení do půdy u hnoje) a kdy jsou vhodné klimatické podmínky dle
rozvozového plánu.
18. Provádět pravidelnou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
19. Provádět pravidelnou revizi, kontrolu a údržbu zařízení.
20. V technologii chovu budou zavedeny snižující technologie emisí amoniaku.

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. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru rozvoje venkova,
zemědělství a životního prostředí
Krajského úřadu Libereckého kraje
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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