
Krajský úøad Pardulbického kraje
odbor životního prostøe!dí a zemìdìlství

Èíslo jednací: OŽ!PZl6799/04/FE
Vyøizuje: Ing!. Felcman
Telefon: 46$ 026 417
E-mail: lubbmír.felcman(Q)Dardubickvkrai.c~
Fax: 46~ 026 392

13[4.2004Datum:

podle § '7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a
o zmìnì nìk~erých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní

prostøedí)

Identifikaèní údaje:

Název:

"Dostavba farmy pro chov dojnic Cerekvice nad Louènou"

Kapacita nové produkèní stáje v cílovém stavu -176 dobytèích

jednotek.

Kapacita zámìru:

Charakte ' vru: Zámìrem je vybudování novostavby produkèní stáje s bezstelivovým

provozem pro 176 ks dojnic, která by splòovala souèasné veterinární a
hygienické požadavky. Souèástí zámìru je vybudování pbjektù
nutných pro provoz stáje jako je jímka na kejdu -nadzemní nádrže
WOLF pro 2420 m3 vèetnì dvou èerpacích jímek a hnojištì 3700 m3,

Umístìní: Pardubický kraj
Cerekvice nad Louènou
Cerekvice nad Louènou

kraj:
obec:
kat. území

Zahájení:

Ukonèení:

Zemìdìlské družstvo "Rùžový palouèek", Morašice è.p
Morašice

180,5$951Oznamovatel}



Souhrnné, vypoøádání pøipomínek:

V Zákonne~ lhùtì byly k zahájenému zjiš•ovacímu øízení vedeného dle § 7 zákona è.
1 00/2001 Sb., z'mìru "Dostavba farmy pro chov dojnic Cerekvice nad Louènou"
povìøenému úø du tj. Krajskému úøadu Pardubického kraje od obeslaných úèastníkù øízení
doruèena celke 4 vyjádøení a stanoviska. Obdržené pøipomínky se týkají pøedevším
ochrany vod, O~ I hrany ovzduší a odpadù. Ve vìtšinì vyjádøení jsou uvedeny povinnosti

vyplývající z pøí lušných zákonù na ochranu životního prostøedí.

Žádný z ú astníkù øízení nepožadoval za nutné pokraèovat v projednávání pøedmìtné
akce v režimu z kona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.

oznamov ~ teli se doporuèuje, aby se pøi projednávání dalších stupòù pøípravy

pøedmìtného z' mìru podle jiných právních pøedpisù, zejména stavebních, ochrany životního

prostøedí a ochrany zdraví øídil mimo jiné i pøipomínkami resp. doporuèeními uvedenými
v pøiložených vy ádøeních.

Závìr:

Zámìr stayby "Dostavba farmy pro chov dojnic Cerekvice nad Louènou" naplòuje
dikci bodu 1.5, ~ategorie II pøílohy è. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného
zákona proved~no zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovanéhp zákona.

Na záklaqì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel
pøíslušný orgán I k závìru, že zámìr "Dostavba farmy pro chov dojnic Cerekvice nad
Louènou" neb4de posuzován podle citovaného zákona.

Závìr zjištovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povol~ní podle zvláštních pøedpisù.

Ing.
vedoucí

Pøílohy:

1 Vyjádøení K~ jSké hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,

územní pra ovištì Svitavy ze dne 26.3.2004

Vyjádøení È ŽP -obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 30.3.2004
Vyjádøení MVstského úøadu Litomyšl, OŽP ze dne 23.3.2004
Vyjádøení K ajského úøadu Pardubického kraje ze dne 11.3.2004

2.
3,

4,

Sejmuto dneVyvìšenol dne

Potvrzení I o dalším zpùsobu zveøejnìní

'-



Obdrží:

1

Oznamovatel:

Zemìdìlské družstvo "Rùžový palouèek" Morašice è. p. 180,56951 Morašice

Dotèené územní samosprávné celky:

2. Obec Cerekvice nad Louènou

3. Pardubický kraj

Dotèené správní úøady:

4. Ministerstvo zd,ravotnictví ÈR

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní

pracovištì Svitavy

6. Èeská inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové

7. Mìstský úøad yitomyšl

8. Krajský úøad P,rdubického kraje

Na vìdomí t
i

9. Ministerstvo životního prostøedí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65,
Vršovice

Praha 

10-

10. Ministerstvo životního prostøedí, OVSS VI, Hradec Králové



KUPAP00SK8JC

Krajská hy~enická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
územní pracovištì Svitavy
oddìlení hygieny obecné a komunální

Polní 2, 568 02 Svitavy ~-
~-~~=

KRAJSKÝ UØAD
PARDUBICKÉHO KRAJE 5Krajský úøad Pardubického kraje

Odbor ŽP a zemìdìlství
Komenského nám. I 125
53211 PARDUB{CE

Došlo: 3 O -03- 2004

~-lI aopo•.

zpraoo-
1vatel

ppi
I ~

Uk[znakj
vÁš DOPIS ZN/ZE DNE: I

OŽPZJ6799/041FF1E1A-'{Z111.3.2004
NAšE ZN.:

$flI /836/04/HOK
VYØIzuJE:

Mgr. Kaasová

Odùvodnìní:

Navrhovaná novostavba bude napojena na stávající areál ŽV ve východní èásti areálu, tedy na stranì
odvrácené od obytnéE' vby obce. V rámci projektu jsou øešeny jednotlivé stavby:

Stáj pro krávy: pr ukèní stáj s bezstelivovým provozem pro 176 dojnic, jednopodlažní hala,
rozmìry 58,9 x 26,3 , hygienické zázemí souèástí objektu dojírny, osvìtlení a vìtrání pøirozené. Na
podlahách chodeb a pruchodù rošty, v lehacích boxech beton.
Centrální hnojištì: urèeno na chlévskou rnrvu a hnùj, kapacita 3700 m3, povrchové, ze tøí stran
uzavøené. Nepropustnost zajištìna dvojnásobnou hydroizolací z mìkèeného PVC. Obvodový kanálek
a dno hnojištì vyús•uje do speciální vtokové šachty, která je odkanalizována do èerpací jímky.
Nadzemní nádrž WOLF: kruhová železobetonová nádrž, èásteènì zapuštìná, vybavena vrtulovým
homogenizátorem a mìøením výšky max. hladiny, kapacita 2420 m3, èerpadlo k výdeji kejdy.
Kontrolní systém na kontrolu nepropustnosti umístìn vnì jímky.
Èerpací jímka I.: otewená, kapacita 85 m3, k záchytu odpadních vod z hnojištì a z výdejní plochy.
Èerpací jímka II.: zakrytá, 125 m3, k záchytu kejdy ze stáje.
Splašková kanalizace: pro odpadní vody z výdejní plochy a centrálního hnojištì.
Deš•ová kanalizace, komunikace, kabelové rozvody NN, vodovodní pøípojka, kafilerní box.
Pøedpokládaný termín zahájení a dokonèení stavby: ll. polovina roku 2004.
Souèástí dokumentacelje rozptylová studie amoniaku pro chov skotu v obci Cerekvice nad Louènou
z února 2004.

Nedá se pøedpokládat, že by stavba mohla být zdrojem zdravotních rizik pro obyvatelstvo, aèkoli
nelze s jistotou zaruèi1r že nebude pøispívat k obtìžování obyvatel v okolí fanny zápachem, napøíklad

Y' .'"

pn mverzm SItuacI.

Polni 2
568 02 Svitavy

tel.:
461 535045

e-mail:
kaasova(ii),khsDce.cz

fax:
461 530577

IPfil. -l-

SVITAVYDNE:
26.3.2004



Z hlediska ochrany veøejného zdraví nejsou dùvody k detailnìjšímu posuzování stavby a
zpracovávání dokumentace vlivù na životní prostøedí a proto je navrženo posuzování ukonèit
zjiš•ovacím øízením.

(,
-

obecné a komunální

~

~

Rozdìlovník:
1 x adresát
2x KHS

fax:
461 530577

e-mail:
kaasova@khsDce.cz

tel. :
461535045

Polni 2
568 02 Svitavy



v Hradci Králové 30.3.2004

è.

5/01/2743/04 Vyøizuje: Ing.Skákal
M.Vítek
Mgr .Jenèovský
MVDr.Pouzar
J.Hanuš

Vìc: Stanovisko k zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru zaøazeného v kategorii II

Akce:Dostavba f~y pro chov dojnic
Místo: k.ú. Cerekvice nad Louènou
Oznamovatel: Zemìdìlské družstvo "Rùžový palouèek" Morašice
Zpracovatel dokumentace: Ing.Renata Bøeòová, Litomyšl

osvìdèení MŽP neuvedeno

Zámìrem investora Zemìdìlské družstvo "Rùžový palouèek" Morašice je rozšíøení
stávajícího støediska živoèišné výroby v obci Cerekvice nad Louènou. Jedná se o výstavbu
nové produkèní stáje s bezstelivovým provozem pro 176 ks dojnic, která bude provoznì
navazovat na stávající stáj s dojírnou. Dále bude v areálu farmy vybudována nová jímka na

kejdu a centrální hrtojištì.
Podle vyjádøení MÚ Litomyšl umístìní farmy pro chov dojnic je v souladu s územnì

plánovací dokumentací pro obec Cerekvice nad Louènou.

Oddìlení ochranv ovzduší:
Stávající støedisko chovu skotu je velkým zdrojem zneèiš•ování ovzduší ve smyslu

zákona è. 86/2002 " Sb., o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù v platném
znìní (IÈZ 61749047.1). Realizací nové stáje dojde ke zvýšení kapacity støediska ze 704 ks
na 880 ks skotu. Kategorie zdroje zneèiš•ování ovzduší se nezmìní. Støedisko živoèišné
výroby Cerekvice nad Louènou je zaøízením pro stájový chov skotu s projektovanou roèní
kapacitou 500 -999 kusù ve smyslu pøílohy è. 2 Kategorie zemìdìlských zdrojù zneèiš•ování,
emisní limity, emisní faktory, plány zavedení zásad správné zemìdìlské praxe u zdrojù
zneèiš•ování ovzduší a urèení referenèních a snižujících technologií chovu hospodáøských
zvíøat k naøízení vlády è.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky

provozování ostatních stacionárních zdrojù zneèiš•ování ovzduší.
Povinnosti provozovatelù velkých zdrojù zneèiš•ování ovzduší vyplývají z ustanovení

§ 11 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší. Mj. to znamená zajistit ke stavbì nové stáje
stanoviska a povolttní orgánù ochrany ovzduší podle § 17 zákona o ochranì ovzduší a dále
plnit ustanovení § 10 tohoto zákona, který nedovoluje vnášení pachových látek ze
stacionárních zdrojù do ovzduší nad míru zpùsobující obtìžování obyvatelstva. Pøedevším



pøeèerpávání kejdy mùže být zdrojem pachových látek a provozovatel je povinen pøijmout
taková opatøení, ~by nedocházelo k porušení výše uvedeného ustanovení zákona o ochranì
ovzduší.

Oddìlení ochranv vod:
Pøedložen~ dokumentace øeší výstavbu nové stáje pro chov dojnic, centrálního

hnojištì, nadzemní jímky a dvou èerpacích jímek v areálu živoèišné výroby v Cerekvici nad
Louènou. I

Dojnice v nové stáji budou ustájeny ve volné boxové stáji na roštech bez stelivového
provozu o celkové kapacitì 176 ks. dojnic. Kejda bude systémem podroštových gravitaèních
kanálù dopravena do èerpací jímky a odtud bude pøeèerpávána do novì zbudované kejdové
jímky typu WOLf o celkové kapacitì pìtimìsíèního zdržení. Jedná se o monolitickou
železobetonovou nádrž, èásteènì zapuštìnou do terénu, vybavenou homogenizátorem a
mìøením výšky m~imální hladiny.

Centrální hnojištì pro celý areál ŽV je øešeno jako povrchové, ze tøí stran uzavøené a
odkanalizované obvodovými kanálky, které budou zaústìny do èerpací jímky. Nepropustnost
hnojištì bude zabezpeèena dvojnásobnou hydroizolací z mìkèeného PVC s uloženým
kontrolním systémem. Celková kapacita hnojištì bude 3700 m3.

Kontaminované deš•ové vody z manipulaèních ploch a hnojných koncovek budou
svedeny do novì zbudovaných èerpacích jímek a odtud budou pøeèerpávány do zásobní jímky
(WOLF). I

Deš•ové vody ze støech objektù a èistých zpevnìných ploch budou svedeny deš•ovou
kanalizací do místnÍ vodoteèe øeky Louèné.

Celý areál ~V bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího areálového vodovodu.
Støedisko ŽV v Cerekvici nad Louènou se nachází v chránìné oblasti pøirozené akumulace
podzemních vod qHOP AV Východoèeská køída a zranitelné oblasti podle Naøízení vlády
è.103/2003 Sb.. Dále je zde vyhlášeno ochranné pásmo 2. stupnì vodm'ho zdroje jímacího
území Cerekvice nad Louènou -Pekla.

Na základì tìchto skuteèností je nutné podlahy, kontaminované manipulaèní plochy,
podroštové prostory, jímky ( i stávající ), všechny prvky stájové kanalizace a kejdového
hospodáøství provìøit zkouškou vodotìsnosti. Pøed uvedením do provozu pøedložit ke
kolaudaci o tomto ~pis podle ÈSN 75 0905.
-Zajistit sledov~ kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a èetnost monitoringu

projednat s vodOhospodáøským orgánem. U jímek které nejsou vizuálnì kontrolovatelné,
je nutná instala~e automatického kontrolm'ho zaøízení pro signalizaci dosažení maximální
provozní hladiny v jímce.

-Aktualizovat plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nového areálu, pøi
respektování zvláštì chránìných území a jejich ochranných pásem s pøihlédnutím
k zásadám aplikace vochranném pásmu vodárenských zdrojù. Tento plán pøedat ke
schválení dotèeným orgánùm.

-Uskladòovací nádrž na kejdu vybavit detekèním systémem za úèelem zjištìní pøípadných
únikù skladovapé látky do podzemních vod a dále tuto nádrž zabezpeèit dle platných
pøedpisù proti úniku závadných látek v pøípadì její destrukce.

-Zabraòovat kontaminaci deš•ových vod látkami škodlivými vodám, vèasným vyvážením
jímek, èistotou provozu a udržováním dopravních prostøedkù v dobrém technickém stavu.

-Dále je nutné plnìní opatøení navržených z hlediska ochrany vod uvedených v kapitole
D.1.4. pøedložené dokumentace.

Pøi splnìní tìchto pOdmínek nemá oddìlení ochrany vod pøipomínek.
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Oddìlení odpadoyého hosQodáøství:
Po prostudování pøedloženého oznámení zámìru dle §6 zákona è. 100/2000 Sb.,

o posuzování vliv}! na životní prostøedí, zpracovaného dle pøílohy è.3 tohoto zákona, nemáme
k pøedložené dokumentaci zásadních pøipomínek, pouze upozoròujeme:
.V pøípadì, že bìhem výstavby a provozu zámìru budou vznikat i odpady kategorie

nebezpeèný odpad (napø. stavební a demolièní odpady zneèištìné škodlivinami, obaly
zneèištìné škodlivinami atd.), lze s tìmito odpady nakládat pouze na základì rozhodnutí
pøíslušného správního orgánu, kterým je udìlen souhlas k nakládání s nebezpeènými
odpady dle §16 odst.3 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù, v plamém znìní.

.Mezi odpady vznikající bìhem provozu zámìru doporuèujeme nezaøazovat hnùj, zvíøecí
trus, moè a daJ1ší podobné materiály vznikající zejména v zemìdìlské prvovýrobì. Tyto
materiály jsou statkovými hnojivy a spadají do režimu zákona è. 156/1998 Sb., o
hnojivech, v platném znìní.

Oddìlení ochrany I!øírodv:
Z pøedložené dokumentace je zøejmé, že novostavba stáje je napojena na stávající

areál živoèišné výroby. Po dokonèení výstavby objektu doporuèujeme zatravnìní zbylých
ploch a ozelenìní i celého areálu listnatými døevinami, které mimo jiné zvýší biologickou
diverzitu lokality, pøíznivì ovlivní výskyt fauny ptákù a pomohou k zaèlenìní areálu farmy dokrajiny. I

Pøi dodržení podmínek uvedených vkapitolách D.l.7. a D.l.8,
ochrany pøírody další pøipomínky k zámìru.

nemá oddìlení

Oddìlení ochrany l~sa:
Bez pøipomínek. Stavba se nedotýká pozemkù urèených pro plnìní funkcí lesa.

Závìr:
Pøi zpracování pøípravné dokumentace doporuèujeme respektovat výše uvedené

pøipomínky .

-ÈESKÁ INQ(j,~KCE:'
I. žlvè•Ò-IHo'ølRlš'XA'-EDí

~/I(

J/šIng. e

Pøíloha: dokumenta~e
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úøad Litomyšl
odbor životního prostøedí

I ,CisI~~

~
I vatal
I -2'
, r~

È. j .:ŽP /246/2 0O4/Pk
Vyøizuje: ing. Pandulová
Telefon: 461 653424

Litomyšl 2004-03-24
-~ ,-

KRAJSKÝ ÚØAD
PARDUBICKÉHO KRAJE 3

'_o

2 9 -03- 200400$10:
Krajský úøad Pardubického kraje
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Vìc: Souhrnné stanovisko odboru životního orostøedí k oøioravované stavbì

Podáním uèinìným dne 17.3.2004 jste požádali Mìstský úøad Litomyšl~ odbor životního
prostøedí o vyjádøení k dokumentaci "Dostavba farmy pro chov dojnic Cerekvice nad
Louènou" -zjiš•ovací øízení dle z.è. 100/2001 Sb.

Po prošetøení pøedložených podkladù odbor životního prostøedí MìÚ Litomyšl vydává
z hledisek pøíslušných kompetencí odboru životního prostøedí toto stanovisko:

-v dalších stupních pøípravné a projektové dokumentace, realizace zámìru a provozu vlastního
zámìru budou respektována opatøení navrhovaná v èásti D.IV. Opatøení k prevenci, vylouèení,

snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní prostøedí,
-navrhujeme proces posuzování ukonèit vydáním písemného závìru zjiš•ovacího øízení.

Toto vyjádøení nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního øádu è.

71/1967 Sb., a proto se nelze proti nìmu odvolat.

Lm. -~.

f lri. Jiøí Randák

Vedoucí I6dboru životního prostøedí



Krajský úøad Pardubického kraje
odbor životního prostøedí a zemìdìlství

Interní sdìlení

Èíslo jednací: OŽPZ/6799/04/FE
Vyøizuje: Ing. Felcman
Telefon: 466926417
E-mail: lubom í r. felcman(á)oardubickvkrai .cz
Fax: 466026392

Datum: 11.3.2004

Vyjádøení orgánù státní správy ochrany žívotního prostøedí
Pardubíckého kraje k oznámení:

Krajského úøadu

"Dostavba farmy pro chov dojnic Cerekvice nad Louènou"

Žadatel: Zemìdìlské družstvo "Rùžový palouèek" Morašice è. p. 180, 569 51 Morašice

Umístìní -obec: Cereklvice nad Louènou

Orgán odpadového hospodáøství (zpracovatel vyjádøení Ing. Josef Bartoš)

Nakládání s odDadv

1) Požadujeme, aby se v materiálu používaly pojmy, které jsou jednoznaènì definovány
v zákonì è.185/2001 Sb., o odpadech, napø. v textu v kapitole B. III. 32 uvádìné pojmy
"likvidace odpadù" resp. "zneškodòování odpadù" nahradit pojmem "odstraòování odpadù".

2) V tabulce a) na stranì 17 jsou uvedeny odpady, které budou vznikat pøi bourání
pùvodních konstrukcí, smìsnému stavebnímu a demoliènímu odpadu je chybnì pøidìleno
katalogové èíslo 20 03 01, které správnì odpadu podobnému komunálnímu.

3) V tabulce c) na stranì 18 je pod èíslem 20 02 01 kategorie "O" uveden "Biologicky
rozložitelný odpad ". Jedná se o špatné zaøazení odpadu, odpady skupiny 20 jsou urèeny pro
zaøazování odpadù z produkce fyzických osob.

4) V odstavci na stranì 18 je podstatný rozpor v konstatovaných skuteènostech. Na jedné
stranì se zde mluví o zvíøecím trusu, moèi a hnoji jako o odpadu katalogového èísla
02 01 06 a na druhé stranì se v tomtéž odstavci zase øíká, že se vùbec nejedná o odpad ale
o hnojivo. Na základì tìchto skuteèností doporuèuji tento rozpor odstranit.

Nakládání s chemickými látkami a chemickými DøíDravkv
Bez pøipomínek.

Vyjádøení z hlediska zákona è. 353/1999 Sb.. prevenci závažných havárií zpùsobených

pøedpisù.
Bez pøipomínek.



Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádøení Ing. Pinkas)
Pro stávající provoz má provozovatel zpracován plán správné zemìdìlské praxe. Novì

budovaný provoz odpovídá moderním požadavkùm na ustájení dojnic a proto z hlediska
ochrany ovzduší i vzhledem ke zpracované rozptylové studii nemáme k realizaci výše
uvedeného zámìru pøipomínek.

Orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Souhlas k odnìtí zemìdìlské pùdy ze ZPF vydal Mìstský úøad Litomyšl pod

è.j. ŽP/ZPF/614/2003/Fo.

Ing. Hejdu~Josef
vedoucí o~boru


