Krajský

úøad Pardubického

odbor životního

Èíslo jednací:
Vyøizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:

OŽPZ/9284/04/FE
Ing. Felcman
466026417
lubomír.felcman
466 O 6 392

Datum:

28.5.2004

kraje

prostøedí a zemìdìlství

.cz

ZÁ VÌR ZJIŠ•OV ACÍHO ØÍZENÍ
podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a
o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí)
~Ientifikaèní

údajE~

Název:
"Rekonstrukce

a dostavba

Kapacita zámìru:

Charakter

zámìru:

støediska

živoèišné

výroby

dojnice -340 ustajovacích
míst
telata mléèná výživa 80 ustajovacích
jalovice 200 ustajovacích
míst

-stáje

pro skot,

Podlažice"

míst

Jedná se o výstavbu nové stáje pro dojnice umístìné vedle stávající
stáje K 174, která bude po výstavbì nové stáje demolována až na
èást podlahy, která bude využita pro výstavbu pøístøešku pro telata
v mléèné výživì. Souèástí zámìru je dostavba pùvodní stáje pro
dojnice (K102) na stáj pro odchov ja.lovic a dále doprovodné objekty.

Umístìni:

kraj:
Pardubický kraj
obec: Chrast
kat. území: Podlažice

Zahájení:

10/2004

Ukonèení:

12/2005

Oznamovatel:

Doubrava akciová
PSÈ: 53851

spoleènost,

p

Chrast

u Chrudimi,

Podlažice,

Souhrnné

vypoøádání pøipomínek:

V zákonné lhùtì byly k zahájenému zjiš•ovacímu øízení vedeného dle § 7 zákona è.
100/2001Sb" zámìru "Rekonstrukce
a dostavba støediska živoèišné výroby -stáje pro
skot, Podlažice" povìøenému úøadu tj. Krajskému úøadu Pardubického kraje od obeslaných
úèastníkù øízení doruèena celkem 4 vyjádøení. Obdržené pøipomínky se týkají pøedevším
odpadù, ochrany veøejného zdraví, ochrany vod a ochrany pøírody. V pøipomínkách jsou
uvedeny pøedevším povinnosti vyplývající z pøíslušných zákonù na ochranu životního
prostøedí,

Souhrn:
Po zhodnocení všech pøipomínek došlých k zahájenému zjiš•ovacímu
"Rekonstrukce

a dostavba

støediska

živoèišné

výroby

-stáje

pro

øízení stavby

skot,

Podlažice"

Krajský úøad Pardubického kraje konstatuje, že všechna obdržená vyjádøení hodnotila
pøedložené oznámení jako dostateèný podklad, kterým mùže být zjiš•ovací øízení ukonèeno.

Závìr:
Zámìr "Rekonstrukce
a dostavba støediska živoèišné výroby -stáje
pro skot,
Podlažice"naplòuje
dikci bodu 1.7 kategorie I pøílohy è. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo
dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda
pøedložené oznámení s náležitostmi dle pøílohy è. 4 zákona mùže nahradit dokumentaci,
pøípadnì upøesnìní informací pro dopracování oznámení, aby toto mohlo dokumentaci
nahradit.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel
pøíslušný orgán k závìru,
že pøedložené oznámení
dle pøílohy è. 4 k zámìru
"Rekonstrukce
a dostavba støediska žívoèišné výroby -stáje
pro skot, Podlažice"
není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
Všechny obdržené pøipomínky budou zohlednìny
v rámci zpracování posudku
podle § 9 citovaného zákona pøi formulaci stanoviska
pøíslušného úøadu podle § 10
citovaného
zákona a budou respektovány
v následujících
stupních
pøípravné a
projektové dokumentace.
V dalších stupních projektové pøípravy budou respektována
doporuèení
uvedená v pøedloženém oznámení v kapitole 0.4. -Opatøení k prevenci,
vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù.
Závìr zjiš•ovacího
øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.
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Pøílohy:
Vyjádøení Krajské hygienické stanice, územní pracovištì Chrudim ze dne 27.4.2004
inspektorát Hradec Králové ze dne 21.5. 2004
Vyjádøení Mìstského úøadu Chrudim ze dne 19.5.2004
Vyjádøení Krajského úøadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne 19.4.2004

2. Vyjádøení ÈIŽP -Oblastní
3.

4.

Vyvìšeno

dne

Sejmuto dne

Potvrzení o dalším zpùsobu zveøejnìní:

Obdrží:

Oznamovatel:

1. Doubrava akciová spoleènost, p. Chrast u Chrudimi, Podlažice , PSÈ: 53851
Dotèené

územní

samosprávné

celky:

2. Mìsto Chrast
3. Pardubický kraj
Dotèené

orQány

státní

správy:

4.

Ministerstvo zdravotnictví ÈR

5.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní
pracovištì Chrudim

6.

Èeská inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové

7.

Mìstský úøad Chrast

8.

Mìstský úøad Chrudim, odbor životního prostøedí

9.

Krajský úøad Pardubického kraje

10. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj
Na vìdomí:

11. Ministerstvo životního prostøedí, odbor posuzování vlivù na ŽP, Vršovická 65,
Praha 10-Vršovice
12.

Ministerstvo životního prostøedí, OVSS VI, Hradec Králové
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È.j. HOK/2142/04/241.22

obecné

a komunální

IVo

Pardubický kraj -Krajský úøad
odbor ŽP a zemìdìlství
532 11 Pardubice

Došlo

m-=

hygieny

V Chrudimi

27.4.2004

Vyøizuje: MUDr. Øíha

Zjiš•ovací øízení zámìru "Rekonstrukce a dostavba støediska živoèišné výroby -stáje
pro skot, Podlažice" -vyjádøení
Na základì Vašeho dopisu a pøiloženého oznámení posoudila Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracovištì Chrudim, (dále jen
KHS) uvedený zámìr a vydává jako dotèený správníúøadve smyslu § 77 zák. è. 258/2000 Sb.
a § 23 odst. 5 zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní, toto

vyjádøení:
S pøedloženým oznámením se s o u h I a s í .Z pohledu zájmù chránìných zákonem
258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, navrhuji proces posuzování vydáním písemného závìru
zjiš•ovacího øízení ukonèit s tímto doporuèením:
I) V rámci zpracování projektové dokumentacebude øešeno(resp. upøesnìno)zázemí pro
zamìstnance.
2) Ve zkušebním provozu bude ovìøena skuteèná hladina hluènosti ze stacionárních
zdrojù -tj. dodržení hygienických 1imitùve venkovním chránìném prostoru.
Odùvodnìní: Pøedloženéoznámení øešírekonstrukci a modernizaci støediskaživoèišné výroby
v Podlažicích. Cílem je vytvoøit jednu moderní ustájovací kapacitu pro 340 dojnic. Oznámení
obsahuje mimo jiné i výpoèet ochranného pásma a výèet a zhodnocení zdrojù hluku. Omylem
byla uvedena již neplatná legislativní úprava ochrany pøed hlukem, v daném pøípadì to však
nemá vliv na správnostzávìrù.
Vyjádøení sloužíjako podklad pro vydání závìru pøíslušnýmúøadem.
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Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229,50002 Hradec Králové
tel.:495773111,fax:495211175
IÈ: 41 693205, e-mail: publiC@hk.cizp.cz,www.cizp.cz

5/01/4186/0-4

Vyøizuje: Ing.Skákal
Ing.Èerná
Mgr.Jenèovský
Ing.Beránek
K.Matoušek

v Hradci Králové 21.5.2004

Akce: Rekonstrukcea dostavbastøediska
živoèišnévýroby-stáje pro skot
Místo: Podlažice
Oznamovatel:Doubravaa.s.Podlažice136,53851 Chrastu Chrudimi
Zpracovateldokumentace:Ing.MiroslavVraný, osvìdèeníè.j.15650/4136/0EP/92
Zámìrem investora Doubrava, a.s. Podlažice je modernizace stávajícího støediska
živoèišné výroby v obci Podlažice.
Dokumentace posuzuje výstavbu a provoz nového kravína pro 340 ks dojnic, nové
dojírny, pøístøeškupro 80 ks telat v prostoru stávajícího kravína, který bude po dokonèení
nového kravína stržen. Stáj pro jalovice s kapacitou 200 ks vznikne pøestavboustávajícího
kravína. Objekty pro bezvazné stelivové ustájení hovìzího dobytka jsou ve stávajícím areálu,
kde se v souvislostí s touto výstavbou uvažuje o zrušení výkrmu prasat s kapacitou 200 ks.

Oddìlení ochranvovzduší:
Støedisko chovu skotu tak bude velkým zdrojem zneèiš•ování ovzduší ve smyslu
zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù v platném
znìní. Støedisko živoèišné výroby bude zaøízenímpro stájový chov skotu s projektovanou
roèní kapacitou 500 -999 kusù ve smyslu pøílohy è. 2 Kategorie zemìdìlských zdrojù
zneèiš•ov~, emisní limity, emisní faktory, plány zavedení zásad správné zemìdìlské praxe
u zdrojù zneèiš•ování ovzduší a urèení referenèních a snižujících tec.hnologií chovu
hospodáøskýchzvíøatk naøízenívlády 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 povolení 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. Ke zdroji
zneèiš•ování náleží i plochy rostlinné výroby a èinnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním
látkami uvolòujícími emise amoniaku a pachových látek pocházejícími z provozu zdroje.

Oddìlení ochranyvod:
Pitná voda -pøípojka ze skup. vodovodu v obci.

Odpadnívoda:
Technologické (oplachové a proplachové vody z mléènice a z dojícího zaøízení,
oplachové vody z dojírny -521,2 m3/rok) -odvod do nadzemní nádrže hnojùvky a moèùvky o
kapacitì 300 m3 pøes èerpací jímku. Èerpací jímku i skladovací nádrž je nutné vybavit
kontrolním systémema signalizací max. hladiny jako ochrany pøedpøeplnìním.
Splaškové vody ze sociálního zaøízení (175,2 m3/rok) -žumpa 12 m3 a odvoz na
smluvnì

zajištìnou

BÈOV

-pøed

uveqením

do

provozu

je

nutno

provést

zkoušku

tìsnosti

žumpy.

Deš•ová voda ze støech objektù a zpevnìných ploch bude odvedena do stávající
deš•ové kanalizace støediska zaústìné do toku Žejbro. Pøedstavuje ohrožení kvality
povrchových vod v pøípadì úniku závadných látek na zpevnìných plochách areálu.

Závadnélátky:
Chlévská mrva, hnojùvka a moèùvka jsou nebezpeènými látkami dle pøílohy è. 1 k
zákonu è. 254/2001 Sb., o vodách (bod 8 -látky, které mají nepøíznivý úèinek na kyslíkovou
rovnováhu). Proto je nutné:
.Pøed uvedením do provozu provést zkoušky tìsnosti podlah stájí a stájové kanalizace,
hnojné koncovky, jímek a nádrží. (Zastøešenéhnojné koncovky stájí a dojírna jsou
odkanalizovány do èerpací jímky a nadzemní nádrže hnojùvky a moèùvky stejnì jako
manipulaèní plocha u nádrže o kapacitì 300 mJ tj. 6-ti mìsíèní skladová kapacita.)
.Pøed uvedením do provozu vypracovat a nechat vodoprávním úøademschválit havarijní
plán dle §39 odst. 2 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách v platném znìní.
.Areál
vybavit sanaèními prostøedky (vèetnì možnosti utìsnìní kanálových vpustí na
zpevnìných manipulaèních plochách) pro pøípad havarijního úniku závadných látek ze
zpevnìných ploch do deš•ové kanalizace
.Kontrolovat
zaøízení pro nakládání s nebezpeènými látkami v rozsahu dle § 39 odst. 1
písm c) zákona è. 254/2001 Sb. dle zpracovaného plánu kontrol

Ochrannápásmavodníchzdrojù:
Dle pøílohy è. 11 dokumentace objekt leží v navrženémPHO 2. stupnì vodního zdroje
Podlažice -Chrašice pro skupinový vodovod Chrast -Chrudim -Pardubice (dosud nebyl
schválen). V návrhu je uveden zákaz výstavby objektù, ze kterých by mohly unikat závadné
látky. S ohledem na tuto skuteènostje bezpodmíneènì nutné:
.Ukonèit
výkrm prasat nejpozdìji s uvedením nového kravína do provozu, aby nedošlo k
významnému zvýšení rizika kontaminace povrchových a podzemních vod
.Vybudovat
a provozovat kontrolní systém pro zjiš•ování úniku závadných látek do
podzemních vod. Rozsah a èetnostmonitoringu projednat s vodohospodáøskýmorgánem.
.Aktualizovat
plán hnojení s pøihlédnutím k zásadámaplikace v ochranném pásmu vodních
zdrojù. Tento plán pøedatke schválení dotèeným orgánùm
.Zabraòovat
kontaminaci deš•ových vod látkami škodlivými vodám vèasným vyvážením
jímek, èistotou provozu a udržováním dopravních prostøedkùv dobrém technickém stavu
Pøi splnìní tìchto podmínek nemá oddìlení ochrany vod k pøedložené
dokumentaci pøipomínek.

Oddìlení odDadového
hosoodáøství:
Po prostudování pøedloženého oznámení zámìru dle §6 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí,zpracovanéhodle pøílohy è.4 tohoto zákona, nemáme
k pøedloženédokumentaci zásadníchpøipomínek, pouze upozoròujeme:
V pøípadì, že bìhem výstavby a provozu zámìru budou vznikat i odpady kategorie
nebezpeèný odpad (napø. stavební a demolièní odpady zneèištìné škod1ivinami, obaly
zneèištìné škodlivinami atd.), lze s tìmito odpady nakládat pouze na základì rozhodnutí
pøíslušnéhosprávm'ho orgánu, kterým je udìlen souhlas k nakládání s nebezpeènými odpady
2

Oddìlení ochranvDøírody
V pøedloženédokumentaci je v kapitole popisující stav životního prostøedí v lokalitì
zámìru konstatováno, že ve støedisku živoèišné Výroby se nenacházejí zástupci zvláštì
chránìných rostlin a živoèichù, což je v rozporu s dalším údajem o pøítomnosti èmeláka a dále
neurèeného dravce ve skladu. Na základì uvedených zjištìní doporuèujeme provedení
biologického prùzkumu
Vápnìní okolí farrhy zmínìné pøi charakteristice enviromentálních rizik považujeme
za krajní øešení,které musí být podloženo zhodnocením vlivu vápnìní konkrétm'ho rozsahu na

okolí.
K vlastlúmuzámìru nemámepøipomínkyza pøedpokladu
realizaceopatøeníke snížení
nepøíznivýchvlivù na krajinný ráz výsadbou døevin a zaèlenìním budov ke stávajícím
objektùm (navrženo na stranì 78 pøedloženéhooznámení)tak, aby nové stavby nebyly
výraznév dálkovýchpohledech.
Oddìlení ochranvlesa:
Plánovaná dostavba a rekonstrukce je navržena pøevážnì na pozemcích stávajícího
areálu støediskaživoèišné výroby. Jedná se o pozemky ostatních ploch a zábor zemìdìlské
pùdy v rozsahu 270 m2. Pozemky urèené k plnìní funkcí lesa nejsou v posuzovaném zámìru

uvedeny.
K pøedloženédokumentaci nemáme pøipomínek.

~
Pøi zpracovátlí pøípravné dokumentace doporuèujeme respektovat výše uvedené
pøipomínky.

Ing.

LJ

Pøíloha:dokumentace
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Krajský úøadPardubického kraje
Odbor životního prostøedía zemìdìlství
Komenskéhonámìstí 125
532 11 Pardubice
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K dané akci vydávám následující stanovisko:
Oddìlení pøírodního prostøedí: Souèástí dokumentace pro územní øízení bude podrobný
návrh ozelenìní areálu. Tento návrh bude projednán s Odborem ŽP MìÚ Chrudim.
Ochrana ZPF : K zámìrùm zjiš•ovacího øízenínemámepøipomínky, ve fázi územního øízení
bude na Odboru ŽP MìÚ Chrudim požádáno o souhlas k odnìtí pùdy ze ZPF podle ,§ 9
odst. 1 zákona è. 334/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Oddìlení ekologie prostøedí: Z oznámení vyplývá, že se bude jednat o dva støední
stacionární zdroje zneèiš•ování ovzduší (nové stáje pro dojnice a stáje pro jalovice) a jeden
malý zdroj (pøístøešekpro telata) -celá farma je posuzována jako støední zdroj ve smyslu
zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, ve znìní pozdìjších pøedpisù.Vzhledem k celkové
kapacitì støediska 506,8 VDJ- uvedené v kapitole 8 na str. 13, bude kategorizace zdroje
provedena též na základì stanoviska ÈIŽP.
Stavební odpady budou odstraòovány pøedáním oprávnìným osobám provozujícím
zaøízení urèená ke sbìru, výkupu, využívání nebo odstraòování odpadù, se schváleným
provozním øádem. V rámci stavby a souvisejících terénních úprav lze využít pouze èistou
zeminu, zbytky stavebních materiálù budou uloženy na øízenéskládce.
Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znìní pozdìjší~h pøedpisù, s nebezpeènými provozními odpady pak také na základì
platného souhlasu k nakládání s tìmito odpady, vydaného pøíslušným orgánem veøejné

správy.

Krajský

úøad Pardubického

odbor životního

prostøedí a zemìdìlství

Èíslo jednací: OŽPZ/9284/04/FE
Vyøizuje:
Ing. Felcman
Telefon:
466026417
I
E-mail:
lubomír.felcman@Dardubickvkrai.cz
Fax:

Datum

466026392

Interní sdìlení

I

19.4.2004

Vyjádøení orgánù
státní
správy
Pardubického kraje k oznámení:

"Rekonstrukce
Žadatel:

kraje

a dostavba

ochrany

støediska

životního

živoèišné

výroby

prostøedí

-stáje

Krajského

pro skot,

úøadu

Podlažice"

Doubrava, a.s., p. Chrast u Chrudimi, Podlažice , PSÈ: 53851

Umístìní -obec:

Orgán odpadového

Chrast -Podlažice

hospodáøství

(zpracovatel vyjádøení Ing. Josef Bartoš)

Nakládáoí s odpady
1) Pøedložený materiál je zpracován velice nedbale (napø. název kapitoly na str. 13 je
v rozporu s vlastním obsahem), je nepøehledný a obsahuje nezvykle velké množství pøeklepù
a gramatických a pravopisných chyb.
2) Kapitola, která se týká pevných odpadù (od strany 37) je velice nepøehledná tím, že
odpady nejsou srovnány do tabulek (odpady vznikající pøi výstavbì resp. odpady pøi provozu
zaøízení) a vlastní úprava stránek nutí k hledání jednotlivých odpadù v nepøehledném textu.
3) Znaèná èást této kapitoly "Odpady" je vìnována popisu vzniku rùzných materiálù, na které
se zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech nevztahuje (uhynulá tìla zvíøat, chlévská mrva,
odpadní vody). Doporuèujeme pøesunutí tìchto problematik do jiné kapitoly, nezmiòovat se o
nich v kapitole Odpady.
4) V kapitole jsou na nìkolika místech uvádìna neplatná katalogová èísla jednotlivých
odpadù (napø. 170501 -má být 17 05 04, 170408 -má být 17 04 11,0801 02 -má být
0801 11 apod.) nebo texty uvedené u správných katalogových èísel neodpovídají textùm dle
Katalogu odpadù (napø. 1801 04).
5) Celá øada odpadù je zaøazena do
když se zcela jednoznaènì jedná o
nikoliv pøi èinnosti fyzických osob,
odpovídající katalogová èísla v jiných

skupiny 20 ( 20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 10) i
odpady, které vznikají pøi èinnosti právnické osoby a
tedy obèanù. Pro tyto odpady musí být nalezena
skupinách Katalogu.

6) Doporuèujeme používat pouze takové slovní formulace, které jsou uvedeny v zákonì
è. 185/2001 Sb., o odpadech. Napøíklad nìkolikrát používaný pojem "likvidace odpadù"
doporuèujeme nahradit pojmem "odstraòování odpadù".
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