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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:                                     Stáj pro dojnice Oldřiš 
 
Kapacita (rozsah) záměru:   V rámci modernizace chovu skotu je na jižním okraji 

areálu (v místě výkrmny prasat a skladovacího objektu) 
navrhováno vybudovat moderní bezstelivovou stáj pro 
dojnice s kapacitou 282 ks dojnic s robotizovaným 
dojením. Modernizace chovu skotu  je dále  spojena 
s opuštěním stávajících stájí prasat – porodna prasnic 
(stáj č. 5) a výkrmna prasat (stáj č. 3) a se změnami ve 
stávajících stájí skotu ve středisku. Jedná o dvě stáje 
dojnic (stáje č. 1 a 2), které by měly být využity jako 
odchovny jalovic. Ve stáji č. 2  dojde ke změně 
technologie ze stelivové na bezstelivovou. Porovnání 
kapacit, hmotnosti a počtu VDJ před a po realizaci 
záměru je patrný z následující tabulky: 

Stávající stav 
Kapacita 

(ks) 
Celk. hmotnost 

(kg) 
Počet VDJ Celkem 

1055 269550 539,1 
Navrhovaný stav 
Kapacita 

(ks) 
Celk. hmotnost 

(kg) 
Počet VDJ Celkem 

722 315300 630,6 
                           

Umístění:          kraj:    Pardubický 
                             obec:  Oldřiš 
                                                 KÚ:     Oldřiš 
                 
Charakter záměru:                  novostavba, stavební úpravy 
 

Obchodní firma oznamovatele: I. AGRO Oldřiš a.s. 
 
IČO oznamovatele:          252 65 521 
 
Sídlo (bydliště) oznamovatele:  I. AGRO Oldřiš a.s. 
                                                  Oldřiš čp. 236  
                                                  PSČ 569 82  
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  
II.1. Úplnost dokumentace 
Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.  

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném  znění  bylo zpracováno oprávněnou 
osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
č.j. 1547/197/OPVŽP/95 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č.4, 
je podle názoru zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci 
akceptovatelná k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí 
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.   

Vlastní dokumentace  v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní 
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a 
dostatečným způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po 
formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku. 

Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit 
ve vztahu  uvažovanému záměru za postačující.   

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace: 

v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení 
velikosti a významnosti vlivu 

v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit, 
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na ovzduší 

v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 
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Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, 
protože oznamovatel předložil záměr jednovariantně. V dokumentaci je uvedeno, 
že se jedná o náhradu zastaralé ustajovací kapacity pro dojnice novou moderní 
stájí, kde je kladen důraz na welfare chovaných zvířat, což vede ke zlepšení 
parametrů chovu.  

 

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné 
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy. 

Jako přílohy ve svazku jsou uvedeny: 

1. Mapa širších vztahů  

2. Fotodokumentace staveniště 

3. Situace stavby 

4. Výřez mapy ÚP obce 

5. Návrh ochranného pásma chovu  

6. Rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku 

7. Doplněk Rozptylové studie imisních koncentrací amoniaku 

8. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví  

9. Vyjádření CHKO k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000 

10. Vyjádření stavebního úřadu k záměru  

11. Autorizace zpracovatele dokumentace 

12.  Hluková studie 

13.  Kolaudační rozhodnutí vodovodní přípojky pro středisko 
    
Rozsah dokumentace je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přílohové 
části dokumentace. Zvýšená pozornost byla oprávněně věnována zejména 
znečišťování ovzduší souvisejícímu s chovem hospodářských zvířat, a to formou 
rozptylové studie pro amoniak a vymezením ochranného pásma chovu z hlediska 
emise pachových látek a ochrany zdravých životních podmínek. Z metodického 
hlediska je proto možno konstatovat, že dokumentace se správně soustřeďuje na 
rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že odpovídá zásadním 
požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Některé drobné nepřesnosti, resp. nesrovnalosti, nemohly ovlivnit hodnocení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví provedené v dokumentaci. Celkově lze dokumentaci 
hodnotit z hlediska jejího obsahu a kvality jako standardní. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 
Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Stáj pro dojnice Oldřiš“ na životní 
prostředí považuje zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy 
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k 
posouzení  vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro 
příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, a ukončit proces posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Předložený materiál z hlediska kompletnosti odpovídá požadavkům přílohy č. 4 
zákona č. 100/01 Sb. v platném znění. 

Dokumentace se ve svých částech zabývá všemi aktuálními vlivy na životní prostředí 
připadajícími v úvahu u posuzované stavby. Jednotlivé kapitoly jsou hodnoceny 
zodpovědně, do patřičné hloubky, použité odborné výrazy, zkratky a značky jsou 
všeobecně známé a srozumitelné.  

Věcná náplň jednotlivých bodů dokumentace je komentována i v dalších částech 
tohoto posudku. 

A. Údaje o oznamovateli 
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, 
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.  
 

B. Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně. 
B.I.1. Název záměru 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Stáj pro dojnice Oldřiš“. 

Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle 
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje 
bod: 

Ø 1.7. Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí 
jednotka = 500 kg živé hmotnosti) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je 
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany 
zpracovatele posudku bez připomínek. 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Z posuzovaného materiálu vyplývá, že oznamovatel  zamýšlí stávající chov dojnic 
modernizovat a  na jižním okraji areálu (v místě výkrmny prasat a skladovacího 
objektu) vybudovat moderní bezstelivovou stáj pro dojnice s kapacitou 282 ks dojnic 
s robotizovaným dojením. Výstavba nové stáje je spojená s opuštěním stávajících stájí 
prasat – porodna prasnic (stáj č. 5) a výkrmna prasat (stáj č. 3) a se změnami ve 
stávajících stájí skotu ve středisku.   Ve středisku se konkrétně jedná o dvě stáje 
dojnic (stáje č. 1 a 2), které by měly být využity jako odchovny jalovic. Ve stáji č. 2  
navíc bude změněna technologie ze stelivové na bezstelivovou.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená kapacita je podnikatelským záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na 
životní prostředí je akceptována a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace 
záměru, tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

B.I.3. Umístění záměru  

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Pardubickém kraji, v obci Oldřiš a v 
katastrálním území Oldřiš.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného 
oznámení není ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínek. Popisná část 
je v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný stav 
záměru.  
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Dokumentace konstatuje že vzhledem k charakteru záměru přichází zejména v úvahu 
kumulace vlivů souvisejících s dalšími provozovanými stájemi skotu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Je patrné, že z tohoto důvodu jsou 
rozhodující vlivy posuzovány společně s těmito objekty zejména ve vztahu k emisím 
pachových látek pro stanovení ochranného pásma farmy a amoniaku z hlediska 
vyhodnocení jeho imisních koncentrací. Z hlediska synergických vlivů měla být 
pravděpodobně uvedena v této kapitole i výkrmna prasat jiného podnikatelského 
subjektu, která by měla být situována východně od posuzovaného areálu. 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Stáj pro dojnice Oldřiš 

 

 9  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

Z posuzované dokumentace vyplývá, že hlavním cílem investora je soustředit 
současný, zastaralý chov dojnic a jalovic z několika okolních provozů do jednoho 
centra s využitím nejmodernější dostupné technologie. Místo stávajících provozů bude 
zbudována nová stáj s odpovídající ustajovací kapacitou a nejmodernějším 
vybavením. Investor rozhodl z důvodů v dokumentaci uvedených pro výstavbu nové 
moderní stáje pro dojnice. Nová stáj je navržena na základě nejnovějších poznatků z 
oblasti chovu dojnic, etologie, využití moderních technických prvků. 

Středisko v Oldřiši bylo vybráno  především z důvodů možnosti zastavení volné 
plochy po rušené stáji prasat, kde je možné novou  stáj vybudovat. V okolí střediska 
se nachází dostatek vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu 
využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva, jakož i budou využívány pro aplikaci 
vyprodukovaných statkových hnojiv. Soustředění takovýchto provozů do centra 
zemědělských pozemků podstatně snižuje provozní náklady podniků, zejména 
z hlediska nákladů za dopravu. Vlivem zprovoznění posuzované stáje by tak nemělo 
dojít k žádným viditelným změnám v systému hospodaření zemědělského podniku, 
neboť se jedná o náhradu jiných ustajovacích kapacit bez navýšení počtu chovaných 
zvířat.  

V rámci probíhajícího procesu EIA je řešena jediná varianta, spočívající v popsané 
výstavbě nové produkční stáje dojnic s instalovanými dojícími roboty.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. Vypovídací 
schopnost dokumentace ve vztahu k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí je 
předmětem další části předkládaného posudku. 
 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Nová produkční stáj (stáj dojnic č.3) je navržena  v systému samonosné ocelové 
příhradové  konstrukce. Stáj je navržena jako šestiřadá s centrálním  krmným stolem 
uprostřed stáje.  

Stáj bude řešena jako volná, v maximální míře otevřená vzdušná stáj. Boční stěny 
jsou tvořeny do výšky 0,6 m betonovým základem nad tímto bude osazena svinovací 
ventilační  plachta. Ve hřebeni je instalována větrací štěrbina. Prosvětlení stáje bude 
zajištěno pomocí částečně průhledné krytiny objektu a zářivkovými tělesy. 

Dispoziční řešení stáje vychází z požadavků kladených na volné bezstelivové ustájení 
dojnic v  lehacích boxech s prodyšnými  matracemi místo stelivového lože. 

Oproti zbudování klasické dojírny budou ve středu nově navrhované stáje osazeny 
celkem tři jednomístné dojící roboty.  

Součástí výstavby nové produkční stáje bude i venkovní zděná přístavba mléčnice a 
nezbytného technologického zázemí.  
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V nově navrhované stáji budou  ve čtyřech sekcích umístěny  produkční krávy. 
Stájové prostory nové stáje jsou rozděleny na dvě shodné poloviny. Ustájení je řešeno 
v řadách volných boxových loží. Dispozice stáje využívá tří dvouřadých lehacích boxů. 

Dojnice  budou ustájeny ve volných boxových ložích, které  plně vyhovují potřebám 
zvířat a odpovídají požadavkům na parametry ustájení. Podlahy  lehacích boxů jsou 
kryty pryžovými matracemi, které nahrazují slamnatou podestýlku a umožňují dojnicím 
pohodlný odpočinek  

Dojnice budou krmeny ze středového  krmného stolu, na který bude krmivo zakládáno 
mobilním krmným vozem. Pro zakládání krmiva bude volen míchací krmný vůz tažený 
traktorem. Napájení bude zabezpečeno z napajedel vybavených řízeným přihříváním. 
Počet napajedel odpovídá počtu dojnic ve skupině a stáji.  

Pro dojení produkčních dojnic je navrženo osazení čtyř jednomístných dojících robotů 
LELY ASTRONAUT E. Systém dojení zvířat je volný, řízený chovatelským programem 
v PC.  

Odpadní vody z proplachu dojícího robota a mléčnice budou svedeny do systému 
čerpání kejdy ze stáje a skladovány společně s kejdou v nové skladovací jímce na 
kejdu. 

Odkliz vyprodukovaného tekutého hnoje z krmišť a pohybových chodeb stájí bude 
automaticky  prováděn hydraulickými lopatami. Vyhrnovaný tekutý hnůj bude 
shrnován do propadel, které navazují na zaroštovanou část na konci stáje. Z těchto 
prostorů bude kejda pomocí podroštových kanálů a čerpadla dopravována přes 
přečerpávací jímku do skladovací nádrže o kapacitě  3636 m3.  

Pro shromažďování, skladování a výdej kejdy ze stáje a odpadních vod z dojících 
robotů a mléčnice je navržena jedna nadzemní betonové nádrž o kapacitě 3636 m3 
systému WOLF. Doba skladování je téměř 7 měsíců. Součástí objektu je výdejní 
plocha a podzemní přečerpávací jímka o kapacitě  sloužící k přečerpávání kejdy do 
nadzemní nádrže. Všechny části objektu jsou vodohospodářsky zabezpečeny (včetně 
výdejní plochy). Jako kontrolní systém budou navrženy monitorovací vrty o jejichž 
umístění rozhodne hydrogeolog.  

Druhá navržená  identická jímka bude sloužit ke skladování kejdy z navrhovaného 
bezstelivového provozu stáje č. 2 (odchovna jalovic). Tato stáj bude jednoduchými 
stavebními úpravami (instalace pryžových matrací do boxových loží a instalace 
shrnovacích lopat a čerpání kejdy) změněna na bezstelivovou technologii chovu.    
Jímka na kejdu pro tuto stáj umožní více jak   roční  dobu skladování kejdy.   

Technologické zařízení čerpání a skladování kejdy tvoří čerpadla, míchadla a potrubí, 
včetně ocelových konstrukcí. 

Přečerpávací jímka bude vybavena signalizací minimální, maximální a havarijní 
hladiny. Od přečerpávací jímky vede potrubí do skladovací jímky. Ze skladovací jímky 
jde potrubí až na výdejní plochu. Na výdejním potrubí jsou uzavírací armatury. 

Dále je v dokumentaci sumarizován seznam dalších objektů chovu skotu dle 
jednotlivých objektů: 

Objekt č. 1    - stávající stav: produkční stáj dojnic (105 ks) 
                       - navrhovaný stav: odchovna mladého dobytka (80 ks) 
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 Objekt č.2   - stávající stav: produkční stáj dojnic I (230 ks) 
                      - navrhovaný stav: odchovna mladého dobytka (200 ks) 

 
 Objekt č. 3   - stávající stav: výkrmna prasat (200 ks) 

- navrhovaný stav: bez chovu zvířat  
Objekt č. 4   - stávající stav: stáj mléčných telat (60 ks) 
                      - navrhovaný stav: beze změn   

 
Objekt č. 5   - stávající stav: porodna prasnic (38 ks) 

- navrhovaný stav: bez chovu zvířat 
 
Objekt č. 6   - stávající stav: reprodukční stáj dojnic (40 ks) 
        - navrhovaný stav: beze změn   
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Popis technologie chovu je dle zpracovatele posudku uveden v posuzovaném 
materiálu  postačujícím způsobem pro potřeby posouzení velikosti a významnosti  
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Některé aspekty předloženého 
posuzovaného záměru, týkající se výstupů do jednotlivých složek životního jsou 
komentovány v další části předkládaného posudku. 
 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Dokumentace uvádí následující termíny stavby: 

ü termín zahájení:   2007 
ü termín dokončení:  2008 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace, i když je patrné, že plánované 
termíny vzhledem k naplnění celého procesu EIA nebudou splněny.  
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole je uvedeno, že provozem záměru bude dotčena pouze obec Oldřiš. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek. 
Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze 
usoudit, že výběr dotčeného územně samosprávného celku byl zvolen objektivně. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
Stáj pro dojnice Oldřiš 

 

 12  

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Zpracovatel oznámení konstatuje, že výčet dalších potřebných rozhodnutí souvisí 
s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení orgánu ochrany 
ovzduší k umístění stacionárního středního zdroje znečištění 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není připomínek, i když je z dalšího textu dokumentace patrné, 
že budou nezbytná i další rozhodnutí. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

Dokumentace konstatuje, že záměr bude z větší části realizován v místech stávajících 
objektů, pouze z části na pozemku v kategorii ZPF v celkovém rozsahu 1 500 m2.  Je 
uvedena BPEJ 8.34.31. a této BPEJ odpovídající třída ochrany II. Dále je uvedeno, že 
posuzovaná lokalita se nachází uvnitř CHKO Žďárské vrchy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není připomínek. Obsahuje všechny požadované informace. 
S rozsahem požadovaného záboru lze vyslovit souhlas za předpokladu, že bude 
vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu 
zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha 
ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu.  
 

B.II.2 Voda 

Veškeré požadavky na vodu v období provozu budou kryty dodávkami z rozvodů pitné 
vody. Dokumentace konstatuje, že od prosince 2005 je na základě kolaudačního 
rozhodnutí povoleno užívání vodovodní přípojky pro středisko I.AGRO Oldřiš a.s. 
Z údajů uváděných v dokumentaci je patrné že dojde k navýšení průměrné roční 
spotřeby vody ze stávajících 13 224 m3 na 14 578 m3. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z uvedených podkladů lze vyvodit, že realizací záměru nedojde k významnějšímu 
nárůstu spotřeby vody. Současně je patrné, že napojením na vodovodní řad je 
zajištěn dostatečný zdroj vody. 

B.II.3  Surovinové a energetické zdroje 

V dokumentaci je uvedena předpokládaná  roční potřeba  krmiv a steliv a dále 
spotřeba elektrické energie.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Dokumentace nespecifikuje nároky na suroviny v etapě výstavby, které však vzhledem 
k charakteru záměru nebudou významné. K bilancím uvedeným v dokumentaci není 
dále principielních připomínek a uvedené údaje lze  považovat za dostačující. 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace konstatuje, že vzhledem k tomu, že po dokončení  plánovaného rozvoje 
farmy chovu dojnic dojde vlivem většího počtu dojnic na farmě ke změnám především 
v produkci exkrementů i dovozu steliv, je nutné alespoň rámcově vyhodnotit systém a 
frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnocení změny dopravního zatížení v daném 
území a tím i získání podkladů pro zatížení území. Dokumentace uvádí, že oproti 
stávajícím 3181 příjezdům nákladní dopravní techniky, lze očekávat v navrhovaném 
stavu příjezd  3227 ks nákladních dopravních prostředků za rok.   
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Rozbor přepravních nároků lze považovat za objektivní, predikovaný nárůst vzhledem 
k reorganizaci dopravy není tak významný, aby mohl výrazněji změnit imisní nebo 
akustickou situaci v zájmovém území. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Ovzduší 

Dokumentace specifikuje v úvodní pasáži bilance emisí amoniaku dle emisních 
faktorů vyplývajících z NV 615/2006 Sb. Bilance jsou uvedeny pro stávající stav, 
navrhovaný stav a pro stav zohledňující i povolenou stáj prasat Ing. J. Tichého. 
Z celkových bilancí emisí amoniaku je patrné, že navrhovaný stav je z hlediska 
bilance amoniaku nižší než v původním stavu. Dokumentace dále konstatuje, že s 
ohledem na kapacitu bude  u stájí v neredukovaném stavu dosaženo hmotnostního 
toku emisí amoniaku nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku jednotlivých stájí jsou 
uvedeny v tabulce). Na tyto stáje se  vztahuje emisní limit amoniaku, stanovený NV č. 
356/02 Sb., který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 
500 g/h. 

Dále jsou v dokumentaci bilancovány emise oxidu uhličitého, vodních par, prachu a 
tepla.  

Bilance emisí z liniových zdrojů je provedena s využitím programu MEFA v.02. 

Z hlediska plošných zdrojů je jako hlavní zdroj plošného znečištění označeno 
vyvážení a aplikace kejdy a hnoje na plochy  určené ke hnojení.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Dle názoru zpracovatele posudku je celé středisko velkým zdrojem znečišťování 
ovzduší dle přílohy č.2 k NV č.615/2006 Sb. Velké a střední zemědělské zdroje dle §5 
NV č.615/2006 Sb. zpracovávají plán zavedení zásad správné zemědělské praxe  a 
musí v souladu s ustanovením §5 zákona o ochraně ovzduší tento plán předloží 
krajskému úřadu a po schválení mají povinnost jej plnit. Dále je nezbytné upozornit, že 
zemědělské zdroje nemají emisní limit pro amoniak stanoven. 

K této části dokumentace nejsou s ohledem na další údaje soustředěné v rámci 
rozptylové studie pro amoniak a vymezení ochranného pásma chovu z hlediska emise 
pachových látek a ochrany zdravých životních podmínek zásadní připomínky. 
Konstatuje se však, že znečišťování ovzduší amoniakem a dalšími pachovými látkami 
je prakticky zásadním aspektem spojeným s posuzovaným záměrem a že tomuto 
aspektu musí být proto věnována zvýšená pozornost i při provozu ve smyslu 
důsledného plnění zásad správné zemědělské praxe.  

Z hlediska bilancí ostatních emisí není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Za 
objektivní lze považovat zvolenou emisní úroveň pro výpočet.  Po formální stránce 
mohly být taktéž bilancovány emise z plošného zdroje souvisejícího s dopravou. Tyto 
emise  z plošného zdroje souvisejícího s dopravou by však neměly významněji imisní 
situaci změnit. 
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B.III.2  Odpadní vody 

Dokumentace konstatuje, že z provozu posuzovaného záměru budou vznikat 
následující druhy odpadních vod: 

ü kejda a odpadní vody z produkční stáje skladované v nové nádrži z produkční 
stáje a z rekonstruované stáje č.2 - OMD 

ü odpadní vody splaškové 
ü dešťové vody 

Pro jednotlivé druhy odpadních vod jsou komentovány odpovídající objemy 
vznikajících odpadních vod. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru zásadní připomínky. 
Opatření týkající se prevence ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, který je součástí tohoto posudku. Ze strany zpracovatele 
posudku je však nezbytné upozornit na skutečnost, kejdu je nezbytné považovat za 
tekuté statkové hnojivo (tedy látku závadnou vodám v kategorii nebezpečné), nikoliv 
za odpadní vodu.  

B.III.3  Odpady 

V dokumentaci  je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby, pro 
etapu provozu, jakož i odpady, které by mohly vzniknout při havárii. Očekávané 
odpady jsou uvedeny na stránkách 38 až 34 posuzovaného materiálu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je uvedena očekávaná struktura odpadů vznikajících v etapě výstavby a provozu. 
Dokumentace podrobněji nerozvádí doporučení ve vztahu k odpadům vznikajícím 
v etapě výstavby. Doporučení zpracovatele posudku pro nakládání s odpady 
vznikajícími v etapě výstavby jsou formulována v další části posudku. 

Sortiment odpadů bude upřesněn v prováděcích projektech stavby, množství a 
smluvní vztahy budou upřesněny v rámci zkušebního provozu. 

Ve vztahu k očekávaným odpadům jak v etapě výstavby, tak i  provozu lze vyslovit 
názor, že v dokumentaci uváděná struktura vznikajících odpadů nemusí být 
vyčerpávající, tuto problematiku však lze ošetřit v rámci složkového zákona o 
odpadech a s ním souvisejících předpisů. 

Zpracovatelský tým posudku však považuje za nutné upozornit na některé nepřesnosti 
v tabulkových názvech uváděných odpadů.  

Současně je nutné upozornit na uvádění některých pojmů, které nejsou aktuální ve 
vztahu k platné legislativě v oblasti nakládání s odpady (zneškodňování odpadů.). 
Tato skutečnost by však dle názoru zpracovatelského týmu posudku neměla 
znamenat ovlivnění závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí a bude 
řešena v dikci zákona o odpadech a souvisejících předpisů bez ohledu na režim 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Zpracovatelský tým posudku dále konstatuje, že nelze bez potřebných podkladů 
jednoznačně uvažovat o výkopové zemině (případně stavební suti) jako o odpadu 
v kategorii ostatní odpad. 

Ze strany zpracovatele posudku již bylo upozorněno na skutečnost, kejdu je nezbytné 
považovat za tekuté statkové hnojivo, nikoliv za odpad. Pokud by však platilo 
konstatování na straně 31 dokumentace, že do kejdy bude zapracován odpad 
katalogového čísla 02 01 03, potom by  bylo nezbytné postupovat nadále v souladu 
se zákonem o odpadech.  

S ohledem na charakter záměru (chov hospodářských zvířat již v areálu probíhá) 
a možnou produkci odpadů (kejda přitom v daném případě není odpadem ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) se konstatuje, že při dodržování příslušných právních předpisů 
nelze očekávat z hlediska ochrany životní prostředí a veřejného zdraví nestandardní 
situace s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Pokud jde o některé nepřesnosti v zařazení odpadů, nejsou z věcného hlediska 
hodnocení vlivů na životní prostředí podstatné. Jak již bylo zmíněno, v případě kejdy 
se s ohledem na její následné použití jako hnojivo nejedná o odpad ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, který je součástí tohoto posudku. 
 
 
B.III.4  Hluk a vibrace 

Dokumentace konstatuje, že prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického 
tlaku, bude omezen na vlastní areál střediska živočišné výroby. V tomto areálu se 
nenachází žádný venkovní prostor, ve smyslu nařízení vlády č.148/2006. 
Z dokumentace vyplývá, že nová stáj  je v tomto smyslu umístěna v dostatečné 
vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění 
nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu stáje. Útlum 
akustického tlaku ve venkovním prostoru je vzhledem k vzdálenosti a  překážkám 
v šíření hluku  (střechy budov, zeleň, povrch terénu) dostatečný a tak lze s jistotou 
očekávat na hranicích areálu, splnění výše uvedených hodnot  nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru  LAeq = 50 dB resp. 40 
dB pro noční dobu.  Dále je z dokumentace patrné, že základem hlukové zátěže je 
doprava po státní silnici III.třídy, nikoliv vyvolaná obslužná doprava. 

Produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu byla posouzena ve 
výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, zpracovaného v rámci přípravy záměru. Byl 
proveden výpočet i pro stávající stav, aby bylo možno udělat srovnání s navrhovaným 
stavem. Do výpočtu byly zahrnuty všechny stájové objekty ve středisku  a byl tak 
vyhodnocen vliv provozu těchto stájí na emisní situaci v okolí po plánované výstavbě. 
OP bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Tento metodický 
postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, 
vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu 
zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.  
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Z  výpočtu je zcela zřejmé, že navrhovanou výstavbou nové produkční stáje a s tím 
spojenými změnami ve využití stávajících stájí se imisní situace v okolí střediska 
živočišné výroby  nezhorší, naopak oproti stávajícímu stavu dojde k určitému zlepšení 
a tedy zmenšení rozsahu ochranného pásma. Důvodem je především ta skutečnost, 
že dojde k ukončení chovu prasat ve středisku  a dále situování nové produkční stáj  
ve větší vzdálenosti od souvislé bytové zástavby obce, čímž se samozřejmě posouvá 
emisní střed. V rámci dokumentace byla vypracována i varianta s plánovanou 
výkrmnou prasat v sousedství lokality. Z příslušné mapové části v dokumentaci je 
patrné, že navrhovaný i stávající stav zasahuje obytnou zástavbu obce Oldřiš, a to 
v severovýchodním, východním a jihovýchodním směru. Navrhovaným stavem 
nedojde ke zhoršení, ale naopak k určitému zlepšení a tudíž zmenšení rozsahu 
ochranného pásma. Ve třetí variantě (se sousední plánovanou  výkrmnou prasat) také 
nedochází směrem k obytné zástavbě k rozšíření hranice ochranného pásma (pouze 
minimálně v severním a severozápadním směru). Naopak v severovýchodním a 
východním směru dochází ještě ke zmenšení rozsahu OP. To je dáno umístěním 
plánované výkrmny prasat východně od jižní hranice areálu.  Z uvedeného propočtu 
je zřejmé, že by nemělo docházet k většímu obtěžování obyvatelstva  obce. To je 
dáno vlivem uplatněné progresivní, emisně příznivější technologie ve stájích skotu 
(otevřené vzdušné stáje ) a přesunem části zvířat v rámci areálu (především zrušením 
chovu prasat v areálu) a situováním navrhovaného objektu chovu dojnic do 
vzdálenější, jižní  části střediska. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Se závěry dokumentace týkající se problematiky hluku lze vyslovit dle názoru 
zpracovatele posudku podmíněný souhlas s tím, že v další projektové přípravě budou 
doloženy výrobcem garantované hlukové parametry uvažovaných stacionárních zdrojů 
hluku. 

Z hlediska vibrací,  elektromagnetického a ionizujícího záření, nejsou s ohledem na 
charakter záměru (rekonstrukce) a lokalizaci záměru žádné připomínky ani doplňující 
poznámky.  

Pokud jde o pachové látky, byl v rozptylové studii, která je přílohou dokumentace, 
modelově řešen amoniak, pro který jsou k dispozici údaje o emisích. Pro pachové 
látky bylo dále vymezeno ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat z hlediska 
ochrany zdravých životních podmínek. Z výsledků rozptylové studie a vymezeného 
ochranného pásma, je možno považovat situaci za přijatelnou. Emise pachových 
látek, by neměly být příčinou nadměrného obtěžování zápachem. Přesto se však 
zdůrazňuje, že zásadním opatřením musí být zavedení a plnění zásad správné 
zemědělské praxe a tím předcházení nadměrnému šíření pachových látek s cílem 
maximálně omezit stavy, které by při nepříznivých klimatických podmínkách mohly 
způsobovat  obtěžování zápachem. 

Opatření týkající se zavedení a plnění zásad správné zemědělské praxe jsou zahrnuta 
do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, který je součástí tohoto posudku. 
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B.III.5 Doplňující údaje 

Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Realizace neznamená 
výrazné zvýšení nebo zvětšení hmoty areálu, zůstává zachována dominující 
horizontální hmota stávajících objektů.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek. 
 
 
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

Dokumentace konstatuje, že předpokládaný záměr je situován z velké části do 
stávajícího zemědělského areálu. Záměr respektuje ÚSES a neovlivňuje žádné 
chráněné území, přírodní park nebo významný krajinný prvek. Záměr je v souladu 
s platnou územní dokumentací. 

Katastr Oldřiše se nalézá v pahorkaté krajině Českomoravské vysočiny na úpatí 
Hornosvratecké vrchoviny. Katastrem probíhá hranice vyhlášené CHKO a CHOPAV 
Žďárské vrchy podél státní silnice č.III./35724. Polovina katastru náleží do této 
chráněné krajinné oblasti. V katastru se nacházejí chráněné segmenty krajiny a zóny 
speciální ochrany krajiny CHKO Žďárské vrchy.  
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru záměru (rekonstrukce), jeho lokalizaci  a s ohledem na údaje 
o potenciálních vlivech záměru na životní prostředí jsou údaje v této části 
dokumentace dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Pozornost byla věnována všem rozhodujícím dostupným charakteristikám 
stavu životního prostředí v zájmovém území, které by mohly být potenciálně ovlivněny 
vlivy spojenými s posuzovaným záměrem.   

Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné 
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, 
které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny. Dle názoru zpracovatele posudku 
je tato část oznámení zpracována na odpovídající úrovni. K této části věnující se 
popisu jednotlivých složek životního prostředí pravděpodobně uvažovaným záměrem 
ovlivněných, není ze strany zpracovatele posudku  významnějších připomínek. 

Charakteristiky jednotlivých složek jsou zpracovány dobře a přehledně a obsahují řadu 
konkrétních údajů, které  dostatečně charakterizují jednotlivé uvedené součásti 
životního prostředí. 

Relevantní opatření související se stavem životního prostředí v zájmovém území jsou 
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který je součástí tohoto 
posudku. 
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a  
životní  prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy 
na veřejné zdraví        
Dokumentace konstatuje, že provoz posuzované stáje dojnic i celého areálu chovu 
skotu, na základě předchozího vyhodnocení a za dodržení podmínek uvedených v 
dokumentaci, nepřináší, i při komplexním posouzení vlivů celé kapacity stájí v lokalitě 
a  s ohledem na svoje situování a  charakter provozu, žádná významná rizika ani 
negativní vlivy na obyvatelstvo. 

Narušení faktorů pohody trvajícím zápachem ze stájí skotu ve středisku je 
nepravděpodobné. Pachové emise směrem k zástavbě nelze ovšem zcela úplně 
vyloučit, v obdobích dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek při 
současném působení jižních větrů.   

V příloze  dokumentace je uvedeno kompletní hodnocení  vlivů  na veřejné  zdraví, 
zpracované  autorizovanou  osobou dle zákona č. 100/01 Sb., RNDr. Jiřím Kosem. 
Toto hodnocení vlivu na veřejné zdraví záměru se zabývá především imisemi 
amoniaku jako hlavní emitované látky ze stájí chovu zvířat a konstatuje, že provoz 
areálu živočišné výroby nepředstavuje žádná zdravotní rizika pro obyvatele obce 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S provedeným hodnocením zdravotních rizik je možno s ohledem na vlivy záměru na 
životní prostředí v zásadě souhlasit.  

S ohledem na charakter záměru se však zdůrazňuje problematika pachových látek 
spojených s chovem hospodářských zvířat, které jsou kromě amoniaku představovány 
celou řadou chemických látek působících jako komplexní směs. Důraz je přitom 
kladen především na vlastní provoz ve vztahu k důslednému plnění zásad správné 
zemědělské praxe, neboť technické řešení předloženého záměru prakticky 
představuje naplnění požadavku na využívání nejlepších dostupných technik.  

I když koncentrace pachových látek k vyvolání pachového vjemu nedosahují hodnot, 
které by mohly představovat přímé zdravotní riziko, mohou zvýšené koncentrace při 
nedodržování provozních podmínek podle zásad správné zemědělské praxe a 
v souběhu s nepříznivými klimatickými situacemi představovat obtěžování obyvatel 
s narušením faktoru pohody a ve výjimečných případech pak i zdravotní rizika. 
Z tohoto důvodu, i přesto, že v dokumentaci byla problematika zápachu posouzena ve 
výpočtu ochranného pásma chovu hospodářských zvířat z hlediska ochrany zdravých 
životních podmínek, je třeba jako zásadní opatření požadovat důsledné zavedení a 
plnění zásad správné zemědělské praxe a tím předcházet nadměrnému šíření 
pachových látek. 

Lze tedy shrnout, že pokud jde o potenciální vlivy záměru uváděné v dokumentaci, 
jsou z hlediska zdravotních rizik přijatelné, a pouze v případě pachových látek by 
mohlo u citlivých obyvatel a při  krajně nepříznivých klimatických podmínkách, 
docházet k časově omezenému pachovému vjemu s eventuelním narušením faktoru 
pohody (pachový vjem, byť i s malou četností opakování a krátkým trváním nelze 
zcela vyloučit, zvláště pak u citlivých jedinců). Důsledným plněním zásad správné 
zemědělské praxe je však možné  tyto stavy prakticky minimalizovat, až eliminovat.  
Na základě shromážděných údajů v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.v 
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platném znění je možno konstatovat, že při dodržení navržených podmínek k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví je ovlivnění obyvatelstva přijatelné.  

V návrhu stanoviska jsou formulována následující doporučení: 
• zajistit, aby v rámci plánu organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření v etapě 

výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí,  veřejné 
zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:    
Ø optimalizaci harmonogramu a doby výstavby s prováděním stavebních prací výhradně v denní době a mimo dny 

pracovního klidu; 
Ø optimalizaci stavebních prací i s ohledem na zajištění nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti 

v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
Ø minimalizaci zdrojů prašnosti; 
Ø omezení prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách;    
Ø zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a popřípadě  i včasného čištění 

znečištěných komunikací;    
Ø vhodné nakládání s odpady (stanovení konkrétních míst a nádob na tříděný odpad a systému sběru, třídění a 

soustřeďování odpadů, vedení evidence, přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním);  
Ø kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku 

ropných látek; 
Ø manipulaci s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod; 
Ø plán havarijních opatření i s ohledem na ochranu životního prostředí 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek 
i specifikaci garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí  

• další přípravu záměru orientovat na důsledné zavedení zásad správné zemědělské praxe, a 
to zejména s důrazem na omezování produkce pachových látek 

• zajistit optimální provětrávání stáje k dostatečné obměně vzduchu 

• zabezpečit provoz stáje důsledně podle zásad správné zemědělské praxe 

• pro omezení emisí amoniaku do ovzduší preferovat při aplikaci kejdy systémy přímého 
zapravování  do půdy injektory 

 
Obecně z hlediska zabezpečení zdravých životních podmínek jsou do návrhu 
stanoviska formulována následující doporučení: 
• přísně dodržovat veterinární, hygienické a bezpečnostní předpisy a pokyny (návody) pro 

obsluhu technologických linek 

• zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou 

• důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů 

• udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s  chlévskou  mrvou a 
kejdou 

• v případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek 
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům 

  
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima      

S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v dokumentaci 
konstatováno, že navrhovaná nová stáj pro dojnice představuje výhledově střední 
zdroj znečištění ovzduší. Celý areál chovu skotu provozovatele lze pak zařadit mezi 
velké zdroje. Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma 
střediska zemědělské výroby s tím, že emise zápachových látek  a rozsah OP na 
základě zadaných vstupních podmínek nebude větší než je stávající stav,  přestože 
bude zasahovat část obytné zástavby obce. Tyto závěry potvrzuje i zpracovaná 
rozptylová studie amoniaku. Zde je výpočtem podle schválené metodiky Symos97 
doloženo, že imisní koncentrace amoniaku budou u obytné zástavby  podlimitní (ve 
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vztahu k původnímu imisnímu limitu) a poněkud nižší. To vše  se započtením 
produkce amoniaku a zápachových látek ze všech stájí areálu.  

Stanovisko zpracovatele posudku   

V rámci zpracování rozptylové studie byly řešeny varianty: 

ü stávající stav 
ü navrhovaný neredukovaný stav 
ü navrhovaný redukovaný stav 
ü navrhovaný stav zohledňující i výkrmnu prasat Ing. Tichého 

Dokumentace konstatuje, že je i přes poměrně příznivé výsledky rozptylové studie  je 
nutné s ohledem na současné zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší  dbát na 
dodržení podmínek řádného provozu a zajistit, aby dalším provozem nedocházelo k 
výraznějšímu zhoršování kvality ovzduší. Proto je také nutné  provádět aplikaci hnoje 
a kejdy ze stájí na pozemky za vhodného počasí a zajistit jeho zapravení do půdy, 
čímž se výrazně omezí emise amoniaku a zápachových látek do ovzduší.  

Od výše uvedených aspektů se odvíjí i návrhy doporučení do stanoviska o hodnocení 
vlivů, které jsou v zásadě shodné s doporučeními uvedenými v kapitole vlivů na 
obyvatelstvo. 

Jak již bylo výše uvedeno, z hlediska charakteru záměru jsou z hlediska čistoty 
ovzduší významné pachové látky, které jsou kromě amoniaku představovány celou 
řadou chemických látek působících jako komplexní směs. I když koncentrace 
pachových látek k vyvolání pachového vjemu zdaleka nedosahují hodnot, které by 
mohly představovat přímé zdravotní riziko, mohou zvýšené koncentrace při 
nedodržování provozních podmínek podle zásad správné zemědělské praxe a 
v souběhu s nepříznivými klimatickými situacemi představovat obtěžování obyvatel 
s narušením faktoru pohody a ve výjimečných případech pak i zdravotní rizika. 
Z tohoto důvodu, i přesto, že v dokumentaci byla problematika zápachu posouzena ve 
výpočtu ochranného pásma chovu hospodářských zvířat z hlediska ochrany zdravých 
životních podmínek, je třeba jako zásadní opatření požadovat důsledné zavedení a 
plnění zásad správné zemědělské praxe a tím předcházet nadměrnému šíření 
pachových látek.  

Pokud jde o etapu výstavby, je možno na základě charakteru a rozsahu stavebních 
prací konstatovat, že při dodržování základních podmínek při výstavbě, zejména 
pokud jde o prašnost,  nemůže docházet ke znečišťování ovzduší, které by mohlo 
významně ovlivnit  imisní situaci v zájmovém území, resp. v nejbližším obytném území.  
Pro návrh stanoviska jsou formulována doporučení shodná s doporučeními v oblasti 
vlivů na obyvatelstvo. 

 
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Problematika hluku je řešena v hlukové studii, která je samostatnou přílohou 
posuzovaného materiálu. Pro výpočet hluku byl použit výpočtový program HLUK+, 
verze 6.03, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného 
dopravními i průmyslovými zdroji hluku.  

Dokumentace konstatuje, že ventilátory chlazení mléka mají velmi nízkou hlučnost a 
svými parametry vyhovují požadavkům hygienických předpisů. Ovlivnění obyvatel 
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jejich hlukem v noci dle zkušeností a výsledků výpočtu hlukové studie  nepřichází 
v úvahu, neboť nová stáj  je od obce dostatečně vzdálena a odcloněna ostatními 
objekty. Hluk způsobený dopravními prostředky nebude vyšší než v současném stavu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí by měla být 
dodržena již na hranici areálu. Posuzovaný provoz areálu chovu skotu by neměl mít 
dle dokumentace ve vztahu k svému okolí a životnímu prostředí žádné jiné zásadní 
vlivy než byly popsány a kvantifikovány. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

V etapě výstavby budou stavební práce malého rozsahu a dodavatel stavebních prací 
musí přizpůsobit organizaci prací a nasazení techniky tak, aby garantoval zajištění 
nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. S ohledem 
na rozsah záměru nelze očekávat, že tento hygienický limit nebude dodržen. 

Dokumentace sice dokládá akustickou situaci souvisejícími s nově uvažovanými zdroji 
hluku, není však patrná výsledná akustická situace v zájmovém území. Z hlediska 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci jsou pro další 
projektovou přípravu formulována následující doporučení, 
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 

které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku 

• v rámci zkušebního provozu provést měření hlučnosti z celého areálu v chráněném 
venkovním prostoru nejbližších staveb; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno 
podáním průkazu o plnění základního hygienického limitu z provozu celého areálu 

 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Etapa výstavby 

Vlivy na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby se posuzovaná dokumentace 
nezabývá. 
Etapa provozu 
Dokumentace konstatuje, že plánovaná výstavba nové stáje neovlivní nějak výrazně 
odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti, neboť novou 
stájí  budou zastavěny převážně stávající zpevněné plochy a stavební objekty. Nárůst 
zpevněných ploch je v rámci střediska minimální. Záměr nezasahuje do stávajících 
systémů odvodnění zemědělských pozemků, nezasahuje do žádného vodního toku. 
Není proto nutno realizovat žádné technické opatření retenčního nebo akumulačního 
charakteru.  

Dále je  v rámci výstavby  navrhováno vybudování skladovacích nádrží na kejdu  
s více než šesti měsíční kapacitou, což je naprosto dostačující kapacita.  Dále bude  
skladové hospodářství vybaveno odpovídající výdejní plochou pro stání vozidla při 
čerpání kejdy. Tato plocha musí být odkanalizována zpět do systému čerpání a 
oddělena od okolního terénu proti vnikání dešťových vod na tuto plochu. 

U skladovacích jímek, přečerpávacích jímek, podroštových kanálů a celé splaškové 
kanalizace  musí být v rámci výstavby provedena zkouška vodotěsnosti.  Ke kolaudaci 
musí být předloženy protokoly o zkoušce nepropustnosti dle ČSN 75 09 05.  
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Pro prevenci znečištění  dešťových vod kadavery je řešeno shromažďování uhynulých 
kusů do kafilerního boxu střediska. Investor musí zabezpečit jeho správný technický 
stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů.  

Další podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v širším katastru rozvozu 
vedlejších organických produktů z farmy (kejda a hnůj) je nutná pravidelná aktualizace 
plánu hnojení provozovatele při respektování zvláště chráněných území a jejich 
ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám 
aplikace v PHO vodních zdrojů (pokud bude na tyto pozemky vyváženo). 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Jak je patrné z předložené dokumentace, řešitelský tým se riziky související s etapou 
výstavby ve vztahu k ovlivnění jakosti vod nezabýval. Pro další projektovou přípravu 
záměru jsou formulována následující doporučení: 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

Ve vztahu k etapě provozu jsou formulována následující doporučení: 
• součástí  další projektové přípravy bude návrh monitoringu v okolí nádrží na kejdu; rozsah 

a četnost monitoringu projednat s příslušným vodohospodářským orgánem 

• podlahy,  skladovací nádrže  a všechny prvky manipulace s kejdou  připravit a realizovat 
jako vodotěsné, všechny tyto prvky prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do 
provozu, předložit ke kolaudaci o tomto protokol podle ČSN 75 09 05 

• realizovat uskladňovací nádrže na kejdu vybavené detekčním systémem úniku jímaných 
látek, s minimální 6-ti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu jejich 
naplněnosti 

• výdejní plocha bude odkanalizována zpět do systému čerpání  a bude od okolního terénu 
oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu 
na tuto  plochu 

• v rámci projektové přípravy zajistit, aby všechny prostory, kde se bude manipulovat 
s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, splňovaly 
podmínky pro manipulaci s těmito látkami.    

• zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením 
jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v 
dobrém technickém stavu 

• vhodným způsobem zabránit nátoku přívalových dešťových vod do prostor, kde může dojít 
k jejich kontaminaci 

• obsah jímky sloužící ke skladování odpadních vod ze sociálního zařízení bude likvidován 
na ČOV  

• zpracovat Plán havarijních opatřeních pro případ úniku látek škodlivých vodám a do 
kolaudace jej projednat s příslušnými orgány, s plánem budou seznámeni všichni 
pracovníci  

• v rámci stavby provést zkoušku vodotěsnosti u příslušných nádrží a kanalizace  

• v případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových 
nebo podzemních vod, postupovat podle plánu havarijních opatření    
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D.I.5 Vlivy na půdu 
nároky na půdní fond 

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde k malému záboru orné půdy ze 
ZPF. I když se jedná o půdu kvalitní, jde o zábor s přímou vazbou na zemědělský 
areál a tak lze, za předpokladu dodržení všech zásad ve smyslu zákona ČNR 
č.344/92 Sb., dle dokumentace s tímto záborem souhlasit.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Pro další projektovou přípravu je 
doporučeno respektování následujících doporučení: 
• v další projektové přípravě vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské 

půdy  

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 

vlivy na jakost půd 

Dokumentace konstatuje, že zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná 
aplikace všech vedlejších organických produktů  na pozemky, poněvadž má vliv na 
fyzikálně chemické vlastnosti půd - zlepšování podílu organických látek v půdě, 
zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy, což jsou jednoznačně pozitivní vlivy 
záměru.  

Negativním dopadem však může být eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování 
aktuálních  výstupů AZP při rozvozu kejdy a hnoje – aplikace na pozemky dostatečně 
zásobené dusíkem) nebo při nerovnoměrné aplikaci.   

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S uvedenými závěry dokumentace lez vyslovit souhlas. V souladu s posuzovanou 
dokumentací je pro další přípravu záměru formulováno následující doporučení:  
• aktualizovat a  nejdéle do kolaudace stavby předložit ke schválení, stávající rozvozový plán 

statkových hnojiv provozovatele o nový stav  ve středisku Oldřiš, při respektování  
následujících zájmů v celém zájmovém území rozvozu kejdy:  
a) zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na 

pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody 
b) vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení 

půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků 
c) zákaz aplikace kejdy především na pozemcích: 
Ø s melioracemi mladšími 3 let 
Ø 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu 
Ø v  inundačních pásmech vodních toků 
Ø na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem 
Ø na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých  
Ø ve 2. PHO vodních zdrojů  
Ø v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území přírody 
Ø na svažitých pozemcích nad 8o 
Ø na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí 

d) na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar 
e) na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy 
f) zajistit operativní zapravování do půdy buď zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky, nebo 

sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, 
pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem) 

g) organizačně zajistit zákaz aplikace na pozemky poblíž obcí  a rekreačních oblastí (chatové osady, 
zahrádkové kolonie) v teplých letních dnech 
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změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy  

Dokumentace konstatuje, že vlivy stavby na znečištění okolní půdy, změnu místní 
topografie, stabilitu a erozi půdy se v okolí stavby nijak neprojeví. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S uvedenými závěry dokumentace lze vyslovit souhlas. 

vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Dokumentace se tímto vlivem nezabývá. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou jasně 
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat 
doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány následující podmínky : 
• v další přípravě záměru precizovat záležitosti v oblasti nakládání s odpady s důrazem na 

jejich shromažďování a skladování, předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání 
odpadů, upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu 
a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí 
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude 
rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na 
uvedenou vyhlášku 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

 
Ve vztahu k uváděnému předpokladu zapracování odpadu katalogového čísla 020103  
do kejdy by to znamenalo postupovat nadále v souladu se zákonem o odpadech. 
V této souvislosti je formulováno následující doporučení: 
•  v rámci provozu nebude do kejdy zapracováván odpad kategorie 02 01 03  

vliv na chráněné části přírody 

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve 
smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do 
ochranných pásem těchto území.   

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S uvedenými závěry dokumentace lze vyslovit souhlas. 
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dokumentace konstatuje, že geologické poměry v zájmovém území nebudou 
ovlivněny, ani nehrozí poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických, 
paleontologických památek. 

Dále se uvádí, že nenastane změna infiltračních poměrů. Je konstatováno, že 
ovlivnění stávajících hydraulických a hydrogeologických poměrů nenastane. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze 
vyslovit souhlas.  

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 

Dokumentace konstatuje, že vzhledem  k tomu, že v daném území není znám výskyt 
žádného z živočichů ani rostlin, chráněných nebo ohrožených druhů, nebudou tito  
výstavbou a  provozem stáje a areálu ohroženi. 

Vlastní výstavba nevyžaduje kácení dřevin rostoucí mimo lesní porost.  Doporučuje se  
provést sadové úpravy v areálu.  Vlivy na bylinotravních porosty,  které budou 
dotčeny stavebními pracemi při výstavbě, lze pokládat za mírně nepříznivé, s ohledem 
na druhové složení flory za bezvýznamné. V kontextu případného ovlivnění druhové 
rozmanitosti flory okolí lze konstatovat, že takový vliv nenastane, poněvadž jsou 
dotčeny populace naprosto běžných druhů, obecně se v okolí obce vyskytujících. 
Nutná je prevence ruderalizace území po výstavbě. Provoz areálu  by tedy neměl dle 
dokumentace s ohledem na svojí charakteristiku a způsob provozování, negativně 
ovlivňovat floru a faunu v okolí. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

V kapitole C.II.5  se pro zájmovou lokalitu připouštějí náletové dřeviny, v kapitole 
D.I.7.1. se konstatuje, že vlastní výstavba nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo 
les. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v posuzovaném materiálu není doložena žádná 
detailnější inventarizace lokality z hlediska fauny, flory a prvků dřevin rostoucích mimo 
les, jsou pro další projektovou přípravu formulována následující doporučení: 
• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 

období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či alergenních 
plevelů zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech 
ploch postižených výstavbou 

Z hlediska další projektové přípravy je potom v souladu se zpracovatelem 
dokumentace formulováno následující doporučení:   
• připravit projekt ozelenění farmy s ohledem na prostorové podmínky areálu střediska              

při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav: 
ü zahuštěná výsadba především podél  západní, jižní,  jihovýchodní a východní   hranice areálu  formou 

kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience 
ü doplnit zeleň uvnitř areálu pomístnou výsadbou na volných plochách s ohledem na polohu inženýrských 

sítí,  bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a  stávající zpevněné plochy 
ü pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě  
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D.I.8 Vlivy na krajinu 

Dokumentace konstatuje, že se nejedná o kulturní harmonickou krajinu s typickým 
krajinným rázem, ale o oblast s krajinným rázem silně narušeným antropogenní 
činností člověka. S přihlédnutím k těmto znakům je estetická hodnota krajiny 
označena jako velmi snížená. Dokumentace konstatuje, že architektonické řešení 
exteriéru bude dotvořeno sadovými a parkovými úpravami s ohledem na krajinný ráz 
lokality. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku považuje za vhodné pouze upozornit, že stávající narušený 
krajinný ráz je zčásti taktéž výsledkem již stávajícího průmyslového objektu. 
S uvedenými závěry posuzovaného materiálu týkající se vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivu na krajinu, včetně krajinného rázu vycházející tedy ze stávajícího 
stavu lze vyslovit souhlas. 

 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Navrhovaný záměr neohrozí nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či 
jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizován na území, kde se výše uvedená 
díla či památky nevyskytují. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými závěry dokumentace je možné se ztotožnit.  
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D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů 
Realizace předkládaného záměru má poměrně malý vliv na kvalitu životního prostředí 
zájmové oblasti. Vlivy na zasažené území jsou velmi malé a jsou vymezeny 
ochranným pásmem chovu zvířat.  

Pachové látky by se za běžných rozptylových podmínek neměly nadměrně šířit 
k obytné zástavbě. 

Četnost dopravy je zanedbatelná. 

Nebude docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti, která by mohla překročit povolené 
hodnoty u obytné zástavby. 

Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví 
rezultujících z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
zejména opatření souvisejících s důsledným zavedením a plněním zásad správné 
zemědělské praxe s důrazem na omezování pachových látek, nebude mít posuzovaný 
záměr významné nepříznivé vlivy na  životní prostředí a veřejné zdraví. Z tohoto 
pohledu je posuzovaný záměr přijatelný. 

Realizace záměru prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní živočichy a rostliny, 
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný 
majetek a kulturní památky a akustickou situaci. Ovlivní sice ovzduší, avšak toto 
ovlivnění bude s ohledem na technické řešení chovu na úrovni nejlepší dostupné 
technologie a při důsledném zavedení a plnění zásad správné zemědělské praxe 
akceptovatelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené složky životního prostředí 
se tak promítají i do přijatelného ovlivnění veřejného zdraví včetně přijatelného 
ovlivnění faktoru pohody obyvatel. 

Technická řešení v rámci posuzovaného záměru a způsob provozování chovu zvířat 
včetně navrhovaných opatření, resp. podmínek rezultující z procesu posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb., zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se záměrem 
nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.  
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

Posuzovaný materiál konstatuje, že základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci  
provozu stájí dojít jsou představována především možným požárem objektu, havárií 
dopravních nákladních automobilů, eventuálně havárií jímky  na kejdu. 

Opatření pro případ zabezpečení objektů z hlediska požáru je součástí  projektové 
dokumentace a základní preventivní opatření jsou již uplatněna ve vlastním 
technickém řešení objektů a jejich členění z hlediska požární bezpečnosti a 
odstupových vzdáleností. 

Dopady případných havárií by se s největší pravděpodobností projevily pouze v 
nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější 
prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly 
technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Opatření týkající se prevence a omezení potenciálních nepříznivých vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro 
příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který je součástí tohoto posudku: 
• další přípravu záměru orientovat na respektování příslušných preventivních opatření podle 

požadavků orgánu vykonávajícího státní požární dozor 

• při aktualizaci havarijního plánu, provozního a požárního řádu akcentovat i problematiku 
ochrany životního prostředí, včetně  řešení havarijních a nestandardních provozních stavů, 
s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví    

 
II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci předložené dokumentace nebyly varianty předloženy. Protože v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí nebyly varianty požadovány lze ze strany 
zpracovatele posudku předložený postup považovat za akceptovatelný. Pro 
navrženou variantu jsou předkládaným posudkem formulována odpovídající 
doporučení. 

  

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 
hranice 

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.   
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III. POSOUZENÍ 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 a veřejné 
zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se 
s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá 
v rámci další přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného 
záměru, a to i na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Aplikace zásad správné zemědělské praxe prakticky představuje naplnění požadavku 
na využívání nejlepších dostupných technik a při respektování opatření rezultujících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. odpovídá požadavkům k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví.  
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru  byla zpracováno 
oznámení dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. v platném znění. 
Zpracovatel vycházel především ze vstupních informací oznamovatele ve fázi 
zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy ochrany životního 
prostředí, hygienické, požární a bezpečnostní normy. 

Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládaného materiálu jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány 
s akceptovatelnou vypovídací  schopností a umožňují pokračovat v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.  

Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Návrh opatření k 
prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů jako 
výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.  
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě na 
vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje, 
popřípadě doplňuje. V této kapitole jsou sumarizována veškerá opatření, doporučená 
zpracovatelem posudku k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů 
stavby a následného provozu na životní prostředí. Jsou rozdělena do tří částí a to pro 
fázi přípravy, výstavby a provozu. V této podobě jsou uvedena i v přiloženém návrhu 
stanoviska orgánu státní správy: 

Pro fázi přípravy: 
• zajistit, aby v rámci plánu organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření v etapě 

výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí,  veřejné 
zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:    
Ø optimalizaci harmonogramu a doby výstavby s prováděním stavebních prací výhradně v denní době a mimo dny 

pracovního klidu; 
Ø optimalizaci stavebních prací i s ohledem na zajištění nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti 

v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
Ø minimalizaci zdrojů prašnosti; 
Ø omezení prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách;    
Ø zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a popřípadě  i včasného čištění 

znečištěných komunikací;    
Ø vhodné nakládání s odpady (stanovení konkrétních míst a nádob na tříděný odpad a systému sběru, třídění a 

soustřeďování odpadů, vedení evidence, přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním);  
Ø kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku 

ropných látek; 
Ø manipulaci s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod; 
Ø plán havarijních opatření i s ohledem na ochranu životního prostředí 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek 
i specifikaci garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí  

• další přípravu záměru orientovat na důsledné zavedení zásad správné zemědělské praxe, a 
to zejména s důrazem na omezování produkce pachových látek 

• zajistit optimální provětrávání stáje k dostatečné obměně vzduchu 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku 
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• součástí  další projektové přípravy bude návrh monitoringu v okolí nádrží na kejdu; rozsah a 
četnost monitoringu projednat s příslušným vodohospodářským orgánem 

• podlahy,  skladovací nádrže  a všechny prvky manipulace s kejdou  připravit a realizovat 
jako vodotěsné, všechny tyto prvky prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do 
provozu, předložit ke kolaudaci o tomto protokol podle ČSN 75 09 05 

• realizovat uskladňovací nádrže na kejdu vybavené detekčním systémem úniku jímaných 
látek, s minimální 6-ti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu jejich 
naplněnosti 

• výdejní plocha bude odkanalizována zpět do systému čerpání  a bude od okolního terénu 
oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu 
na tuto  plochu 

• v rámci projektové přípravy zajistit, aby všechny prostory, kde se bude manipulovat 
s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, splňovaly 
podmínky pro manipulaci s těmito látkami 

• vhodným způsobem zabránit nátoku přívalových dešťových vod do prostor, kde může dojít 
k jejich kontaminaci 

• aktualizovat a  nejdéle do kolaudace stavby předložit ke schválení, stávající rozvozový plán 
statkových hnojiv provozovatele o nový stav  ve středisku Oldřiš, při respektování  
následujících zájmů v celém zájmovém území rozvozu kejdy:  
§ zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na 

pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody 
§ vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení 

půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků 
§ zákaz aplikace kejdy především na pozemcích: 
Ø s melioracemi mladšími 3 let 
Ø 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu 
Ø v  inundačních pásmech vodních toků 
Ø na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem 
Ø na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých  
Ø ve 2. PHO vodních zdrojů  
Ø v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území přírody 
Ø na svažitých pozemcích nad 8o 
Ø na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí 

§ na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar 
§ na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy 
§ zajistit operativní zapravování do půdy buď zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky, nebo 

sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, 
pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem) 
§ organizačně zajistit zákaz aplikace na pozemky poblíž obcí  a rekreačních oblastí (chatové osady, 

zahrádkové kolonie) v teplých letních dnech 

• v další přípravě záměru precizovat záležitosti v oblasti nakládání s odpady s důrazem na 
jejich shromažďování a skladování, předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání 
odpadů, upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu 
a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• připravit projekt ozelenění farmy s ohledem na prostorové podmínky areálu střediska              
při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav: 
§ zahuštěná výsadba především podél  západní, jižní,  jihovýchodní a východní   hranice areálu  formou 

kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience 
§ doplnit zeleň uvnitř areálu pomístnou výsadbou na volných plochách s ohledem na polohu inženýrských sítí,  

bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a  stávající zpevněné plochy 
§ pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě  

• další přípravu záměru orientovat na respektování příslušných preventivních opatření podle 
požadavků orgánu vykonávajícího státní požární dozor 
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• v další projektové přípravě vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské 
půdy  

• zpracovat Plán havarijních opatřeních pro případ úniku látek škodlivých vodám a do 
kolaudace jej projednat s příslušnými orgány, s plánem budou seznámeni všichni pracovníci  

Pro fázi výstavby:  
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• v případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových 
nebo podzemních vod, postupovat podle plánu havarijních opatření    

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí 
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených 
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude 
rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  v prostoru staveniště s odkazem na 
uvedenou vyhlášku 

• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či alergenních 
plevelů zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech 
ploch postižených výstavbou 

• v rámci stavby provést zkoušku vodotěsnosti u příslušných nádrží a kanalizace  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

Pro fázi provozu: 

• při aktualizaci havarijního plánu, provozního a požárního řádu akcentovat i problematiku 
ochrany životního prostředí, včetně  řešení havarijních a nestandardních provozních stavů, 
s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví    

• v rámci zkušebního provozu provést měření hlučnosti z celého areálu v chráněném 
venkovním prostoru nejbližších staveb; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno 
podáním průkazu o plnění základního hygienického limitu z provozu celého areálu 

• v rámci provozu nebude do kejdy zapracováván odpad kategorie 02 01 03  

• zabezpečit provoz stáje důsledně podle zásad správné zemědělské praxe 

• pro omezení emisí amoniaku do ovzduší preferovat při aplikaci kejdy systémy přímého 
zapravování  do půdy injektory 

• přísně dodržovat veterinární, hygienické a bezpečnostní předpisy a pokyny (návody) pro 
obsluhu technologických linek 
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• zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením 
jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v 
dobrém technickém stavu 

• obsah jímky sloužící ke skladování odpadních vod ze sociálního zařízení bude likvidován na 
ČOV  

• zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou 

• důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů 

• udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s  chlévskou  mrvou a 
kejdou 

• v případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek 
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. v platném znění se k posuzované 
dokumentaci vyjádřily: 
1)  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
     č.j.: 3519/07/HOK-Sy/213 
     ze dne: 25.9. 2007 
Podstata vyjádření: 

Ze strany KHS není k uvažovanému záměru připomínek 
 

2)  Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství 
 č.j.: KrÚ 40163-2/2007/OŽPZ/CH 

     ze dne: 12.9. 2007 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska oddělení odpadového hospodářství je požadováno doplnit katalogová 
čísla některých odpadů. Dále je upozorněno, že v dokladové části není žádná zmínka 
o tom, zda pro nakládání s uvedenými nebezpečnými odpady má provozovatel platné 
rozhodnutí  

Stanovisko: 

Z dikce procesu EIA v okamžiku vypracování posudku je patrné, že již není nástroj, 
jak doplňovat dokumentaci EIA. Zpracovatel posudku nepovažoval za nutné ve vztahu 
k uvedeným připomínkám požadovat doplnění dokumentace, protože se nejedná o 
připomínky, které by ovlivňovaly závěry procesu EIA z hlediska velikosti a 
významnosti vlivů a současně se jedná o požadavky, které budou řešeny v rámci další 
projektové přípravy dle příslušného složkového zákona a souvisejících předpisů. 
   
b) Z hlediska nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky  nejsou 
připomínky. 
 
c) Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nejsou připomínky. 
 
d) Z hlediska ochrany přírody není připomínek. Je  požadováno realizovat opatření 
k zabránění ruderalizace území a dále provést výsadbu pásu izolační zeleně. 

Stanovisko: 

Uvedená doporučení jsou  zapracována do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 
e) Z hlediska orgánu ochrany ZPF ke uvedeno, že ve vztahu k záboru  ZPF v rozsahu 
1500 m2 je příslušným úřadem MÚ Polička 
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3) Česká inspekce životního prostředí 
    oblastní inspektorát Hradec Králové 
    č.j.: 45/ŘI/06353/07 
    ze dne: 1.10. 2007 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska orgánu ochrany ovzduší je uvedeno, že  v dokumentaci uvedený emisní 
limit emisí amoniaku 500 g/h a 50 mg/m3 není v souladu s NV č. 615/2006 Sb. 
Zemědělské zdroje nemají stanoven limit pro amoniak. Velké a střední zemědělské 
zdroje však dle §5 NV č. 615/2006 Sb., zpracovávají plán zavedení zásad správné 
zemědělské praxe. V souladu s ustanovením  § 5 zákona o ochraně ovzduší tento 
plán předloží krajskému úřadu a po jeho schválení  mají povinnost jej plnit. Povinnosti 
provozovatelů velkých zdrojů znečišťování ovzduší – Středisko Oldřiš velkým zdrojem 
je – vyplývají z ustanovení § 11 zákona o ochraně ovzduší. To mj. znamená, zajistit 
k rekonstrukci stáje stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší a dále plnit 
ustanovení §10 tohoto zákona, který nedovoluje vnášení pachových látek ze 
stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Za 
předpokladu, že bude provozovatel plnit i další povinnosti provozovatele velkého 
zdroje znečišťování ovzduší vyplývající z ustanovení § 11 zákona o ochraně ovzduší 
nemáme k uvažované akci připomínky. 

Stanovisko: 

Uvedené vyjádření není dle názoru zpracovatele posudku v rozporu s návrhem 
stanoviska. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe je v návrhu stanoviska 
obsažen. Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší jsou dány jednoznačně 
tímto složkovým zákonem bez ohledu na proces EIA. 
 
b) Oddělení odpadového hospodářství konstatuje, že v předložené dokumentaci jsou 
specifikovány jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik je předpokládán při výstavbě a při 
provozu záměru. Zpracovatel dokumentace se nevyrovnal s požadavky, zda odpady 
budou v rámci provozu a výstavby záměru shromažďovány či skladovány před 
předáním oprávněné osobě. V předložené dokumentaci není s odkazem na stavební 
řízení specifikován způsob shromažďování, skladování, třídění odpadů a nejsou 
konkretizovány shromažďovací  a skladovací prostředky odpadů. Shromažďovací a 
skladovací místa musí být v souladu s §§ 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání  s odpady, v platném znění. 

Dále jsou připomínky k nakládání s komunálním odpadem, jehož vznik je popsán 
pouze v etapě provozu. Upozorňujeme, že tento druh odpadu bude vznikat i v rámci 
výstavby. Dále v souvislosti s výše uvedeným uvádíme, že je nutné vytřídění 
nebezpečných a využitelných složek (plasty, sklo, papír) z komunálního odpadu a 
provést jejich zařazení pod samostatná katalogová čísla. 

V rámci výstavby upozorňujeme, že s vytěženou zeminou a hlušinou, která bude 
v následujících fázích realizace záměru použita k terénním úpravám, je nutno 
nakládat v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
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Na str. 31 předložené dokumentace je popsán vznik odpadu kat. č. 02 01 03 – odpad 
rostlinných pletiv, který bude shrnován do kejdy a hnoje. Pokud bude se zbytky krmiv 
nakládáno v režimu odpadů, je nutné postupovat v souladu se zákonem o odpadech. 

Dále jsou na str. 31 dokumentace popsány další druhy odpadů, které budou vznikat 
v rámci provozu. Konkrétně se jedná o plastové obaly od dezinfekčních prostředků 
uvedené pod kat. č. 02 01 08 kategorie „N“ a obaly od použitých a obaly od použitých 
veterinárních léčiv uvedené pod kat.č. 18 02 08 kategorie „N“. V tomto případě 
doporučujeme zvážit zařazení těchto  druhů odpadů pod kat. č. skupiny 15 – odpadní 
obaly a nakládat s nimi dle jejich skutečných  vlastností. 

Dále upozorňujeme, že pokud budou při realizaci záměru a následném provozu 
vznikat další druhy odpadů kategorie ostatní i nebezpečný odpad, které nejsou 
uvedeny v předloženém oznámení (např. v rámci výstavby může dále vznikat např. 
zemina znečištěná ropnými látkami při provozu mechanizmů, dále ve fázi výstavby i 
za provozu mohou vznikat absorpční tkaniny znečištěné škodlivinami apod.), je nutné 
i s nimi nakládat dle jejich skutečných vlastností  a v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

V kapitole věnované problematice odpadů je využíváno pojmů „likvidace odpadů“, 
které v současnosti platná legislativa na úseku odpadového hospodářství nezná. 

V souvislosti  se vznikem nebezpečných odpadů upozorňujeme, že s nebezpečnými  
odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy. 

Oddělení odpadového hospodářství, po prostudování předložené dokumentace, 
uvádí, že k danému záměru, při dodržení všech podmínek uvedených v předložené 
dokumentaci, zejména těch uvedených v kap. D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení , 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, nemá k předloženému záměru 
dalších zásadních připomínek. 

Stanovisko: 

Připomínky specifikované ve vyjádření oddělení odpadového hospodářství většinově 
vyplývají přímo ze složkového zákona a souvisejících předpisů a neměly by 
významněji  ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Další ve 
vyjádření uvedené připomínky jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu.  

 
c) Z pohledu ochrany přírody a krajiny nejsou k uvažovanému záměru připomínky. 
Ochranu krajinného rázu je, s ohledem na chráněnou krajinnou oblast, nezbytné 
zajistit omezením viditelnost velmi rozměrných staveb realizací kompenzačních 
opatření, tedy navrženou výsadbou dřevin. Při tom je významná výsadba stromořadí 
v kombinaci s keři podél hranic zemědělského areálu sousedících s nezastavěnou 
krajinou. 

Stanovisko: 

Projekt sadových úprav je zahrnut do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 
d) Z hlediska oddělení ochrany lesa  nejsou k záměru připomínky. 
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4) Česká inspekce životního prostředí,  
    oblastní inspektorát Brno 
    č.j.: ČIŽP/47/IPP/0725031.001/07/BLV 
    ze dne: 9.10. 2007 
Podstata vyjádření: 

Z hlediska ochrany vod bez připomínek. Upozorňují pouze na formální nedostatek 
v označení kejdy za odpadní vodu. Kejda je tekutým statkovým hnojivem – látkou 
závadnou vodám v kategorii nebezpečné dle přílohy 1 zákona o vodách. Další stupeň 
posouzení nepožadují. 

Stanovisko: 

S uvedeným vyjádřením lze vyslovit souhlas. Uvedená připomínka by však neměla 
významněji ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
 
5) Obec Oldřiš,  
    Jiří Jílek, starosta 
    č.j.: 138/2007 
    ze dne: 11.10. 2007 
Podstata vyjádření: 

a) Obec Oldřiš k uvažovanému záměru nemá připomínek. 
 

Pozn.1: Veškerá  vyjádření  obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze předkládaného 
posudku.  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Záměr je umístěn v Pardubickém kraji, v  katastrálním území Oldřiš. 

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska 
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní situaci a 
potenciálně vlivy na vodu. 

Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné. 
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní 
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech 
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska 
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr: 

ZÁVĚR 

k posouzení bylo předložena dokumentace  v rozsahu přílohy č.4 na záměr 

Stáj pro dojnice Oldřiš 
 

zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem, který je držitelem 
osvědčení odborné způsobilosti č.j.1547/197/OPVŽP/95. 

Dokumentace   byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v 
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je 
zpracována dle požadavku tohoto zákona. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení 
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy 

doporučuji 
realizovat záměr 

Stáj pro dojnice Oldřiš 

ve variantě navržené oznamovatelem 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy. Podmínkou tohoto konstatování je respektování doporučení 
vyplývajících ze stanoviska o hodnocení vlivů. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
Krajský úřad 

odbor životního prostředí a zemědělství 
___________________________________________________________________ 
                                        V Pardubicích, dne: 

č.j.: 
 

 
STANOVISKO 

o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění 
 o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:                  Stáj pro dojnice Oldřiš 
 

I.2. Kapacita záměru:       V rámci modernizace chovu skotu je na jižním okraji 
areálu (v místě výkrmny prasat a skladovacího 
objektu) navrhováno vybudovat moderní 
bezstelivovou stáj pro dojnice s kapacitou 282 ks 
dojnic s robotizovaným dojením. Modernizace chovu 
skotu  je dále  spojena s opuštěním stávajících stájí 
prasat – porodna prasnic (stáj č. 5) a výkrmna prasat 
(stáj č. 3) a se změnami ve stávajících stájí skotu ve 
středisku. Jedná o dvě stáje dojnic (stáje č. 1 a 2), 
které by měly být využity jako odchovny jalovic. Ve 
stáji č. 2  dojde ke změně technologie ze stelivové na 
bezstelivovou. Porovnání kapacit, hmotnosti a počtu 
VDJ před a po realizaci záměru je patrný z následující 
tabulky: 

Stávající stav 
Kapacita 

(ks) 
Celk. hmotnost 

(kg) 
Počet VDJ Celkem 

1055 269550 539,1 
Navrhovaný stav 
Kapacita 

(ks) 
Celk. hmotnost 

(kg) 
Počet VDJ Celkem 

722 315300 630,6 
 

I.3. Umístění:         kraj:    Pardubický 
                             obec:  Oldřiš 
                                                 KÚ:     Oldřiš 
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I.4. Obchodní firma oznamovatele: I. AGRO Oldřiš a.s. 
   

I.5. IČO oznamovatele:    252 65 521 

 
I.6. Sídlo oznamovatele:                       I. AGRO Oldřiš a.s. 
                                                    Oldřiš čp. 236  
                                                    PSČ 569 82  
 
 
                        
 
II.  Popis průběhu hodnocení 
II.1. Oznámení: 
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo 
vypracováno v květnu 2007 oprávněnou osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem, který je 
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č č.j.1547/197/OPVŽP/95. 

II.2. Dokumentace: 
Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla 
vypracována v srpnu 2007 oprávněnou osobou Ing. Petrem Pantoflíčkem, který je 
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č č.j.1547/197/OPVŽP/95. 

II.3. Posudek: 
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657 / 
ENV/06. 

Posudek byl příslušnému úřadu předložen v prosinci 2007. 

II.4. Veřejné projednání: 
Místo veřejného projednání: 
Datum veřejného projednání: 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy 

předloženo v květnu  2007 

Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 23.05.2007 

Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 02.07.2007 vydáním Závěrů zjišťovacího 
řízení, a to s následujícím závěrem: 

Záměr „Stáj pro dojnice Oldřiš“,  naplňuje dikci bodu 1.7 „Chov hospodářských zvířat 
s kapacitou od 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka – 500 kg živé hmotnosti)“ 
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kategorie I přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo podle § 7 odst.1 zákona 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován 
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě zjišťovacího řízení 
vedeného podle §6 a 7 zákona dospěl správní úřad  k závěru, že záměr „Stáj pro 
dojnice Oldřiš“ bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Ø Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo provedeno dne 
12.9.2007 

Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 24.10.2007 
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne:10.10.2007 
Ø Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování 
podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.  

Ø Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  …………………. a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o 
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.   

 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 
1)  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
     č.j.: 3519/07/HOK-Sy/213 
     ze dne: 25.9. 2007 

2)  Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství 
 č.j.: KrÚ 40163-2/2007/OŽPZ/CH 

     ze dne: 12.9. 2007 

3)  Česká inspekce životního prostředí 
     oblastní inspektorát Hradec Králové 
     č.j.: 45/ŘI/06353/07 
     ze dne: 1.10. 2007 

4)  Česká inspekce životního prostředí,  
     oblastní inspektorát Brno 
     č.j.: ČIŽP/47/IPP/0725031.001/07/BLV 
     ze dne: 9.10. 2007 

5)  Obec Oldřiš,  
     Jiří Jílek, starosta 
     č.j.: 138/2007 
     ze dne: 11.10. 2007 
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III. Hodnocení záměru 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti  
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na imisní situaci 
a potenciálně vlivy na vodu a vodní hospodářství. Ostatní vlivy na další složky 
životního prostředí lze označit za malé a málo významné. Při respektování 
navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze 
vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů 
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější 
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení 
předmětného záměru.  

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující 
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky 
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi 
přípravy, výstavby a provozu záměru.   

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces 
EIA. 

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel 
jednovariantní řešení. 

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.  

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající 
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému 
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného 
posudku nejsou akceptovány. 
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III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě 
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný úřad podle §22 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb.a zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní 
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních 
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, 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 

Stáj pro dojnice Oldřiš  

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: 

Pro fázi přípravy: 
• zajistit, aby v rámci plánu organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření v etapě 

výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí,  veřejné 
zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na:    
Ø optimalizaci harmonogramu a doby výstavby s prováděním stavebních prací výhradně v denní době a mimo dny 

pracovního klidu; 
Ø optimalizaci stavebních prací i s ohledem na zajištění nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti 

v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
Ø minimalizaci zdrojů prašnosti; 
Ø omezení prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách;    
Ø zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a popřípadě  i včasného čištění 

znečištěných komunikací;    
Ø vhodné nakládání s odpady (stanovení konkrétních míst a nádob na tříděný odpad a systému sběru, třídění a 

soustřeďování odpadů, vedení evidence, přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním);  
Ø kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku 

ropných látek; 
Ø manipulaci s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod; 
Ø plán havarijních opatření i s ohledem na ochranu životního prostředí 

• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek 
i specifikaci garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí  

• další přípravu záměru orientovat na důsledné zavedení zásad správné zemědělské praxe, a 
to zejména s důrazem na omezování produkce pachových látek 

• zajistit optimální provětrávání stáje k dostatečné obměně vzduchu 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované 
parametry stacionárních zdrojů hluku 

• součástí  další projektové přípravy bude návrh monitoringu v okolí nádrží na kejdu; rozsah 
a četnost monitoringu projednat s příslušným vodohospodářským orgánem 
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• podlahy,  skladovací nádrže  a všechny prvky manipulace s kejdou  připravit a realizovat 
jako vodotěsné, všechny tyto prvky prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do 
provozu, předložit ke kolaudaci o tomto protokol podle ČSN 75 09 05 

• realizovat uskladňovací nádrže na kejdu vybavené detekčním systémem úniku jímaných 
látek, s minimální 6-ti měsíční  kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu jejich 
naplněnosti 

• výdejní plocha bude odkanalizována zpět do systému čerpání  a bude od okolního terénu 
oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu 
na tuto  plochu 

• v rámci projektové přípravy zajistit, aby všechny prostory, kde se bude manipulovat 
s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, splňovaly 
podmínky pro manipulaci s těmito látkami 

• vhodným způsobem zabránit nátoku přívalových dešťových vod do prostor, kde může dojít 
k jejich kontaminaci 

• aktualizovat a  nejdéle do kolaudace stavby předložit ke schválení, stávající rozvozový plán 
statkových hnojiv provozovatele o nový stav  ve středisku Oldřiš, při respektování  
následujících zájmů v celém zájmovém území rozvozu kejdy:  
§ zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na 

pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody 
§ vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení 

půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků 
§ zákaz aplikace kejdy především na pozemcích: 
Ø s melioracemi mladšími 3 let 
Ø 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu 
Ø v  inundačních pásmech vodních toků 
Ø na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem 
Ø na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých  
Ø ve 2. PHO vodních zdrojů  
Ø v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území přírody 
Ø na svažitých pozemcích nad 8o 
Ø na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí 

§ na pozemcích s melioracemi mladšími 5ti let řešit pouze aplikaci do 50% průměrné dávky na hektar 
§ na svažitých pozemcích (do 8o) bezpodmínečně zajistit okamžité zapravení do půdy 
§ zajistit operativní zapravování do půdy buď zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky, nebo 

sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, 
pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem) 
§ organizačně zajistit zákaz aplikace na pozemky poblíž obcí  a rekreačních oblastí (chatové osady, 

zahrádkové kolonie) v teplých letních dnech 

• v další přípravě záměru precizovat záležitosti v oblasti nakládání s odpady s důrazem na 
jejich shromažďování a skladování, předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání 
odpadů, upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu 
a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• připravit projekt ozelenění farmy s ohledem na prostorové podmínky areálu střediska              
při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav: 
§ zahuštěná výsadba především podél  západní, jižní,  jihovýchodní a východní   hranice areálu  formou 

kombinované pásové výsadby listnatých stromů a keřů domácí druhové provenience 
§ doplnit zeleň uvnitř areálu pomístnou výsadbou na volných plochách s ohledem na polohu inženýrských 

sítí,  bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a  stávající zpevněné plochy 
§ pro výsadbu použít zapěstované jedince v odpovídající druhové skladbě  

• další přípravu záměru orientovat na respektování příslušných preventivních opatření podle 
požadavků orgánu vykonávajícího státní požární dozor 

• v další projektové přípravě vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské 
půdy  
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• zpracovat Plán havarijních opatřeních pro případ úniku látek škodlivých vodám a do 
kolaudace jej projednat s příslušnými orgány, s plánem budou seznámeni všichni 
pracovníci  

Pro fázi výstavby:  
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• v případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových 
nebo podzemních vod, postupovat podle plánu havarijních opatření    

• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů 
stanovených vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive 
stavební suti bude rozhodnuto  až na základě provedených rozborů zemin  v prostoru 
staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku 

• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či alergenních 
plevelů zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech 
ploch postižených výstavbou 

• v rámci stavby provést zkoušku vodotěsnosti u příslušných nádrží a kanalizace  

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

Pro fázi provozu: 

• při aktualizaci havarijního plánu, provozního a požárního řádu akcentovat i problematiku 
ochrany životního prostředí, včetně  řešení havarijních a nestandardních provozních stavů, 
s cílem eliminovat vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví    

• v rámci zkušebního provozu provést měření hlučnosti z celého areálu v chráněném 
venkovním prostoru nejbližších staveb; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno 
podáním průkazu o plnění základního hygienického limitu z provozu celého areálu 

• v rámci provozu nebude do kejdy zapracováván odpad kategorie 02 01 03  

• zabezpečit provoz stáje důsledně podle zásad správné zemědělské praxe 

• pro omezení emisí amoniaku do ovzduší preferovat při aplikaci kejdy systémy přímého 
zapravování  do půdy injektory 

• přísně dodržovat veterinární, hygienické a bezpečnostní předpisy a pokyny (návody) pro 
obsluhu technologických linek 

• zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením 
jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v 
dobrém technickém stavu 
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• obsah jímky sloužící ke skladování odpadních vod ze sociálního zařízení bude likvidován 
na ČOV  

• zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou 

• důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů 

• udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s  chlévskou  mrvou a 
kejdou 

• v případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek 
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům 
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Příloha 1 – Vyjádření k záměru 
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