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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU
Chov nosnic – Choltice - Luhy

I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Z hlediska živočišné výroby
Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve
stávajícím areálu zemědělské farmy v Cholticích – Luzích. V hale bude chováno
celkem 180 000 nosnic, tj. při průměrné hmotnosti 2 kg na nosnici 720 dobytčích
jednotek.
Z hlediska stavebního
V současné době jsou ve stávajícím areálu nevyužívané objekty, které dříve sloužily
jako velkokapacitní teletník. Ten již není několik let využíván. Záměrem investora je
částečná demolice stávajících objektů a jejich nahrazení novou halou pro chov nosnic
s produkcí vajec. Hala bude umístěna v půdorysu jedné z původních hal. (Hala 1)
Součástí areálu bude dále rekonstruovaný objekt, který po rekonstrukci vnitřního
uspořádání bude sloužit jako sklad obalů, třídírna vajec, balička, sociální zázemí,
melanžárna a hygienická smyčka. (Hala 2)
Posledním využívaným objektem bude administrativní budova.
I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTÁLNÍ ÚZEMÍ)

Obec:
Katastrální území:
Kraj:
I.4.

Choltice
Choltice
Pardubický

OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE

VEJCE CZ s.r.o., Nedokončená 9, Praha 9 - Kyje
I.5.

IČ OZNAMOVATELE

IČO:
I.6.

27428559

SÍDLO (BYDLIŠTĚ) ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE

Oprávněný zástupce oznamovatele: Michael Schubert, Urxova 3, 180 00 Praha 1
Mobil:
603 440 716
I.7.

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

Ing. Radek Píša
Držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j.
7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti
odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn č.j.
47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006
Adresa:
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
Tel., fax.:
466 536 610
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I.8.

ZPRACOVATEL POSUDKU

Zpracovatel:

tel./fax:
mobil:
e-mail:

I.9.

Ing. Vraný Miroslav
Jindřišská 1748
530 02 Pardubice
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 15650/4136/OEP/92
+420 466 657 509
+420 602 434 897
farmprojekt@volny.cz
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 15650/4136/OEP/92 je
součástí příloh k tomuto dokumentu

PŘEHLED PODKLADŮ - CHRONOLOGICKÁ SOUSLEDNOST

I.
1.
2.
3.

4.

OZNÁMENÍ
Podání oznámení „Chov nosnic – Choltice–Luhy“ (dále jen „Záměru“) dne
30.01.2008
Zahájení zjišťovacího řízení „Záměru“ zařazeného v kategorii I bod 1.7 dne
05.02.2008
Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků,
dalších osob:
a. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
22.02.2008, číslo jednací 45/ŘI/014269/08,
b. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
25.02.2008, číslo jednací 666/08/HRA-Pce/213,
c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
25.02.2008, číslo jednací KrÚ 5275-5/2008/OŽPZ/JI,
Závěr zjišťovacího řízení ze dne 04.03.2008

II. DOKUMENTACE
1. Předložení dokumentace k „Záměru“ dne 14.04.2008,
2. Zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Pardubického kraje dne
18.04.2008,
3. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků,
dalších osob:
a. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
05.05.2008 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.001/08/KRR,
b. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ze dne 15.05.2008, číslo jednací:
2001/08/HRA–Pce/213
c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
15.05.2008, číslo jednací KrÚ 5275-14/2008/OŽPZ/JI,
d. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
23.05.2008 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.002/08/KRR - doplněk,

4.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství vydal
27.05.2008 rozhodnutí o „Vrácení dokumentace „Chov nosnic – Choltice –Luhy““
Požadavek na doplnění nebo přepracování dokumentace se vztahoval zejména na:
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-

předložení rozptylové studie, která byla doplněna dne 11.3.2008 o imisní
koncentrace PM10,
doplnění ochranného pásma chovu zvířat dle metodiky SZÚ zveřejněné v
AHEM č. 8/1999 - Postup pro posuzování ochranného pásma chovu zvířat z
hlediska ochrany zdravých životních podmínek,
vyhodnocení umístění záměru ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje
„Luhy" určeného pro zásobování veřejného vodovodu a to z hlediska vydatnosti
a ochrany zdroje

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství vydal dne
09.06.2008 pověření zpracováním posudku „Záměru“ Ing. Miroslava Vraného. Součástí
bylo i předání doposud obdržených vyjádření k záměru.
III.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

PŘEPRACOVANÁ DOKUMENTACE
Předložení přepracované dokumentace k „Záměru“ dne 28.04.2009,
Zveřejnění doplněné dokumentace k „Záměru“ dne 11.05.2009,
Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků,
dalších osob:
a. Vyjádření k dokumentaci záměru „Chov nosnic – Choltice –Luhy“ od Dětí
Země – Plzeň ze dne 20.05.2009
b. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
05.06.2009, číslo jednací 2468/09/HRA – Pce/213
c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
08.06.2009
d. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
05.06.2009 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.003/09/KDR.
Předložení posudku, datum je uvedeno v úvodu dokumentu
Veřejné projednání
Místo:
bude doplněno
Datum konání:
bude doplněno
Vyvěšení stanoviska na úřední desce Pardubického kraje, datum bude doplněno

Stránka 5 z 60

Farm Projekt

II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1.

ÚPLNOST DOKUMENTACE

Dokumentace byla zpracována podle paragrafu 8 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí) v aktuálním znění.
Osoby podílející se na vypracování Dokumentace:



Zpracovatelem celé dokumentace je Ing. Radek Píša,
Subdodavateli jsou:
o Ing. Josef Vraňan z firmy Ing. Radek Píša – kapitola C,
o Bc. Petr Badžgoň z firmy Ing. Radek Píša – vliv na kvalitu ovzduší
kapitola D, rozptylová studie, stanovení pásma hygienické ochrany
o Doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. – „Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin,
produkovaných posuzovaným záměrem, na zdraví obyvatelstva.
Vyhodnocení údajů rozptylové studie z hlediska zdravotních rizik pro
obyvatelstvo (podklad pro dokumentaci záměru dle § 6 zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění).“
o Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. - Zpracováni závěrečné zprávy k
posouzeni biologického rizika ze záměru „Chov nosnic Choltice-Luhy"
o Ing. Zbyněk Husák – hluková studie

Základní informace k záměru
 Po provedeném připomínkovém řízení investor snížil původně zamýšlený počet
chovaných nosnic z 317 200 ks na 180 000 ks (720 DJ).
 Zařízení chovu bude tvořit nová produkční hala o kapacitě chovu 180 000 ks
nosnic. Původní dokumentace počítala s 2 halami pro chov slepic.
 Z hlediska stavebního dojde:
o k výstavbě typizované haly firmy TECNO IMPIANTI AVICOLI , s.r.l.,
 Rozměry - 160,00 m délka technologického prostoru, 7,00 m vnitřní
světlost haly, 25,00 m šířka haly (na střed nosníků)
 Technologie chovu – klecové baterie s pásovým odklizem trusu –
9000 klecí (čelní š.: 240 cm x hloubka: 63 cm), 20 nosnic/ klec, 756
cm2/nosnici, 180 000 nosnic celkem na halu.
o k rekonstrukci objektu haly 2, který po rekonstrukci vnitřního uspořádání
bude sloužit jako sklad obalů, třídírna vajec, balička, sociální zázemí,
melanžárna a hygienická smyčka.
Obecné
Navržená koncepce chovu odpovídá moderním poznatkům v daném oboru. Řešení patří mezi
současné nejlepší dostupné technologie chovu nosnic u nás i v zahraničí pro velkochovy
drůbeže se zaměřením na intenzivní produkci s nejnižšími relativními náklady.
Z hlediska hodnocení navrhované kapacity farmy je možné konstatovat, že celková kapacita
po dobudování bude patřit k farmám velké kapacity, které se však dnes běžně realizují.
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Po prostudování vlastní dokumentace je možné konstatovat, že její zpracovatelé jsou
s problematikou zemědělských provozů seznámeni. Ve vlastní dokumentaci se klade důraz
zejména na vlivy provozu na ovzduší, na hlukovou situaci a produkci odpadů. Osobně jsem
postrádal kvantifikaci finálních produktů, jež jsou zásadním důvodem k realizaci projektu a
pozitivním přínosem pro společnost.
Je možno konstatovat, že autoři dokumentace vcelku věcným, a až na určité výjimky a
nepřesnosti, obsahově správným způsobem popsali a vyhodnotili hlavní problémy související
s výstavbou a hlavně s následným provozem posuzovaného záměru, a to zejména s ohledem
na:
 emise škodlivých látek z výrobního procesu do venkovního ovzduší,
 emise hluku do okolí, a to jak vlastním provozem zařízení, tak i navýšením
četnosti nákladní dopravy,
 spotřebu vstupních surovin,
 zatížení území dopravou,
 produkce odpadů, jejich skladování a nakládání s nimi,
 rámcově i vlivy na okolní přírodu a krajinu.
Méně komplexním způsobem je řešena produkce statkových hnojiv, jejich skladování a
následné využití.
Úplnost předkládané dokumentace byla posouzena rovněž ve vazbě na prohlídku současného
stavu celé lokality, jakož i z vlastních znalostí zemědělské problematiky.
Rozsah i obsah předloženého oznámení zpracovaného s náležitostmi dle přílohy č. 4. zákona o
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí byl zpracovatelem posudku podrobně
prostudován a konfrontován s přílohou č.4 zákona č. 100/2001 Sb., kde jsou stanoveny
náležitosti dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. I přes případné drobné
připomínky a doplňky, které budou uvedeny v dalších částech posudku lze konstatovat:


Vlastní dokumentace zpracovaná s náležitostmi dle přílohy č. 4 je v podstatě v
souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. Dokumentace je zpracována vcelku přehledně
a je dodrženo pořadí jednotlivých kapitol v souladu s přílohou č. 4 výše citovaného
zákona.
 Rozsah posuzované dokumentace odpovídá běžným požadavkům na tyto
dokumentace, týkajících se rekonstrukcí, modernizací či novostaveb objektů
živočišné výroby.
 Důležité je začlenění areálu v okolí do ochranné zeleně, tak jak je upozorněno
v hodnocení krajinného rázu, které bude řešeno sadovými úpravami areálu, jenž
rovněž zamezí šíření pachových emisí z areálu především ve směru k obytné
zástavbě.
Vlastní zpracování dokumentace vykazuje akceptovatelnou úroveň. Drobné doplňky k
posuzované dokumentaci, které budou uvedeny v následujících kapitolách, nemají zásadní
vliv na hodnocení a výsledek posuzované dokumentace.
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II.2.

SPRÁVNOST ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI
VČETNĚ POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ

(OZNÁMENÍ)

Předloženou dokumentaci je možno hodnotit z hlediska úplnosti vstupních údajů jako celkem
vyhovující. Dokumentace podává víceméně souhrnný přehled o zasaženém území včetně
předpokládaných vlivů na životní prostředí.
Jako vstupní prameny byly použity převážně poznatky na úrovni nabídky společnosti TECNO
a dalších podkladů investora, z nichž vyplývají některé nepřesné informace, které zpracovatel
dokumentace z vlastních zkušeností z obdobných staveb a hodnocení musel doplnit.
Při zpracování dokumentace byly autorem využity i matematické metody hodnocení
(rozptylová studie, výpočty emisí z dopravy, výpočet pásma hygienické ochrany). Vstupní
údaje získané zpracovatelem dokumentace z literatury, výše citované zadávací a technické
dokumentace, map a vlastním pozorováním, byly běžnou praktikou zpracovány a porovnány s
údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů.
Některé menší připomínky, které částečně pramenily ze stupně poznání a které budou
uvedeny v následujících kapitolách, nejsou zásadního charakteru, a tudíž nesnižují kvalitu
zpracované dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí.
Komentáře k jednotlivým částem zpracované dokumentace:
(Poznámka: v případě, že nejsou k dané kapitole věcné připomínky, není tato uvedena)
Část A – údaje o oznamovateli
Bez připomínek
Část B – údaje o záměru
I. Základní údaje
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V kapitole jsou uvedené možné kumulace s jinými záměry, část týkající se charakteru
záměru není uvedena, lze ji však najít v dalších částech dokumentace zejména v kapitole
I.6. Popis technického a technologického řešení záměru.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Kapitola obsahuje: „Realizace stavby je vyvolána záměrem investora rozšířit výrobní
činnosti.“ Tato argumentace ne zcela v plném rozsahu pokrývá jednotlivé aspekty
požadavků na obsah této kapitoly. Lze předpokládat, že hlavním cílem investora je
realizace přiměřeného udržitelného zisku skrze výrobní činnost. Dále lze s jistotou tvrdit,
že v rámci přípravy projektu byly řešeny různé varianty z hlediska umístění, technologie i
stavebného řešení, ty zde měly být uvedeny.
Předpokládal jsem, že v této kapitole bude uvedena i argumentace, která vedla ke snížení
kapacity oproti v předchozích fázích deklarované.
Tato drobná insuficience však nemá v žádném případě vliv na závěry prezentované
v dokumentaci.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru

Z kapitoly je patrné, že byla vypracována bez významných korekcí v úzké návaznosti na
dokumentaci dodanou firmou Tecno Impianti Avicoli, s.r.l., která byla vypracována za
účelem nabídky komplexního řešení. Tento fakt má vliv na nižší přehlednost této kapitoly,
a také na velký rozsah duplicit v dalších kapitolách, či potřebu dohledávat předepsaný
obsah kapitol v této.
Z hlediska obsahového je kapitola obsáhlá a popisem vyčerpávající, postrádám jen
technické řešení skladování kontejnerů s drůbežím trusem. I když budou kontejnery často
odváženy, je skladování trusu jedním z nejvýznamnějších zdrojů emisí osmogenů v rámci
chovu. Skladování mimo zastřešené prostory může být důvodem ke zvýšené produkci
pachových látek. Déšť, slunce a další faktory, které mohou uspíšit biologické procesy
uvnitř trusu v kontejneru, ty jsou žádoucí až po aplikaci na půdní plochy, či jako vstup do
bioplynové stanice.
Z hlediska transportu kontejnerů s odpadním trusem nejsou zmíněna omezující opatření,
která by měla být přijata pro minimalizaci emisí pachových látek během transportu skrze
obydlené oblasti. Otevřené kontejnery bez dalších technologických opatření by se mohly
stát předmětem stížností na provoz zařízení. Jako vhodné řešení se jeví zaplachtování
kontejnerů během transportu, jinak kryté kontejnery, omezení vzdálenosti, na kterou je trus
převážen a podobně.
Obecné
Na základě uvedených dat lze předpokládat bezproblémové dodržení Vyhlášky č.191
ministerstva zemědělství ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro
zemědělství a Vyhlášky 208/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat.
Dále se domnívám, že by bylo v dokumentaci vhodné uvést základní technologické parametry
výroby ve středisku např. produkci vajec a melanže. Takto jsou v podstatě v celém
dokumentu hodnocena jen negativa z provozu, bez možnosti jejich konfrontace s pozitivními
výstupy z produkce.
Obecně lze informace v kapitole obsažené považovat s ohledem na fáze projektové
připravenosti a dalších faktorů za v podstatě dostatečné. Za předpokladu, že bude dodrženo
všech zde uvedených parametrů, nemám zásadních připomínek.

II. Údaje o vstupech
Za zásadní je třeba považovat, že veškeré plánované aktivity jsou situovány v návaznosti na
stávající zemědělský areál a jsou v maximální míře využity stávající inženýrské sítě.
B.II.1. Půda
Kapitola obsahuje všechny zásadní informace z hlediska půdy. Běžně však bývají tyto
formulace podpořeny výčtem dotčených pozemků dle katastrálních map s uvedením druhu
pozemku, či jaký je vztah oznamovatele k pozemkům.
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II.2. Voda
Tato kapitola je řešena na několika místech v dokumentu zejména v kapitole I.6 Popis
technického a technologického řešení záměru. Vypočtené spotřeby vody jsou v mezích
tolerance běžně uváděných pro obdobná zařízení i směrných čísel roční potřeby vody Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) v platném znění.
Z dokumentu jednoznačně nevyznělo, zda byla spotřeba vody diskutována s provozovatelem
veřejné distribuční sítě, v dalších fázích realizace projektu je v každém případě tento souhlas
získat.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Kapitola postihuje všechny nejdůležitější suroviny vstupující do procesu. Vzhledem
k velkému množství uvedených odpadů v dalších kapitolách lze předpokládat, že kromě
uvedených krmiv, obalů a proložek, bude třeba také mycích a dezinfekčních prostředků.
Další spotřeby materiálů budou spojeny s provozem dopravních prostředků, mechanických
částí technologie a podobně – bude se jednat materiály spojené s údržbou – maziva, náhradní
díly, ochranné pomůcky a podobně.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Samotná kapitola obsahuje: „Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné
infrastruktury.“ Kapitola je zejména řešena v kapitole I.6 Popis technického a technologického
řešení záměru a v přílohách – Rozptylová studie.
Lze předpokládat, že vybudování takovéhoto zařízení bude provázeno i dobudováním,
rekonstrukcí manipulačních ploch v areálu, rozsah však nebude významný. Dopravní cesty,
četnosti budou komentovány u rozptylové studie.
B.III. Údaje o výstupech
Kapitola je rozdělena na fázi výstavby a fázi provozu
B.III.1. Ovzduší – fáze výstavby
Zpracovatel dokumentace uvádí: „Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě
bilance těkavých organických látek obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji
TOL. Materiálová bilance bude provedena v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat
maximální spotřebu do 250 kg nátěrových hmot s průměrným obsahem těkavých organických
rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých organických rozpouštědel by potom byla do
125 kg. Podle zkušeností zpracovatele dokumentace a velikosti stavby lze předpokládat
maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den. Za předpokladu průměrného obsahu TOL
v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL 25 kg, což odpovídá při 8
hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu, 0,9 g za sekundu. S ohledem na tyto
hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude
jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.“
V kapitole III. 2. Odpadní vody uvádí: „Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových
hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l.“
Za předpokladu dodržení formulací zde uvedených, by byla maximální denní spotřeba
nátěrových hmot 50 kg, skladovat by bylo možné jen 20 kg, to by znamenalo, že v extrémní
situaci, by se musel natěrač 2,5 za den otočit za účelem nákupu barev. Takové chování nelze
předpokládat. Stavba bude z již natřených prefabrikátů a barvy bude třeba na drobné opravy a
korekce. V každém případě platí závěry v dokumentu, neboť tento vliv je svým rozsahem i
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dobou působení zanedbatelný.
Dále zpracovatel dokumentace uvádí: „Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny
specifické emisní limity právním předpisem. Emisní limit např. formou limitní spotřeby nátěrů
ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán obce.“
Vyhláška 355/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících
těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a
distribuce benzinu uvádí v Příloze 2, bod 4.2.6.1:“ Lakování na vnitřních nebo venkovních
plochách, zejména na konstrukcích, budovách, stožárech, lze provádět pouze na základě
povolení příslušného orgánu obce. Pro tyto případy jsou na základě rozboru dané situace
stanoveny podmínky provozu a emisní limity formou limitní hodnoty podílu množství
fugitivních emisí a vstupního množství spotřebovaných nátěrových hmot. Takto stanovené
podmínky provozu a emisní limity se vztahují na jednorázové činnosti provedené na celém
natíraném dílu. Toto ustanovení platí pro případy této činnosti, kdy celková spotřeba
organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je větší než 0,6 tuny. Pro případy této
činnosti, kdy celková spotřeba organických rozpouštědel na jednorázovou činnost je menší
než 0,6 tuny, uvedené podmínky neplatí. Nátěrové hmoty jsou nanášeny válečkováním či
štětcem. Při použití metody stříkáním je třeba omezit emise tuhých látek hermetizací či
obdobnými prostředky k jejich omezení.
Upřesňuji, že zařízení s jednorázovou spotřebou cca 250 kg (cca 125 kg nátěrových hmot
neoznamuje spotřebu organických rozpouštědel příslušnému úřadu a není ani povinen žádat o
stanovení limitní spotřeby nátěrových hmot. Osobně předpokládám, že spotřeba barev bude
nižší, než uvedená, z hlediska životního prostředí se však díky jednorázovosti i objemům
jedná o zanedbatelnou složku.
2. Odpadní vody – fáze výstavby
Bez připomínek, zásadní je postupovat v souladu s platnými zákony ve výstavbě.
3. Odpady – fáze výstavby
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu, nemám zásadních připomínek.
4. Ostatní – fáze výstavby
Ochrana před únikem závadných látek je duplicitou kapitoly III. 2. Odpadní vody.
Hluk – bez připomínek.
III. 2 Fáze provozu
1. Ovzduší - fáze provozu
Bodovým zdrojem vyjma uvedených bude i záložní zdroj elektrické energie 100 kW
Dále doplňuji, že kromě bodových zdrojů zde uvedených, jsou v rámci provozu záměru
využívány i mobilní zdroje, které jsou však hodnoceny v rámci rozptylové studie.
2. Odpadní vody
Bez připomínek.
3. Odpady
Texty jsou v podstatě shodné s kapitolou o odpadech ve fázi výstavby, v závěru jsou
diskutována statková hnojiva. Souhlasím se zpracovatelem, že statková hnojiva jsou
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vedlejším produktem živočišné výroby a jedná se o organické hnojivo, pokud tak bude
využito. (Zákon 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech)). Jiný přístup by bylo třeba volit v případě zpracování drůbežího trusu například
v bioplynové stanici.
Kvantifikace produkce trusu není přímo v kapitole uvedena, lze ji však přímo odvodit z údajů
o četnosti dopravy v dřívějších kapitolách, kde se uvádí odvoz 33 tun denně = 33 x 365 =
12045 tun za rok (lze předpokládat, že produkce bude nižší o dobu, kdy budou kotce čištěny
před naskladněním dalších nosnic). Konfrontace s přílohou k vyhlášce č. 274/1998 Sb.
vykazuje hodnoty: 16,8 t/DJ/rok * 720 DJ = 12 096 tun / rok. Lze konstatovat, že odhad
stanovený zpracovatelem dokumentace vycházel zřejmě z této vyhlášky a je s ní v souladu.
Vzhledem k obejmu produkovaného drůbežího trusu, jeho významu z hlediska emisí
osmogenů i jako hnojiva, bych v rámci této kapitoly, dokumentace očekával podrobnější
řešení, jak bude s trusem dále nakládáno, neboť oznamovatel nebude disponovat vlastními
polními plochami. V dalších krocích realizace projektu je nezbytné zajistit a prokázat
dostatečnou kapacitu skladovacích zařízení, polních ploch smluvních partnerů dle příslušných
právních norem jako nezbytné podmínky úspěšné realizace projektu.
B.III.4. Ostatní
Bez připomínek
Část C - údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Za nejvýznamnější charakteristiky území považuje zpracovatel údaje z Českého statistického
úřadu o obci Choltice. Dále vymezuje, že záměr nezasahuje prvky ÚSES, či chráněná území
vymezená dle platné legislativy.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a nemám k ní připomínek.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Bez připomínek
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
Zpracovatel hodnotí jednotlivé aspekty nejprve z hlediska výstavby a následně z hlediska
provozu.
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Zpracovatel dokumentace uvádí:
„Péče o bezpečnost práce
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Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. –
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákona č.
258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále budou dodrženy všechny
technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a
stavebních prvků.“
Vyhláška č. 324/1990 Sb. byla zrušena vyhláškou 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti
práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a
vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce
a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích.
Doporučuji postupovat v souladu s platnou legislativou – zejména zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcího nařízení 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Dále bez připomínek
I.2 Fáze provozu
Zpracovatel uvádí
„Vliv emisí
Vliv emisí škodlivin do ovzduší je řešen samostatnou rozptylovou studií (viz příloha)
doplněnou o imisní koncentrace PM10 a znaleckým posudkem. Změna záměru se neprojeví
zvýšením zdravotních rizik, jelikož dochází ke snížení celkových emisí škodlivin do ovzduší
včetně jejich hmotnostních toků. Přepočítané hodnoty imisní zátěže zpracované schválenou
metodikou programem SYMOS´97 jsou přílohou Dokumentace.“
„Vliv hluku
Vliv hluku je řešen samostatnou hlukovou studií (viz příloha). Změna záměru se neprojeví
zvýšením zdravotních rizik oproti rizikům uvedeným v hlukové studii, jelikož dochází ke
snížení celkové hlukové emise.“
Běžný čtenář dokumentace může být zmeten podtrženými formulacemi, neboť nezná genezi
procesu tvorby dokumentace a v textu není daný referenční stav, se kterým je srovnání
prováděno. Upřesňuji, že srovnání je provedeno s předchozí verzí dokumentace, kde byla
navrhovaná kapacita chovu vyšší. Srovnání se zákonnými, jinými normami je provedeno
v rámci příloh.
Dále zpracovatel uvádí:
„Sociálně ekonomické vlivy
Realizací stavby dojde k ovlivnění zaměstnanosti. Předpokládá se přijetí 10 nových
pracovníků v dělnických profesích.“
V kapitole I.6 je uvedeno:
„Předpokládané počty pracovníků
Záměr bude obsluhován celkem 10 pracovníky. Provoz bude dvousměnný pro jednoho
údržbáře. Pro ostatní (8 pracovníků) bude jednosměnný v ranní směně celoročně, 7 dní v
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týdnu. V noci bude areál střežen jedním nočním hlídačem.“
Minimální počet uvedený ve výčtu je: 8 + 2 + 1 = 11 pracovníků. Pokud by však ve formulaci
výše nebyl uveden celkový počet pracovníků, ale norma obsluhy na jeden den, bude počet
pracovníků ještě vyšší, neboť provoz je sedmidenní, to samé se týká nočního hlídače, který
má také určen fond pracovní doby dle zákoníku práce. Z údajů v dokumentu nelze bohužel
přesný počet stanovit a doporučuji tyto počty v dalších fázích realizace projektu vymezit.
Obecné poznámky ke kapitole
Hodnocení v rámci této kapitoly je provedeno neortodoxně, kdy nejprve jsou hodnoceny vlivy
na obyvatelstvo včetně zdravotních rizik a sociálně ekonomických vlivů, následuje hodnocení
emisí do ovzduší, vliv hluku a vibrací, dále je hodnoceno 2 x pracovní prostředí, následují
sociálně ekonomické vlivy a havarijní stavy v rámci kterých je hodnocen počet obyvatel,
který bude realizací projektu dotčen a faktor pohody. Další část se věnuje hodnocení vlivů na
ovzduší a klima. Dokumentace pokračuje hodnocením zdravotních rizik z úvodu kapitoly,
dále se vrací k vlivům na hlukovou situaci. V pokračování kapitoly lze najít část Vlivy na
povrchové a podzemní vody rozvíjející a doplňující ochranu před únikem závadných látek
uvedenou dříve. Dále pokračuje kapitola dle klasického členění zákona 100/2001 Sb.
Tato struktura kapitoly ji činní nepřehlednou, avšak údaje v ní obsažené spolu s údaji v jiných
částech dokumentace jsou z hlediska požadavků na úplnost dostačující.
II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Bez dalších připomínek
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Kapitola je zpracována v obecné rovině a reflektuje základní obecná rizika i rizika méně
obvyklá u chovů drůbeže jako například teroristický útok, kdy lze předpokládat, že teroristi si
spíše zvolí účinnější využití svých prostředků. Za pravděpodobnější bych považoval i
neuvedenou živelnou pohromu.
Z hlediska obsahového v kapitole postrádám uvedení zásadního rizika specifického pro chov
zvířat – nákazu chovu přenosnou nemocí. V případě závažných onemocnění zvířat, kdy
vyžadují veterinární předpisy, musí dojít k uzavření chovu a likvidaci, tyto operace podléhají
zvláštním veterinárním předpisům.
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Kapitola je zpracována v obecné rovině v rozsahu odpovídajícím požadavkům na běžné
skladové prostory, chybí pak zohlednění specifik živočišné výroby. Tyto specifika je však
z části možné najít v jiných kapitolách a přílohách, zejména u rozptylové studie.
Vzhledem k tomu, že součástí posudku je návrh opatření, budou korigované a doplněné
opatření v příslušné kapitole tohoto dokumentu.
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Kapitola obsahuje část použité literatury, vzhledem k významu, bez připomínek.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Bez zásadních připomínek, pouze upřesňuji, že požadavky přesnost modelování rozptylových
studií specifikuje - 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v příloze 2.
ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Zpracovatel uvádí: „Nebyly předloženy varianty záměru.“

S tímto tvrzením do jisté míry nesouhlasím. Variantním řešením, které bylo v několika
případech použito v rámci dokumentu jako referenční, je snížení kapacity z 317 200 ks na
180 000 ks. Toto by mělo být v rámci této kapitoly uvedeno, vzhledem k tomu, že je řešena
menší kapacita, lze logicky předpokládat, že argumenty by vedly k volbě řešené varianty.
ČÁST F - ZÁVĚR
Bez dalších připomínek
ČÁST G - VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Bez dalších připomínek
VÝPOČET IMISNÍ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ A PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY CHOVU
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Zpracovatel uvádí:
„V administrativní budově a rekonstruovaném objektu (hala č. 2) budou umístěny dva plynové
kotle, které budou sloužit k vytápění rekonstruovaného objektu a administrativní budovy.
Předpokládaný výkon každého kotle je přibližně 40 kW se spotřebou 20 000 m3·rok-1 zemního
plynu. Vzhledem ke kvalitě paliva distribuovaného veřejnou sítí je pro autorizované měření
emisí stanoveno měřit emise oxidů dusíků a oxid uhelnatého, ostatní emise tuhých
znečišťujících látek a oxidu siřičitého jsou zanedbatelné. Proto byly k výpočtu imisní
koncentrace z administrativní budovy a rekonstruovaného objektu vybrány příspěvky oxidu
dusičitého a oxidu uhelnatého.“
Podtržený text z části neodpovídá stávajícím zákonným normám jmenovitě nařízení 146/2007
Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší. V příloze 7 – ÚČINNOST SPALOVÁNÍ PALIV A PŘÍPUSTNÁ
KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO VE SPALINÁCH U MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ –
jsou uvedeny požadavky na účinnost spalování a dále se sleduje oxid uhelnatý. Oxidy dusíku,
ani další látky nejsou pro tyto zdroje sledovány.
6. Zdroje znečištění ovzduší
Jako bodové zdroje jsou uvedeny:


Hala číslo 1 - určená pro chov nosnic, výpočet byl proveden na základě NV
615/2006 Sb. podle emisních faktorů, ze snižujících technologií byly vybráno
použití enzymatických látek.
Poznámka: v základním dokumentu není uvedeno použití enzymatických látek
mezi opatřeními ke snížení dopadů negativních vlivů, toto opatření je třeba jako
zásadní zahrnout do podmínek provozování záměru.
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Hala číslo 2 – sklad, výtluk vajec, melanž – uveden je tepelný spalovací zdroj 40
kW.



Administrativní budova – uveden je tepelný spalovací zdroj 40 kW. U obou zdrojů
je použito emisních faktorů pro výpočet dle v současnosti již neplatného nařízení
352/2002 Sb., které se běžně za tímto účelem doposud využívá.

Zdroj neobsahuje dle zpracovatele hodnotitelné plošné zdroje
Liniové zdroje jsou uvedeny:


Doprava těžkých nákladních vozidel a osobních vozidel pro výpočet je použito
emisních faktorů z programu MEFA – předpoklad plnění EURO 3, průměrná
rychlost 80 km/h, sledované látky Nox, CO, Benzen, PM10. Zvolen byl pak
mapový výřez, na který byly rozmístěny dopravní úseky, které jsou ukončeny
koncem grafické části mapy – tento fakt předurčuje platnost rozptylové studie do
středu mapy s poklesem relevance k jejím okrajům. Vzhledem k významu dopravy
je toto řešení akceptovatelné.

Poznámka: na základě uvedeného lze konstatovat, že do výpočtu emisí z areálu nebyla
zahrnuta doprava v rámci areálu – pojezdy nákladních vozidel při naskladňování dopravníků,
manipulace s kontejnery s drůbežím trusem a vejci a nebyl zohledněn provoz
vysokozdvižného vozíku na propan – butan.
Lze předpokládat, že k určité produkci prašných částic bude také docházet při plnění
zásobníků s krmnými směsmi, při provozu haly s nosnicemi – distribuce krmiv, uvolňování se
drobného peří a jiných částic během provozu. Nejvýznamnějším problematickým okruhům
této části se věnuje Posouzení biologického rizika ze záměru zpracované Zdravotním ústavem
se sídlem v Pardubicích.
V případě, že by byly výše uvedené zdroje zahrnuty do rozptylové studie, lze předpokládat
odlišný vývoj izolinií pro sledované látky vyjma produkce amoniaku směrem blíže k záměru.
V každém případě lze konstatovat, že oznamovatelem zvolené posouzení je více než
dostatečné, neboť stěžejním bodem je sledování emisí osmogenů ze záměru, které jsou
reprezentovány emisemi amoniaku. Ostatní sledované veličiny lze považovat za relativně
nadbytečné ve vyhodnocení, neboť splnění limitů je možné předpokládat na základě
jednoduché hmotnostní bilance a analogie. Pozitivní faktor je i vzdálenost haly od obytné
zástavby.
11. Zhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší
Příspěvky k imisní koncentraci amoniaku – srovnání je prováděno s: „U.S. EPA Region III
Risk - Based Contrecation Table EPA (2005) je pro amoniak ve venkovním ovzduší uváděna
referenční hodnota RBC (Risk Based Contrecation) jako roční hodnota při které nedochází ke
karcinogenním efektům RBC(ambient air) = 100 μg·m .“
-3

„Nejvyšší průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci NH3 byly vyčísleny v referenčním
bodě číslo 1005 v hodnotě 0,3468 μg·m-3, což představuje 0,35 % referenční hodnoty. Na
základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru
nedojde k významnému zvýšení imisní koncentrace amoniaku s negativními účinky na zdraví
lidí.“
Srovnání bylo provedeno s příspěvky záměru k imisnímu pozadí v poměru k limitu. Obecně
Stránka 16 z 60

Farm Projekt
je preferováno provádění takovýchto srovnání i po sumarizaci příspěvků záměru k imisnímu
pozadí - cca 2,6 μg·m-3 (průměrná roční koncentrace amoniaku – imisní pozadí dle dokumentu). Celkem tedy jde 3 μg·m 3, a
i po srovnání celkového imisního pozadí s limitem nelze jinak, než souhlasit se závěry
zpracovatele.
-

Za vhodné bych v rámci této kapitoly považoval i hodnocení pachových látek
reprezentovaných amoniakem, neboť i zápach je negativním dopadem z provozu záměru.
Imisní limit pro pachové látky
Literatura uvádí velké rozsahy čichových prahů pro amoniak, které jsou v řádech vyšší, než
v následujícím textu uvedené a zvolené jako referenční; čichový práh pro amoniak je 0,0266
mg/m3, mez postřehu 0.0133 mg/m3 = 1OUER. Pachová koncentrace 3 OUER pro amoniak
= 39.9 g/m3.
Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica; 1986 uvádí čichový práh pro amoniak
v rozmezí 13- 38 225 g/m3.
Srovnání je pak prováděno s maximálními hodinovými koncentracemi amoniaku, které
dosahují maxima v referenčním bodě 1005 – 18,5 g/m3 bez přihlédnutí k imisnímu pozadí.
Imisní pozadí v lokalitě lze odhadnout z analogie na cca 5,1 g/m3 (98% kvantil hodinové
koncentrace dle dokumentace), to znamená celkem cca 23,6 g/m3. Z tohoto výsledku
vyplývá, že čichového prahu u referenčních objektů bude dosaženo jen opravdu výjimečně za
nepříznivých podmínek a lze tedy i z hlediska pachové zátěže souhlasit se závěry
dokumentace o akceptovatelnosti realizace záměru.
Další látky – u PM 10 je překlep, není hodnoceno NO2, ale PM10 u nejvyšších ročních
příspěvků.
Výpočet pásma hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat
V rámci hodnocení pachové situace z chovu zvířat použil zpracovatel dokumentace výpočet
dle Doporučení státního zdravotního ústavu vydaného v roce 1999 v Praze. „Postup pro
posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních
podmínek“ (Acta hygienica, epidemiologica et mocrobiologica č. 8/1999, ISSN 0862-5956).
Přesto, že uvedené doporučení není právně závazné, má dosud nenahraditelné místo při
stanovování ochranných pásem chovů zvířat např. při územně plánovacích dokumentacích a
běžně je při zpracovávání územních plánů využíváno.
Ke zpracování mám následující drobnou připomínku:
Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr vane. Označování směrů větru ve
stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových ručiček. Vítr, který
vane od východu, vane ze směru 90°, od jihu z 180°, od západu z 270° a ze severu z 360°. To
znamená, že větrnou růžici lze jednoduše vyjádřit v pravoúhlé souřadné soustavě, ve které osa
X míří k východu a osa Y k severu. (zdroj metodika SYMOS 97)
To znamená, že graficky vyobrazené ochranné pásmo v dokumentaci je přesně naopak, než
mělo být stanoveno. Tedy severní vzdálenost od emisního středu tohoto pásma má být na jih a
naopak u všech směrů.
Při zpracování posudku jsem provedl kontrolní vlastní výpočet a vynesení správnými směry a
konfrontoval jej s podklady od oznamovatele, který dodal korigované ochranné pásmo, jenž je
součástí příloh posudku. S navrženým ochranným pásmem souhlasím.
Vzhledem k tomu, že PHO i po změně nezasahuje objekty hygienické ochrany, lze souhlasit i
se závěry uvedenými v dokumentaci.
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Znalecký posudek
Dokument je zpracován ve vyčerpávajícím rozsahu a nemám připomínek.
Hluková studie
Studie zde prezentovaná je zpracovaná pro původní navrhovanou kapacitu zařízení a provoz
dvou hal po 158 600 ks nosnic. Souhlasím s názorem zpracovatele dokumentace, že lze
v tomto případě použít závěry zde prezentované i na posuzovaný záměr se sníženou
kapacitou.
Z hlediska zpracování mám k hlukové studii jedinou připomínku týkající se nejen tohoto
posouzení, ale i rozptylové studie a dalších míst, kde je řešena doprava mimo areál. V žádném
místě dokumentu není uvedeno, kam budou jezdit kamiony naplněné drůbežím trusem, kam
budou distribuována vajíčka, ani odkud budou vozeny krmné směsi. Tento stav v podstatě
nelze ani striktně naplánovat, neboť dodavatelé i odběratelé se mohou v průběhu času měnit.
Ve všech případech se jedná o modelovou aproximaci, která může ve skutečnosti nastat jen
s určitou pravděpodobností, která díky variantnosti řešení není vysoká a roste se vzdáleností
od záměru – pochopitelně v případě jediné volby cesty je pravděpodobnost = 1, to však není
častý jev. V takových případech, kdy nejsou všechny údaje známy, osobně preferuji
vyhodnocení vlivů v rámci hranic záměru a relevantního nejbližšího dotčeného okolí.
Hodnocení lokalit vzdálených několik kilometrů je v takovýchto případech vhodnější nahradit
odborným odhadem, neboť ten bude zatížen menší chybou.
Vzhledem k relativně velké vzdálenosti areálu od obytné zástavby a chráněných venkovních
prostor, četnosti dopravy, lze bez dalších výhrad na základě jednoduchého výpočtu souhlasit
se závěry hlukové studie, že nelze předpokládat překročení zákonných limitů hluku u nejbližší
obytné zástavby a chráněných venkovních prostor.

II.3.

POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



V původní dokumentaci z roku 2008 byl předložen záměr s kapacitou 317 200
nosnic ve dvou halách.



V opravené dokumentaci, která je předmětem posouzení, je řešena již jedna hala
s celkovou kapacitou 180 000 kusů nosnic. Tato varianta oproti předchozí
vykazuje nižší zátěž všech složek životního prostředí. Významné je pak zejména
snížení emisí osmogenů.

Dokumentace neřeší žádné další varianty stavebního ani technologického řešení.
II.4.

HODNOCENÍ
VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU
PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

NA

ŽIVOTNÍ

Předkládaný záměr nemůže v žádném případě ohrozit lokality za státními hranicemi České
republiky. Přímé vlivy posuzovaného provozu chovu nosnic na okolní životní prostředí lze
zaznamenat řádově ve stovkách metrů okolo posuzovaného areálu.
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III. POSOUZENÍ
TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stručný popis technického a technologického zařízení
Každý nový i távající objekt živočišné výroby, byť je umístěn v návaznosti na stávající areál
ŽV, či samostatně může do určité míry působit negativně na okolní životní prostředí. Intenzita
negativního působení je přímo závislá nejen na druhu, ale i na počtu ustájených zvířat, dále na
technickém řešení objektů pro chov, na úrovni ventilačních systémů i technologii krmení a
napájení a odklizu exkrementů, jakož i na dodržování příslušné technologické kázně.
Pokud se týká vlastního technického řešení navrhované stavby, je možné jednoznačně
konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování
odpovídá současným progresivním technologiím pro intenzivní chov drůbeže se zaměřením
na maximalizaci produkce a je jednou z variant nejlepších dostupných technologií v chovu
drůbeže.
Navržené řešení garantuje rozumné řešení pro využití stávajícího zemědělského areálu, při
snaze o co nejmenší dopady na obyvatele přilehlých obcí a při dodržení všech v dokumentaci
zmíněných parametrů navazujících na požadavky legislativy EU toto řešení skýtá garanci
uplatnění nezbytné péče o chovaná zvířata.
Za hlavní problematické okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v rámci
dokumentace je možné považovat:


Emise amoniaku a zápachu, u kterých je v dokumentaci proveden úplný rozbor
problematiky s tím, že navržená podtlaková ventilace objektu zaručuje dostatečné
naředění vzduchu, a tím i lze garantovat, že za normální atmosférické situace
nedojde k narušení pohody obyvatel obce emisemi amoniaku ani zápachem.
Z hlediska emisních limitů se jedná s rezervou o produkci pod limitem 50 mg/m3
dle vyhlášky 356/2002 Sb.
Výpočet pásma hygienické ochrany i provedená rozptylová studie ukazuje na malé
ovlivnění nejbližších objektů obytné zástavby, kdy za nepříznivých rozptylových
podmínek může dojít k dosažení čichového prahu amoniaku u této zástavby. Aby se
tak stávalo co nejméně, je zcela nezbytné realizovat všechna opatření navrhovaná
v dokumentaci. V případě zjištěného obtěžování zápachem nad přípustnou míru (§
10 Zákona 86/2000 Sb.) je nezbytné přijmout další technická opatření ke snížení
emisí pachových látek.
Další problematický okruh je představovaný produkcí drůbežího trusu, jedná se o
skladování a následnou aplikaci drůbežího trusu a tekutých složek z mytí haly po
ukončení turnusu na polní pozemky. Vlivy této aplikace mohou působit na větší
ploše. Vzhledem k tomu, že investor sám nevlastní pozemky vhodné k hnojení, je
nezbytné, aby smluvně zajistil aplikaci hnoje u zemědělců dle disponibilních výměr
se zohledněním všech aspektů – zranitelné oblasti, ochranná pásma a podobně a
dodával jim organické hnojivo v závislosti na nově aktualizovaném a schváleném
plánu organického hnojení odběratelů, který přesně stanoví vhodné pozemky pro
možnou aplikaci, případně místa kde bude trus po dobu nezbytnou před aplikací
skladován – smluvní partneři pro odběr organického hnojiva jsou uvedeni v příloze
k tomuto dokumentu.
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Z hlediska obtěžování obyvatel je vhodné, aby při aplikaci hnojiv zejména
v blízkosti obytné zástavby nebylo postupováno jen podle hnojných plánů, ale i
s přihlédnutím k aktuální rozptylové situaci.
S předchozím bodem spojený je transport trusu ke smluvním partnerům. Obecně je
v rámci zemědělské výroby preferováno využití v blízkosti místa vzniku, tento
požadavek je logický a vychází z požadavků na minimalizaci spotřeby pohonných
hmot, práce i emisí osmogenů při transportu. Ani za těchto okolností nebývá možné
se zcela vyhnout obytné zástavbě při převozu. Z důvodu minimalizace uniku
pachových látek během transportu je nezbytné, aby byly pro transport využívány
uzavřené kontejnery. (Přípustné je kvalitní zaplachtování otevřených kontejnerů,
zásadní je však zachování funkce na omezení emisí pachových látek.)
Pro omezení produkce pachových látek je nevhodné skladování mimo zastřešené
prostory. Déšť, slunce a další faktory jsou ty, které mohou uspíšit biologické
procesy uvnitř trusu v kontejneru, ty jsou žádoucí až po aplikaci na půdní plochy.
V rámci dalších fází realizace projektu doporučuji doplnit zastřešené prostory pro
kontejnery.


Zájmová oblast se svou polohou nachází pásmu ochrany skupinového vodovodu
Přelouč v těsné blízkosti vodního zdroje CH4 a Luhy, je nezbytné dodržovat
všechna opatření k ochraně vod a během provozu i výstavby úzce spolupracovat
s dotčenými úřady, firmami. Za dodržení všech opatření nebude záměr zdrojem
látek škodlivým vodám.

Z hlediska základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci provozu areálu dojít, můžeme
zařadit:
 Dokumentace řeší možný požár objektů, havárie dopravních prostředků, havarijní
únik škodlivých látek.
 Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou přenosnou chorobou. Prevencí
proti zavlečení nákazy do chovu je zejména zamezení přístupu nepovolaným
osobám do celého areálu.

IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Popis opatření, navržených k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci účinků
posuzované stavby na životní prostředí je zpracován v dokumentaci v obecném rozsahu na
různých místech Dokumentace a jejích příloh.
Z těchto opatření byl proveden výběr, doplněný o další opatření, která vyplynula jednak ze
zpracování posudku, tak i připomínek a požadavků ze stanovisek dotčených orgánů státní
správy. Tyto doporučuji převzít jako hlavní podmínky do podmínečného kladného stanoviska
krajského úřadu.
Z hlediska technických i přípravných opatření, která by měla být uplatněna v průběhu
přípravy výstavby, výstavby či vlastního provozu, by měla spočívat především v návrhu
opatření k omezení vzniku a šíření emisí amoniaku a zápachu, ochrany povrchových a
podzemních vod, jakož i nakládání s odpady.
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Opatření jsou rozdělena do třech základních částí a to na územně plánovací a předprojektová
opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz.
a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření
 V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a jejich
rozsah, specifikovat úpravy a použití stávajících objektů i zpevněných ploch.
 Jako samostatnou součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve
vztahu k obytné zástavbě obcí, tak její funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní
krajině.
 V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství, striktně
specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek
škodlivých vodám. Pro výstavbu bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních
opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby.
 Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s § 39 zákona č
254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 Zajistit povolení orgánu ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení paragrafu 17, podle
zákona 86/2002 sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném
znění (zákon o ochraně ovzduší),
 Získat pravomocné integrované povolení před vydáním stavebního povolení podle §45
zákona č.76/2002 Sb. v platném znění.
 Jako součást projektu bude proveden hydrogeologický průzkum zaměřený na zjištění
znečištění lokality provozem předchozího zařízení.
 Budou předloženy platné smlouvy s odběrateli drůbežího trusu specifikující velikost
odběru.
 Bude specifikováno nakládání s drůbežím trusem v rámci manipulace v areálu –
uskladnění kontejnerů pod střechou, či bude řešena jiná technologie zajišťující snížení
emisí pachových látek při skladování ve středisku.
 Budou jasně specifikovány podmínky odvozu drůbežího trusu, bude řešeno zakrytování
kontejnerů během transportu (transport v uzavřených kontejnerech, nebo s efektivním
oplachtováním a podobně)
 Další podrobnosti návrhu a provozu stavby budou konzultovány v konceptu
projektových dokumentací dalších stupňů s VaK Pardubice, a.s., jako provozovatelem
skupinového vodovodu Přelouč a správcem pásma ochrany vodního zdroje Luhy, ve
kterém je záměr navržen.
 Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.
b) fáze výstavby
 V projektu uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, dalších ploch
přicházející do styku s drůbežím trusem. Provést zkoušky nepropustnosti stávajících
používaných i nově navrhovaných jímek a těsnosti kanalizačního potrubí podle
příslušných ČSN.
 Povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty.
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 V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit odstranění odpadů spalováním,
popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností staveniště. Odpady
ukládat tříděné a následně s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou
 Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak,
že práce budou omezeny ne denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že
investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých
komunikací.
 V prostoru stavby přijmout všechna opatření tak, aby během stavby bylo
minimalizováno riziko úniku látek nebezpečným vodám a v případě, že takový únik
nastane, aby bylo možné únik účinně sanovat.
 V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká.
 Provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace.
 Zpracovat:
o Provozní řád farmy,
o Plán havarijních opatření,
o Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe,
o Pohotovostní plán pro případ výskytu některých velmi nebezpečených
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
Do kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány
 Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci.
 Ke kolaudaci předložit platný souhlas k odběru vod z veřejné distribuční sítě od
provozovatele.
c) fáze provozu stavby
 Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení. Investor
zpracuje interní směrnici pro provoz zařízení, tak aby provoz splňoval všechny platné
zákonné požadavky i během provozu.
 Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé
části příjezdové komunikace.
 Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými,
oprávněnou firmou.
 Ošetřovat nově vysázenou zeleň.
 Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat
výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR
 K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit
zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných
vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.
 V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
 Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech
chovu zvířat.
 Aplikovat enzymatické látky do krmiva, tak jak je uvedeno v dokumentaci.
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 V případě stížnosti občanů, bydlících v nedaleké zástavbě, na obtěžování zápachem
navrhnout a realizovat opatření k omezení emisí pachových látek (úprava technologie
chovu, úprava odvětrávání apod.) bez ohledu na to, zda byla naplněna definice
překročení přípustné míry obtěžování zápachem.

V.

VYPOŘÁDÁNÍ
VŠECH
OBDRŽENÝCH
K OPRAVENÉ DOKUMENTACI

VYJÁDŘENÍ

Plná znění stanovisek příslušné obce a dotčených orgánů státní správy, dalších organizací a
fyzických osob jsou doložena v přílohové části tohoto posudku, a proto je v této části uveden
pouze stručný smysl příslušných připomínek tak, aby bylo možno zaujmout stanovisko
zpracovatele posudku.
Řazení je chronologické. V případě, že se připomínky opakují, je uvedena reference, že tato
otázka již byla řešena dříve v textu.
A. Vyjádření k dokumentaci záměru „Chov nosnic – Choltice –Luhy“ od Dětí Země –
Plzeň ze dne 20.05.2009
1. Zdůvodnění potřeby záměru uvedené v kap. B.I.5 dokumentace je nedostatečné, neboť jej
zpracovatel dokumentace „odbyl" jedinou větou o tom, že „realizace stavby je vyvolána
záměrem investora rozšířit výrobní činnosti." Dokumentace tak neobsahuje nejen
zdůvodnění umístění záměru, ale zcela chybí přehled zvažovaných variant. Investor přitom
předkládá variantu klečového bateriového velkochovu, což je přinejmenším z hlediska
životních podmínek zvířat nejhorší varianta chovu nosnic. Pro řádné posouzení vlivů
záměru na životní prostředí by měly být zhodnoceny přinejmenším dva systémy chovu, tj.
kromě klečového chovu např. chov na podestýlce nebo voliérový chov.
Navrhujeme, aby krajský úřad uložil investorovi vyhodnocení nejméně dvou různých
variant chovu nosnic.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předmětnou kapitolu komentuji v bodě II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci
(oznámení) včetně použitých metod hodnocení tohoto posudku. Souhlasím, že kapitola
neobsahuje zcela všechny požadavky Zákona 100/2001 Sb.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná technologie je dle uvedených parametrů v souladu
s našimi platnými právními normami, nejlepšími dostupnými technologiemi (BAT) pro
chov drůbeže, nelze předpokládat, že by i návrh různých variant chovu přinesl změnu
technologie. Takovéto zpravování by tedy nesplnilo účel, za kterým toto zpracování
požadujete, a znamenalo by jen nárůst nákladů.
Je třeba respektovat záměr investora, který se rozhodl jít cestou intenzivní, nákladově
konkurenceschopné výroby, na úrovni zákonných limitů pro WELFARE zvířat.
2. V dokumentaci není řešena eventualita evakuace zvířat při požáru budovy.
Navrhujeme, aby do podmínek závěrečného stanoviska byla zahrnuta povinnost v další fázi
přípravy stavby zpracovat pohotovostní plán evakuace nosnic v případě požáru stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Pravděpodobnost požáru je vzhledem k použitým technologiím a materiálům velice nízká,
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evakuovat 180 000 nosnic je v podstatě nemožné bez nákladů, které by mnohonásobně
přesahovaly přínos z takového opatření. Navrhované opatření není ani součástí právních
norem vymezujících chov nosnic. Vzhledem k mizivé pravděpodobnosti požáru, je tento
návrh a požadavek velmi nadstandardní. V případě, že by požár nastal, je uhoření slepic
akceptovatelnou ztrátou – pravděpodobnost jevu je velmi nízká. Obdobné závěry platí i pro
opatření proti živelným pohromám jako jsou zemětřesení, tornáda, povodně, či pád
meteoritu.
3. V dokumentaci není uspokojivě vyhodnoceno nakládání s trusem nosnic - není zřejmé, zda
bude k dispozici dostatek pozemků pro aplikaci trusu, ani nebyl vyhodnocen aplikační
poměr mezi množstvím exkrementů a plochou půdy vhodné k jejich zapravení.
Navrhujeme, aby krajský úřad uložil investorovi doplnění dokumentace o údaje o
nakládání s trusem nosnic a vyhodnocení, zda je k dispozici dostatečná rozloha půdy pro
aplikaci trusu v takové míře, která nebude mít negativní dopady na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požádal jsem oznamovatele, aby upřesnil vyřešení využití organického hnojiva z provozu,
neboť to je nezbytnou podmínkou realizace. Smlouvy týkající se využití organického
hnojiva jsou součástí příloh posudku, v úvodu je také specifikováno předpokládané
odebírané množství.
4. Předložený záměr není v praxi realizovatelný, aniž by nedocházelo k porušování vyhlášky
č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na zemědělství, konkrétně požadavku na
zajištění minimální podlahové plochy klece pro každou nosnici. Pokud se totiž v hale má
nacházet 9.000 klecí, které jsou dimenzované tak, aby vyhláška byla splněna umístěním
maximálně 20 nosnic do každé klece, a zároveň je provoz dimenzován přesně na tuto
maximální kapacitu, tj. bude naskladňováno 180.000 nosnic, v praxi není možné zajistit
všem nosnicím minimální podlahovou plochu 750 cm2. Potvrzují to zkušenosti získané při
kontrolách provozu velkochovu nosnic ve Velkém Malahově, který trpí totožným
problémem (a zároveň je vybaven téměř identickou technologií). Vedou k tomu dvě
příčiny vznikající z praktického provozu:
1) Naskladňování zvířat provádějí nekvalifikovaní zaměstnanci, kteří nejsou schopni (a
ostatně možná ani ochotni) spočítat 20 nosnic a do klecí tedy naskladňují různé počty
zvířat v intervalu cca. od 15 do 25 zvířat.
2) Ve velkochovu často dochází k únikům nosnic z klecí. Ty se pak pohybují volně po
hale a při jejich chycení dozorcem samozřejmě není možné dohledat, z které klece
slepice utekly. Zejména v období po naskladnění pak nelze najít klec, v níž by bylo
méně, než 20 zvířat, a nosnice je tak umístěna do jakékoliv nejbližší klece. Tím je
ovšem maximální počet zvířat v kleci překročen a dochází k porušení vyhlášky.
Navrhujeme, aby do podmínek závěrečného stanoviska bylo zahrnuto buď omezení
kapacity velkochovu nejméně o 5 procent (tj. v každé kleci by bylo 19 nosnic), nebo aby
investor zpracoval spolehlivý plán, jak popsaným procesům vedoucím k porušení vyhlášky
předejít.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zajištění provozního řádu se stanovením podmínek chovu a počtu zvířat v kleci
s odpovědností obsluhy za dodržování podmínek provozu bude nedílnou součástí
technologického procesu v hale .Kontrolní orgány pak budou moci případné porušení řádu
a tím i obecných norem vyhodnotit k jednotlivým osobám.
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B. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ze dne 15.05.2008, číslo jednací:
2001/08/HRA–Pce/213
Po zhodnocení souladu předložené doplněné dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s dokumentací souhlasí.
Odůvodnění:
KHS se vyjadřovala k dokumentaci záměru dne 15.5.2008 s tím, že požadovala předložit
rozptylovou studii doplněnou dne 11.3.2008 o imisní koncentrace PMi0. Doplněná
dokumentace je zpracována na snížený počet chovaných nosnic oproti původní
dokumentaci a to na celkový počet 180 000 ks. Součástí doplněné dokumentace je
rozptylová studie zpracovaná společností EKOBEST s.r.o. doplněná o imisní koncentrace
PM]0, tak jak KHS požadovala ve svém vyjádření k dokumentaci. Součástí doplněné
dokumentace jsou jednotlivé odborné studie (znalecký posudek č. 19/04/2008 zpracovaný
Doc.Ing. Zdeňkem Fialou,CSc; posouzení biologického rizika z posuzovaného záměru
zpracovaného SZÚ Praha dne 28.3.2008; hluková studie zpracovaná Ing. Zbyňkem
Husákem Pardubice v lednu 2008), které KHS posoudila dokumentaci a nemá k doplněné
dokumentaci žádné jiné požadavky a připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek
C. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
08.06.2009
Oddělení vodního hospodářství (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek): Do kapitoly
D.IV budou doplněna následující opatření:
1. Jako součást projektu bude proveden hydrogeologický průzkum zaměřený na zjištění
znečištění lokality provozem předchozího zařízení.
2. Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s § 39 zákona
č 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
3. Další podrobnosti návrhu a provozu stavby budou konzultovány v konceptu
projektových dokumentací dalších stupňů s VaK Pardubice, a.s., jako
provozovatelem skupinového vodovodu Přelouč a správcem pásma ochrany vodního
zdroje Luhy, ve kterém je záměr navržen.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bylo zahrnuto do opatření v tomto dokumentu.
Oddělení ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Tibor Csukás):


žadatel předloží rozptylovou studii, která byla doplněna dne 11. 3. 2008 o imisní
koncentrace PM10

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
D. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
05.06.2009 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.003/09/KDR
Oddělení integrace:
Záměr Chov nosnic s produkcí vajec zemědělské farmy v Cholticích - Luhách je zařízením
kategorie 6.6 a - zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000
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kusů drůbeže dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění v platném znění (zákon o IPPC). K dokumentaci se CIZP vyjadřovala dopisem
č.j. ČIŽP/45/IPP/0808840.001/08/KRR ze dne 5.5.2008, ve svém stanovisku ČIŽP uvádí
povinnost získat pravomocné integrované povolení před vydáním stavebního povolení
podle §45 zákona č.76/2002 Sb. v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zahrnuto do opatření
Oddělení ochrany ovzduší:
ČIZP OOO se k původní verzi záměru vyjadřovala ve společném stanovisku CIZP z
5.5.2008 a dále po doplnění chybějících podkladů samostatným dodatkem z 23.5.2008. Ve
svých vyjádřeních ČIŽP OOO mj. požadovala:
a) jednoznačně stanovit způsob větrání hal
b) řešit uzavřený objekt pro umístění kontejneru na trus
c) zpracovat projekt ozelenění areálu
d) doložit zdaje umístění stavby v souladu s územně plánovací dokumentací
e) blíže se zabývat problematikou pachových látek a navrhnout a realizovat opatření k
omezení emisí pachových látek (úprava technologie chovu, úprava odvětrávání
apod.) bez ohledu na to, zda byla naplněna definice překročení přípustné míry
obtěžování zápachem
f) vypracovat a schválit plán zavedení správné zemědělské praxe ještě před uvedením
zdroje do trvalého provozu a uvedené technologie praktikovat během zamýšleného
tříměsíčního zkušebního provozu.
V opravené verzi zpracovatel uvedené připomínky řešil následovně:
a) v kapitole 6.2. technologická část je opět v popisu ventilačního systému uváděno
boční provětrávání hal (včetně obr. č. 16). V rozptylové studii jsou popsány pro
odvětrání hal ventilátory umístěné v čelní stěně (obr. č. 14).
Stanovisko zpracovatele posudku: v různých částech dokumentace se vyskytují
odlišný místa pro umístění podtlakových ventilátorů a nasávacích otvorů. Dle
upřesnění se bude jednat o boční nasávání a podtlakové ventilátory budou umístěny
v čelení stěně směrem východním.
b) v popisu technologie se uvádí, že trus je vynášen na kontejner umístěný na
dopravním prostředku - zastřešení není popsáno.
Stanovisko zpracovatele posudku: zastřešení kontejnerů po dobu skladování trusu
v rámci střediska je opatřením uvedeným v rámci tohoto dokumentu.
c) v opravené dokumentaci je uvedeno, že bude zajištěna výsadba stromů a keřů tak,
aby areál byl ozeleněn souvislou výsadbou dřevin po celém obvodu.
Stanovisko zpracovatele posudku: uvedeno v opatřeních.
d) ve vyjádření odboru výstavby UM Choltice, který je přílohou posuzované
dokumentace, je uvedeno, že výstavba tří nových hal pro chov slepic není řešena ve
výkresové části ÚP.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V území , kde je schválená územně plánovací dokumentace je třeba plánovanou
stavbu uvést do souladu se schváleným územním plánem , případně provést změnu
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územního plánu. Rovněž stavební zákon ukládá u staveb u nichž se stanovuje
ochranné pásmo toto vyhlásit samostatným územním řízením , nebo zahrnout do
územně plánovací dokumentace ( §83 Z 183 /2006 Sb.)
e) problematikou pachových látek se zpracovatel zabývá především v kap. 12. Výpočet
PHO. To je zpracováno dle metodiky Acta hygienica 8/1999. Hranice PHO se v
podstatě shodují s průběhem izolinie maximálních půlhodinových příspěvků k
imisní koncentraci NH3 na hranici čichového prahu (13 u.g.m-3), která byla
stanovena v rozptylové studii. Výpočet je proveden za předpokladu snížení emisí
amoniaku ve stáji o 40% použitím biotechnologických přípravků do krmení zvířat.
PHO nezasahuje objekty obytné zástavby. Zpracovatel výpočtu PHO dochází k
závěru, že nejbližší chráněné objekty by neměly být nadměrně obtěžovány
zápachem. Míra obtěžování by měla být posuzována zákonným způsobem a v
případě zjištěného obtěžování nad přípustnou míru bude dále snižována pachová
zátěž doplňkovými technickými úpravami chovu. Žádné z technických řešení však
není uvedeno.
Stanovisko zpracovatele posudku: do návrhů opatření byly zahrnuty připomínky
uvedené v tomto bodě. Z hlediska snižujících technologií v případě nedostatečnosti
stávajících připadají dle NV 615/2006 Sb. ty, které se vztahují na stájové prostředí a
při manipulaci s drůbežím trusem.
Z výše uvedeného vyplývá, že opravená verze záměru v podstatě neřeší připomínky ČIŽP
uvedené k původnímu návrhu.
V platnosti tak zůstává požadavek řešit uvedenou problematiku v dalších stupních
projektové dokumentace včetně uvedení do souladu s ÚP. Rovněž zůstává v platnosti
požadavek bodu f) vypracovat a schválit plán zavedení správné zemědělské praxe ještě
před uvedením zdroje do trvalého provozu a uvedené snižující technologie používat během
zamýšleného tříměsíčního zkušebního provozu. V případě stížnosti občanů, bydlících v
nedaleké zástavbě, na obtěžování zápachem navrhnout a realizovat opatření k omezení
emisí pachových látek (úprava technologie chovu, úprava odvětrávání apod.) bez ohledu
na to, zda byla naplněna definice překročení přípustné míry obtěžování zápachem.
Stanovisko zpracovatele posudku: přijato do návrhů opatření.
Oddělení ochrany vod:
Při dodržení souhrnných stanovisek vydaných oddělením ochrany vod ze dne 22.2.2008
pod č.j. 45/ŘI/014269/08 a ze dne 5.5.2008 pod č.j. ČIŽP/45/IPP/0808840.001/08/KRR
nemáme k předloženému posudku připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Při respektování podmínek uvedených v předložené doplněné dokumentace záměru „Chov
nosnic - Choltice" . nemá ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, k předloženému
záměru připomínky.
Jiná vyjádření – obce, veřejnosti a ostatních dotčených orgánů nebyla v zákonné lhůtě
doručena.
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím
areálu zemědělské farmy v Cholticích – Luzích. V hale bude chováno celkem 180 000 nosnic,
tj. při průměrné hmotnosti 2 kg na nosnici 720 dobytčích jednotek. Předpokládaná výstavba
představuje jeden z moderních trendů současnosti v oblasti intenzivního chovu nosnic.
Farma jako taková bude patřit z hlediska kapacity velké provozy, s tímto konstatováním je
však nutné podotknout, že takovéto provozy v naší republice i EU bezproblémově fungují.
Hlavním úkolem připravovaného záměru je zabezpečit navrhovaný provoz tak, aby nemohl
ohrozit okolní životní prostředí. Jedná se zejména o ochranu okolních povrchových a
podzemních vod a ochranu ovzduší.







Z hlediska ochrany ZPF je posuzovaný záměr nekonfliktní.
Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je nutné konstatovat, že
předepsaná opatření (bezpodmínečná izolace všech podlah a manipulačních ploch)
zabezpečují řádný chod farmy.
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba zabezpečit řádné větrání haly, provádět
pravidelný úklid manipulačních ploch, jakož i zajistit plánovanou výsadbu
zeleného pasu kolem areálu, který tento provoz odcloní od okolní obytné zástavby
a současně zacloní objekty z hlediska potřeby eliminovat vliv na krajinný ráz.
Nedílnou součástí ochrany okolního ovzduší je i minimalizování nutných jízd
nákladní i osobní dopravy, jakož i pravidelná kontrola technického stavu
mechanismů. To platí jak pro dobu výstavby, tak pro řádný provoz.
Zásadní je i dodržování navrhovaných opatření ke snížení emisí osmogenů –
používání biotechnologických přípravků do krmiva, zakrytí kontejnerů s chlévskou
mrvou během transportu, zastřešení kontejnerů během skladování ve středisku a
podobně.
Taktéž z hlediska odpadového hospodářství je nezbytně nutné řádné třídění a
ukládání vznikajících odpadů, s jejich následným odstraněním dle platné
legislativy.
Nedílnou součástí řádného plánovaného provozu je zajištění proškolené a
spolehlivé obsluhy na jednotlivá místa. Sebelepší technologie a systémy provozu
nemohou bez spolehlivé obsluhy vykazovat kladné výsledky. Investor bude
povinen zpracovat nové řády pro provoz zařízení, s kterými proškolí příslušné
pracovníky. Zároveň je nutné, aby zamezil do areálu i jeho jednotlivých částí vstup
neoprávněných osob.

Závěrem je možné konstatovat, že posuzovaný záměr je možné připravit jak z hlediska
budoucího provozu, tak zejména z hlediska ochrany životního prostředí. Posuzovaný záměr
nepřekračuje žádnou ze zákonných limitních hodnot pro navrhované provozy. Při dodržení
výše stanovených doporučení a podmínek je možné konstatovat, že navržený provoz farmy
chovu skotu nemůže zásadně negativně ovlivnit úroveň okolního životního prostředí.
V Pardubicích 07/2009

Ing. Miroslav Vraný
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VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Sp. značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Datum:

STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Chov nosnic – Choltice - Luhy

2. Kapacita (rozsah) záměru
Z hlediska živočišné výroby
Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve
stávajícím areálu zemědělské farmy v Cholticích – Luzích. V hale bude chováno celkem
180 000 nosnic, tj. při průměrné hmotnosti 2 kg na nosnici 720 dobytčích jednotek.
Z hlediska stavebního
V současné době jsou ve stávajícím areálu nevyužívané objekty, které dříve sloužily jako
velkokapacitní teletník. Ten již není několik let využíván. Záměrem investora je částečná
demolice stávajících objektů a jejich nahrazení novou halou pro chov nosnic s produkcí
vajec. Hala bude umístěna v půdorysu jedné z původních hal. (Hala 1)
Součástí areálu bude dále rekonstruovaný objekt, který po rekonstrukci vnitřního
uspořádání bude sloužit jako sklad obalů, třídírna vajec, balička, sociální zázemí,
melanžárna a hygienická smyčka. (Hala 2)
Posledním využívaným objektem bude administrativní budova.
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Obec:
Choltice
Katastrální území:
Choltice
Kraj:
Pardubický
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4. Obchodní firma oznamovatele
VEJCE CZ s.r.o.
5. IČ oznamovatele
IČ:
27428559
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Nedokončená 9, Praha 9 - Kyje
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Mobil:

Michael Schubert, Urxova 3, 180 00 Praha 1

603 440 716

II. Průběh posuzování
1.

OZNÁMENÍ
Oznámení bylo zpracováno Ing. Radkem Píšou v lednu 2008 a bylo předloženo
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) 30.01.2008.

2.

DOKUMENTACE
Dokumentace byla zpracována Ing. Radkem Píšou (držitel osvědčení odborné
způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997
ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti odborné způsobilosti dle zákona č.
100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006)
v dubnu roku 2008 a byla předložena příslušnému úřadu 14.04.2008.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství vydal
27.05.2008 rozhodnutí o „Vrácení dokumentace „Chov nosnic – Choltice –Luhy““
Požadavek na doplnění nebo přepracování dokumentace se vztahoval zejména na:
- předložení rozptylové studie, která byla doplněna dne 11.3.2008 o imisní
koncentrace PM10,
- doplnění ochranného pásma chovu zvířat dle metodiky SZÚ zveřejněné v
AHEM č. 8/1999 - Postup pro posuzování ochranného pásma chovu zvířat z
hlediska ochrany zdravých životních podmínek,
- vyhodnocení umístění záměru ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje
„Luhy" určeného pro zásobování veřejného vodovodu a to z hlediska vydatnosti
a ochrany zdroje
PŘEPRACOVANÁ DOKUMENTACE
Přepracovaná dokumentace byla zpracována Ing. Radkem Píšou v dubnu roku 2009
a byla předložena příslušnému úřadu 28.04.2009.

3. POSUDEK
Posudek byl zpracován držitelem osvědčené o odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. č.j.
15650/4136/OEP/92 (prodlouženo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí
č.j. 38787/ENV/06) Ing. Miroslavem Vraným v červenci 2009 a byl příslušnému
úřadu předložen 05.07.2009.
4. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Informace o veřejném projednání budou doplněny.
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5. CELKOVÉ HODNOCENÍ PROCESU POSUZOVÁNÍ VČETNĚ ÚČASTI
VEŘEJNOSTI


Podání oznámení „Chov nosnic – Choltice–Luhy“ (dále jen „Záměru“) dne
30.01.2008 Ing. Radkem Píšou.



Zahájení zjišťovacího řízení „Záměru“ zařazeného v kategorii I bod 1.7 dne
05.02.2008.



Závěr zjišťovacího řízení ze dne 04.03.2008. Vzhledem ke kategorizaci záměru
(záměr Kategorie I bod 1.7– záměry vždy podléhající posouzení) bylo rozhodnuto
o zpracování dokumentace.



Předložení dokumentace k záměru „Chov nosnic – Choltice–Luhy“ ze dne
14.04.2008 Ing. Radkem Píšou.



Zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Pardubického kraje dne
18.04.2008.



Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství vydal
27.05.2008 rozhodnutí o „Vrácení dokumentace „Chov nosnic – Choltice –Luhy“



Krajský úřad Pardubického kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství vydal
dne 09.06.2008 pověření zpracováním posudku „Záměru“ Ing. Miroslava Vraného.
Součástí bylo i předání doposud obdržených vyjádření k záměru.



Předložení přepracované dokumentace k „Záměru“ dne 28.04.2009 Ing. Radkem
Píšou.



Zveřejnění přepracované dokumentace k „Záměru“ dne 11.05.2009.



16.6.2009 předání obdržených vyjádření zpracovateli posudku.



Posudek byl zpracován Ing. Miroslavem Vraným v červnu a červenci 2009 a
předložen byl 05.07.2009.



Datum bude doplněno posudek byl předložen příslušným úřadem veřejnosti,
dotčeným územním samosprávním celkům a dotčeným správním úřadům a
zveřejněn podle ustanovení § 16 zákona.



Datum bude doplněno zpracovateli posudku byly předány kopie došlých vyjádření
k posudku.

6. SEZNAM SUBJEKTŮ, JEJICHŽ VYJÁDŘENÍ JSOU VE STANOVISKU
ZČÁSTI NEBO ZCELA ZAHRNUTA
Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků,
dalších osob:
OZNÁMENÍ
a. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
22.02.2008, číslo jednací 45/ŘI/014269/08,
b. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
25.02.2008, číslo jednací 666/08/HRA-Pce/213,
c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
25.02.2008, číslo jednací KrÚ 5275-5/2008/OŽPZ/JI,
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DOKUMENTACE
a. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
05.05.2008 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.001/08/KRR,
b. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ze dne 15.05.2008, číslo jednací:
2001/08/HRA–Pce/213
c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
15.05.2008, číslo jednací KrÚ 5275-14/2008/OŽPZ/JI,
d. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
23.05.2008 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.002/08/KRR - doplněk,
PŘEPRACOVANÁ DOKUEMNTACE
Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů, územních samosprávních celků,
dalších osob:
a. Vyjádření k dokumentaci záměru „Chov nosnic – Choltice –Luhy“ od Dětí
Země – Plzeň ze dne 20.05.2009
b. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
05.06.2009, číslo jednací 2468/09/HRA – Pce/213
c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
08.06.2009
d. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
05.06.2009 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.003/09/KDR
III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím
areálu zemědělské farmy v Cholticích – Luzích. V hale bude chováno celkem 180 000 nosnic,
tj. při průměrné hmotnosti 2 kg na nosnici 720 dobytčích jednotek. Předpokládaná výstavba
představuje jeden z moderních trendů současnosti v oblasti intenzivního chovu nosnic.
Za hlavní okruhy vlivů posuzované stavby a jejich řešení v rámci dokumentace lze považovat:


Emise amoniaku a zápachu, u kterých je v dokumentaci proveden úplný rozbor
problematiky. Výpočet pásma hygienické ochrany i provedená rozptylová studie
ukazuje na malé ovlivnění nejbližších objektů obytné zástavby, kdy za
nepříznivých rozptylových podmínek může dojít k dosažení čichového prahu
amoniaku u této zástavby.



Zájmová oblast se svou polohou nachází pásmu ochrany skupinového vodovodu
Přelouč v těsné blízkosti vodního zdroje CH4 a Luhy, je nezbytné dodržovat
všechna opatření k ochraně vod a během provozu i výstavby úzce spolupracovat
s dotčenými úřady, firmami. Za dodržení všech opatření nebude záměr zdrojem
látek škodlivým vodám.

Z hlediska základních rizik, ke kterým by mohlo v rámci provozu areálu dojít, můžeme
zařadit:
 možný požár objektů,
 havárie dopravních prostředků
 netěsnost či havárie skladovacích jímek na odpadní vody a kejdu.
 dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou přenosnou chorobou. Prevencí
proti zavlečení nákazy do chovu je zejména zamezení přístupu nepovolaným
osobám do celého areálu. Dále je nutné dodržovat běžné zoo veterinární a
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hygienické zásady chovu, jako jsou pravidelná desinfekce stájí a včasný odvoz
kadáverů.
Je možné konstatovat, že jsou tyto situace v posuzované dokumentaci dobře ošetřeny a provoz
řádně zabezpečen.
Celkově je možno vlivy záměru na životní prostředí hodnotit jako málo až středně významné.
Za zásadní je nutné považovat trvalou minimalizaci emisí amoniaku, a to v průběhu celého
procesu chovu i nakládání s drůbežím trusem.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Každý objekt živočišné výroby do určité míry působí negativně na nejbližší okolí. Tato
intenzita jeho negativního působení je přímo závislá nejen na druhu, ale i na počtu chovaných
zvířat, dále na technickém řešení chovu zvířat, na volbě jednotlivých technologií, jakož i na
technologické kázni obsluhujícího personálu.
Pokud se týká vlastního technického řešení, je možné konstatovat, že technické a
technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá současným
zvyklostem a je vyjmenováno mezi nejlepšími dostupnými technologiemi.
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 právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy
záměru pro jednotlivá správní řízení k povolení předmětného záměru.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor
vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající 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 o posuzování vlivů na životní prostředí, 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.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí


V původní dokumentaci z roku 2008 byl předložen záměr s kapacitou 317 200
nosnic ve dvou halách.



V opravené dokumentaci, která je předmětem tohoto posouzení, je řešena již jedna
hala s celkovou kapacitou 180 000 kusů nosnic. Tato varianta oproti předchozí
vykazuje nižší zátěž všech složek životního prostředí. Významné je pak zejména
snížení emisí osmogenů.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 11 vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčeného územního samosprávného celku a ostatních subjektů, která jsou
uvedena v bodě II.6 tohoto stanoviska. Veškerá vypořádání připomínek vyplývajících
z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. předkládaného posudku a všechny
oprávněné požadavky z nich vyplývající byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím
způsobem komentována, nebo ve formě podmínek zařazena do návrhu stanoviska příslušného
úřadu, nebo bylo zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci posudku nejsou
akceptovány.
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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 ust. § 22 písm. a) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“) na základě
dokumentace, posudku a uplatněných vyjádření vydává podle § 10 odst. 1 zákona
vydává SOUHLASNÉ stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru
„Chov nosnic – Choltice - Luhy“
společnosti VEJCE CZ s.r.o. specifikovaným v dokumentaci vypracovanou Ing. Radkem
Píšou v souhrnném rozsahu chovu 180 000 nosnic v jedné hale a dalšími pomocnými objekty,
tak jak je uvedeno ve výše uvedené dokumentaci o hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí.
Souhlas se vydává s tím, že uvedené podmínky uvedené v tomto stanovisku budou
respektovány a zohledněny ve stavebním řízení a zahrnuty jako podmínky těchto správních
řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření
 V rámci projektové dokumentace specifikovat veškeré doprovodné stavby a jejich
rozsah, specifikovat úpravy a použití stávajících objektů i zpevněných ploch.
 Jako samostatnou součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt
sadových úprav areálu zemědělské farmy, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve
vztahu k obytné zástavbě obcí, tak její funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní
krajině.
 V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství, striktně
specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek
škodlivých vodám. Pro výstavbu bude vypracován a odsouhlasen „Plán havarijních
opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni
všichni pracovníci stavby.
 Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s § 39 zákona č
254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 Zajistit povolení orgánu ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení paragrafu 17, podle
zákona 86/2002 sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném
znění (zákon o ochraně ovzduší),
 Získat pravomocné integrované povolení před vydáním stavebního povolení podle §45
zákona č.76/2002 Sb. v platném znění.
 Jako součást projektu bude proveden hydrogeologický průzkum zaměřený na zjištění
znečištění lokality provozem předchozího zařízení.
 Budou předloženy platné smlouvy s odběrateli drůbežího trusu specifikující velikost
odběru.
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 Bude specifikováno nakládání s drůbežím trusem v rámci manipulace v areálu –
uskladnění kontejnerů pod střechou, či bude řešena jiná technologie zajišťující snížení
emisí pachových látek při skladování ve středisku.
 Budou jasně specifikovány podmínky odvozu drůbežího trusu, bude řešeno zakrytování
kontejnerů během transportu (transport v uzavřených kontejnerech, nebo s efektivním
oplachtováním a podobně)
 Další podrobnosti návrhu a provozu stavby budou konzultovány v konceptu
projektových dokumentací dalších stupňů s VaK Pardubice, a.s., jako provozovatelem
skupinového vodovodu Přelouč a správcem pásma ochrany vodního zdroje Luhy, ve
kterém je záměr navržen.
 Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.
b) fáze výstavby
 V projektu uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, dalších ploch
přicházející do styku s trusem drůbeže a oplachovými vodami. Provést zkoušky
nepropustnosti stávajících používaných i nově navrhovaných jímek a těsnosti
kanalizačního potrubí podle příslušných ČSN.
 Povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty.
 V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit odstranění odpadů spalováním,
popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností staveniště. Odpady
ukládat tříděné a následně s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou
 Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak,
že práce budou omezeny ne denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že
investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých
komunikací.
 V prostoru stavby přijmout všechna opatření tak, aby během stavby bylo
minimalizováno riziko úniku látek nebezpečným vodám a v případě, že takový únik
nastane, aby bylo možné únik účinně sanovat.
 V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká.
 Provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace.
 Zpracovat:
o Provozní řád farmy,
o Plán havarijních opatření,
o Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe,
o Pohotovostní plán pro případ výskytu některých velmi nebezpečených
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
Do kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány
 Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci.
 Ke kolaudaci předložit platný souhlas k odběru vod z veřejné distribuční sítě od
provozovatele.

Stránka 35 z 60

Farm Projekt
c) fáze provozu stavby
 Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení. Investor
zpracuje interní směrnici pro provoz zařízení, tak aby provoz splňoval všechny platné
zákonné požadavky i během provozu.
 Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé
části příjezdové komunikace.
 Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými,
oprávněnou firmou.
 Ošetřovat nově vysázenou zeleň.
 Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat
výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR
 K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit
zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných
vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.
 V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
 Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech
chovu zvířat.
 Aplikovat enzymatické látky do krmiva, tak jak je uvedeno v dokumentaci, vést
evidenci.
 V případě stížnosti občanů, bydlících v nedaleké zástavbě, na obtěžování zápachem
navrhnout a realizovat opatření k omezení emisí pachových látek (úprava technologie
chovu, úprava odvětrávání apod.) bez ohledu na to, zda byla naplněna definice
překročení přípustné míry obtěžování zápachem.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná
povolení podle zvláštních předpisů.
Podle ust. § 10 odst. 3 zákona je platnost stanoviska 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost
může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně, nedošlo-li
k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem
souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných
v záměru. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních
právních předpisů.
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1.

Vyjádření k dokumentaci záměru „Chov nosnic – Choltice –Luhy“ od Dětí Země – Plzeň
ze dne 20.05.2009
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2.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne
05.06.2009, číslo jednací 2468/09/HRA – Pce/213
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3.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
08.06.2009
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4.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne
05.06.2009 číslo jednací ČIŽP/45/IPP/0808840.003/09/KDR-
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5.

Bilance odběru statkových hnojiv smluvními partnery – doplněno odběrateli
Smluvními partnery pro odběr organických hnojiv budou:
 Název:
ZEAS a.s.
Sídlo:
Pod Kunětickou horou, 533 Staré Hradiště
Obhospodařované plochy:
cca 2400 ha
Plánovaný odběr:
7500 - 8000 tun za rok
Poznámka: trasa bude navržena tak, aby co nejméně zasahovala obydlené oblasti


Název:
Agrodružstvo Jeníkovice
Sídlo:
Jeníkovice
Obhospodařované plochy:
cca 1200 ha
Plánovaný odběr:
4000 – 4500 tun za rok
Poznámka: bez dalších připomínek.
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6.

Smlouva o smlouvě budoucí – odvoz drůbežího trusu mezi ZEAS a.s. a Vejce CZ s.r.o.
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7.

Smlouva o smlouvě budoucí – odvoz drůbežího trusu mezi Agrodružstvo Jeníkovice a
Vejce CZ s.r.o.
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8.

Opravený výpočet pásma hygienické ochrany (prázdné stránky dokumentu byly
vypuštěny)
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9.

Osvědčení odborné způsobilosti
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