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ÚVOD 
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru 
„Dostavba areálu chovu skotu Kočí“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 11. 
2011 č. j. KRÚ 97993/2011/OŽPZ/JI a smlouvy č. OŽPZ/11/21365. 

Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5 
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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Předána byla následující vyjádření: 
 

Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) 

1. Vyjádření veřejnosti: 

• Vyjádření Děti Země – Plzeň ze dne 19.11.2011 

 
2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků: 

• Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 30.11.2012, 
č.j. ČIŽP/45/IPP/1116971.001/11/KLM 

• Vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – oddělení 
integrované prevence ze dne 9.12.2011, č.j.: KrÚ 96096/2011/OŽPZ 

• Vyjádření KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 29.11.2011, 
čj. KHSPA17462/2011/HOK-CR 

• Vyjádření Městského úřadu v Chrudimi, odboru životního prostředí ze dne 16.11.2011, 
čj. CR 057546/2011 OŽP/Ry 

 

Výchozí podklady 
 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 
• Dokumentace záměru „Dostavba areálu chovu skotu Kočí“, zpracované dle § 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění 

• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti 

• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí. 

• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí. 

• Diskuse se zástupcem investora. 

• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru. 

• Mapové a jiné podklady. 
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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  
 

I.1. Název záměru: 
Dostavba areálu chovu skotu Kočí 

 
I.2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími 
údaji o rozsahu a kapacitě: 

 

 
I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území): 

Kraj:  Pardubický 
Okres: Chrudim 
Obec: Kočí 
Katastrální území: Kočí 
 

I.4. Obchodní firma oznamovatele: 
Oseva Agri Chrudim, a.s. 
 

I.5. IČ oznamovatele:    47 452 471 
 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele: 
Palackého třída 892 
537 01  Chrudim  
 
Oprávněný zástupce oznamovatele: 
jméno: Ing. Zdeněk Kučera 
 ředitel 
telefon: 736 629 141 
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Průběh posuzování: 
1. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Miroslavem 

Vraným v listopadu 2011. 

2. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje odboru 
životního prostředí a zemědělství dne 14.11.2011 

3. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 11. 2011 Ing. Radek Přílepek, držitel 
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 
17.10.2011. 

4. Posudek předán Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství dne 20.2.2012. 



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

 

  - 7 -

II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 
 

II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Dostavba 

areálu chovu skotu Kočí“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána 
s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována 
v následujícím členění: 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 I. Základní údaje 
 II. Údaje o vstupech 
 III. Údaje o výstupech 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
 III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 
jeho únosného zatížení 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti. 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti příhraničních vlivů 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích 
a nestandardních stavech 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 F. ZÁVĚR 
 G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 H. PŘÍLOHY  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná náplň je 
naplněna.  

Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje jeho 
základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného 
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku 
přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 
citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona. 
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace 
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno 
v následující části posudku. 

Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není 
třeba do ní nic doplňovat. 

 
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně 
použitých metod hodnocení 

Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle 
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č.100/2001 Sb., 
v platném znění. 
 
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem. 

 
Část B Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná 
dokumentace se zabývá dostavbou areálu chovu skotu Kočí. 

Celková projektovaná kapacita stájí navrhovaný stav: 

 
 
Záměr leží mezi obcemi Kočí a Nabočany u silnice III. třídy 3585.  
V současnosti je zemědělský areál využíván k chovu mléčného skotu s tržní produkcí 

mléka a odchovu mladého skotu. 
Záměrem investora je vybudovat novou stáj pro 520 dojnic se souvisejícími 

technologiemi – jímky, dojírna…. Stáj je řešena s volným bezstelivovým ustájením skotu. Pro 
zajištění krmiva je plánováno vybudování silážního žlabu o kapacitě 33 360 m3. Součástí 
realizace je i částečná změna ve stávajících stájích, tak aby středisko co nejlépe vyhovovalo 
potřebám investora. 

Stavební objekty dle projektové dokumentace 
• SO - 01 Produkční stáj pro dojnice I. 
• SO – 02 Dojírna 
• SO – 03 Čerpací jímka 
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• SO – 04 Skladovací nádrž 
• SO – 05 Speciální silážní žlab 
• SO – 06 Reprodukční stáj pro dojnice 
• SO – 07 Produkční stáj pro dojnice II. 
• SO – 08 Tlaková kanalizace 
• SO – 09 Splašková kanalizace 
• SO – 10 Vodovodní přípojka 
• SO – 11 Dešťová kanalizace 
• SO – 12 Venkovní rozvody NN 
• SO – 13 Jímka pro separátor 
• SO – 14 Záchytná jímka 
• SO – 15 Jímka pro oplach žlabu 
• SO – 16 Kafilerní box 
• SO – 17 Komunikace 
• SO – 18 Oplocení 

 

Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho 
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru do příslušné 
kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení připravované 
dostavby areálu chovu skotu ve stávajícím areálu a jeho sousedství odpovídá nejmodernějším 
trendům v chovu skotu. Navržené řešení rovněž odpovídá požadavkům legislativy upravující 
chov skotu, v tomto případě s minimálními dopady do jednotlivých složek životního prostředí. 
Kapitola je zpracována přehledně, odborně a to formou, která je plně dostačující pro 
objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení stavby.  

 

B.II. Údaje o vstupech 

Půda: 

Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Kočí 667633. Část 
záměru bude realizována na zastavěných a ostatních plochách.  

Pro vybudování senážních plat bude třeba vyjmout část pozemku 1119, 1715, 1928, 
1929/2 ze ZPF, dle předložené situace se bude jednat maximálně o 1,87 ha. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů dostavby farmy v Kočí je omezení negativních vlivů 
na životní prostředí a jedná se o odnětí pro zemědělskou výrobu, je možné akceptovat 
rozšíření areálu a zábor ZPF. 

Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení: 

• požádat KÚ Pardubického kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF 
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Voda: 

K zásobení vodou střediska je využíváno vlastního vodního zdroje. Voda je dále 
vedena do stájí podzemními rozvody.  

V současné době areál disponuje  třemi vrty K1, K2, K3 ze kterých lze odebrat 
maximálně 138 m3/den. 

Dále je vyčíslena spotřeba vod pro fázi realizace a pro fázi provozu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které 
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. 
 

Ostatní surovinové a energetické zdroje: 

Elektrická energie: 
Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů), bude 
využito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném 
množství. Fáze provozu - Přívod elektrické energie do areálu se provede napojením na 
stávající rozvody v areálu. Provedení přípojky NN bude v souladu s ČS normami, PNE pro 
distribuční soustavy. Celková roční spotřeba el. energie u stájí bude cca 330 MWh. 
 

Suroviny jako krmivová základna: 
Suroviny jako krmivová základna pro skot jsou závislá na jejich výrobě na zemědělské půdě, 
jde o objemná krmiva v celkovém množství 7550 tun v přepočtu na sušinu. Z objemných 
krmiv se předpokládá zkrmování vojtěškových, jetelových a kukuřičných senáží, sena 
případně zkrmování GPS. Po realizaci změn lze předpokládat spotřebu jadrných krmiv na 
úrovni 3500 tun/rok. 

Dále bude třeba minerálně – vitamínových doplňkových krmiv pro přípravu krmných směsí 
a mléčných náhražek pro telata, objemy těchto surovin jsou ve srovnání se spotřebou 
objemných krmiv a obilnin výrazně nižší a budou tvořit několik tun za rok. Spotřeba slámy 
1 644 t/rok. 

Potřeby krmiv a steliva budou pokryty z vlastních zdrojů, mléčné náhražky a minerálně – 
vitamínové směsi budou nakupovány.  

Pohonné hmoty: 
Pro zabezpečení vlastního provozu střediska při použití mobilních prostředků bude potřeba 
ročně cca 21 tun nafty. 

Ostatní vstupy: 
Běžné desinfekční prostředky jsou SAVAGRO A, SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, 
DOSYL A, DOSYL K. Patří do skupin chemických přípravků vykazujících nebezpečné 
vlastnosti (převážně žíraviny) ve smyslu §2 zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách 
a přípravcích a o změně některých zákonů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance surovin a energií pro nově modernizovaný areál je zpracována velmi 
podrobně, vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.  
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 

Komunikační napojení: 
Přístup na farmu je možný ze severu ze silnice III/3585. 

Doprava a její frekvence: 
Doprava vyvolaná záměrem bude celoroční a bude vykazovat určité sezónní výkyvy spojené 
se sklizněmi jednotlivých plodin, kdy během letního, podzimního období bude třeba dovézt 
objemná krmiva do skladů jako zásoby na zimu.  

Dle rozdělení dopravy spojené s obhospodařováním půdy je patrné, že více než 60% dopravy 
bude směrováno směrem východním 10 % směrem jižním a cca 20% směrem západním. 

Dovoz krmiv a krmných směsí: 

Spotřeba krmiv pro záměr při 35% sušině je 21 572 tun za rok, průměrná měrná objemová 
hmotnost krmné směsi je cca 550 kg/ m3. Celkový objem krmiv představuje tedy cca 39 221 
m3/rok. 

Při použití 18 m3 krmného vozu bude představovat četnost dopravy cca 2180 vozů za rok, to 
představuje cca 6 vozů za den (aritmetický průměr). 

Doprava jádra je prováděna převážně kontejnerovými vozy, a to s nosností cca 12 tun, 
doprava celkového množství za rok je cca 290 vozidel na středisko, to představuje 0,80 
vozidla za den (aritmetický průměr). 

Doprava steliva: 

Pro dovoz a skladování steliva budou použity technologie pro sběr slámy do 
velkoobjemových balíků, lze předpokládat, že celková potřeba dopravy velkoobjemových 
balíků za předpokladu hmotnosti balíku 400 kg a naložených 22 ks na přepravníku se 
promítne v potřebě dovozu cca 187 vozů/rok na areál. 

Produkce tekutých látek produkovaných na středisku: 
V rámci využití tekutých vedlejších produktů ze střediska k hnojení bude na pozemky ročně 
rozvezeno cca 12 825 m3 tekutých látek na pozemky zemědělského podniku. Předpokládá se 
odvoz 18 m3 cisternovými uzavřenými vozy, tedy za rok cca 713 vozů. 
Do oddělené jímky jsou čerpány odpadní vody ze sociálního zařízení – cca 648 m3/rok, ty 
jsou odváženy na ČOV, z hlediska dopravy se jedná cca o 36 cisteren/rok. 
 

Produkce chlévské mrvy: 

Předpokládaný objem provozu při použití kontejnerů/rozmetadel hnoje o kapacitě 12 tun je 
cca 1100 vozidel. Toto vyvážení představuje četnost maximálně 3 vozů za den na polní 
složiště. 

Doprava skotu: 
Předpokládaná četnost dopravy je cca 42 automobilů/ rok. Odvoz jalovic ve věku 10 měsíců - 
budou odváženy v rámci dovozu VBJ stejnými vozidly. Odvoz býčků smluvním partnerům – 
jedná se o cca 24 jízd za rok.  

Ostatní doprava: 

Nepravidelná doprava bude zajišťována vozidly asanační služby, která bude odvážet kadávery 
z farmy dle potřeby do 24 hodin. Do střediska budou dále zajíždět pracovníci plemenářské 
služby zajišťující plemenářské úkony - inseminace, zjišťování březosti, kontrolu užitkovosti 
a další služby. Doprava osob bude zajišťována převážně osobními vozidly s četností cca 5-6 x 
týdně. Další doprava převážně osobní bude prováděna vozidly veterinární služby 
s předpokládanou četností 3-5 x týdně. 
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Odvoz mléka bude prováděn 1 x za den Osobní doprava zaměstnanců nebude znamenat více 
jak 10 vozidel denně. 

 
Doprava spojená s realizací: 
V rámci realizace záměru bude nutno zabezpečit dopravu pro převoz materiálu z místa výroby 
na místo určení. Tato doprava bude zabezpečena dodavatelskou firmou zabezpečující stavbu. 
Lze předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby, a to s ohledem na pracovní operace, 
které se budou provádět. Dle odhadu vyplývajícího z obdobných staveb bude četnost dopravy 
ve špičkách cca 16 nákladních vozidel za směnu, tedy cca 2 nákladní auta za hodinu. Takto 
vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na několik týdnů v denní 
době.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato část dokumentace je zpracována podrobně a vypovídajícím způsobem, hodnotící 
a vyčíslující objemy dopravy a přepravované materiály v období výstavby a uvedení do 
provozu. Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury. 

 

B.III. Údaje o výstupech 

Ovzduší: 

Fáze výstavby: 
Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost eliminace, rozsah stavby 
a vzdálenost od obydlí lze považovat za málo významnou. Jiné významné vlivy na ovzduší se 
s ohledem na jednoduchost konstrukcí neočekávají. 

Fáze provozu: 
Chovaný skot je nejvýznamnějším původcem emisí v rámci střediska. Ustájení zvířat 
(výdechové plyny, statková hnojiva ve stáji), sklady hnoje, rozmetání hnoje na půdu tvoří 
svojí podstatou hlavní systémy produkující emise. 

V rámci těchto zdrojů bude do ovzduší vypouštěna směs výdechových plynů s obsahem oxidu 
uhličitého, vodních par a dalších plynů; z chlévské mrvy zejména pak uniká amoniak, 
sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další. Podle 
běžného posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs i zápachovou 
složku ve stájovém ovzduší amoniak. 

Posuzovaný zdroj spadá dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů 
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha 
č.2 bod 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů mezi střední zdroje znečišťování 
ovzduší.  
 

V souvislosti s provozem farmy bude nutno zabezpečit dopravu. Jde o dovoz objemných 
krmiv, stelivové slámy z pole v letním období a ze skladových kapacit v zimním období, 
přepravu zvířat, odvoz případných kadáverů a odvoz hnoje na polní hnojiště, areálové složiště 
či rozvoz na polní plochy.  

Doprava, která bude zajišťována vlastními vozidly: doprava krmiv, odvoz chlévské mrvy 
a tekutých odpadů. 

Doprava, která bude zabezpečována v rámci služeb: dovoz krmných směsí, odvoz kadáverů 
asanační službou do asanačního ústavu, inseminační služby a veterinární služby. 

Pro dopravu krmiv, slámy a odvoz chlévské mrvy, jejichž doprava bude převládající, budou 
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použity mobilní prostředky se vznětovými motory. Osobní doprava bude mít na znečištění jen 
minimální vliv.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší pro nově dostavovaný areál je 
zpracována velmi podrobně, vyhovujícím způsobem. Řešeno je období výstavby i provozu 
a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek. 

 

 

Odpadní vody: 

Fáze výstavby: 
Při výstavbě stáje budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody. 
Zaměstnanci stavby budou využívat stávající sociální zařízení v areálu střediska.  

Fáze provozu: 
Součástí stávajícího zázemí je i sociální zařízení pro zaměstnance. Produkce splaškových vod 
ze sociálního zařízení: 648 m3/rok. Tyto vody budou samostatně skladovány v zemní jímce 
a dle potřeby odváženy na ČOV. 

Produkce kontaminovaných vod - Jedná se zejména o kejdu z bezstelivových stájí, močůvku 
ze stelivových, technologické vody z dojení a dále jsou zahrnuty odpadní vody 
kontaminované dešťovými vodami z výdejních ploch a nádrží na kejdu. Tyto látky budou 
skladovány v nadzemní nádrži o kapacitě 8 789 m3 

Produkce hnojivých látek za rok:    12 862 m3/rok 

Kapacita jímek je dostatečná na více než šestiměsíční produkci tekutých statkových hnojiv ze 
střediska.  

Podlahy stáje, jímky a kanalizace budou provedeny v nepropustném provedení v případech, 
kdy je to vyžadováno s kontrolním monitorovacím systémem tak, aby byla vyloučena 
kontaminace povrchových a podzemních vod. 

Produkce kontaminovaných dešťových vod  - dešťové vody z výdejní plochy, jímek - tyto 
plochy jsou odkanalizovány do skladovacích jímek a jsou zahrnuty do produkce statkových 
hnojiv dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 274/1998 Sbírky.  

Dešťové vody ze zastřešených a zpevněných ploch bez rizika kontaminace tekutými látkami 
z živočišné výroby budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Dešťové vody ze střechy 
speciálního silážního žlabu budou jímány do záchytné jímky (SO-14) s kapacitou 615 m3

 

a dále pak odpouštěny do stávající dešťové kanalizace. Dešťové vody z nových komunikací 
budou odváděny volně na terén. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená bilance odpadních vod pro dostavbu areálu je zpracována pro období 
výstavby i provozu velmi podrobně, vyhovujícím způsobem a není k ní ze strany zpracovatele 
posudku připomínek.  
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Odpady: 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech 
nakládaní s odpady v platném znění.  

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ze 
dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází 
z rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených 
s realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.  

Odpady z fáze realizace výstavby:  
Odpady, vznikající při výstavbě lze v současné době s ohledem na projekční připravenost 
stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě zastavovacího plánu 
a předpokládaného způsobu zakládání hlavního objektu.  

Odpady z fáze provozu:  
S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat: Agrochemické odpady 
obsahující nebezpečné látky (desinfekce), nechlorované motorové, převodové a mazací oleje, 
papírové a lepenkové obaly, dřevěné obaly, směsné obaly, obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, odpady z léčení 
či prevence nemocí zvířat bez zvláštních požadavků na prevenci infekce, papír a lepenka, 
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, detergenty neobsahující nebezpečné látky, vyřazené 
elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 
a 20 01 23, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad, kal ze septiků a žump. 

Dále jsou zmíněny i kadávery, se kterými se nakládá dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů. Provozovatel bude při nakládání s uhynulým 
skotem postupovat v souladu s tímto zákonem.  

Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby v případě celkové sanace by se jednalo 
o obdobný odpad jako je uveden při stavebních úpravách.  

V minulosti se mezi odpady řadila i produkce vedlejší výroby jako je chlévská mrva a kejda, 
která je v současné době řazena dle vyhlášky o hnojivech jako organické hnojivo. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby 
provozu a zmíněna je i fáze případného ukončení provozu a sanace celého areálu. 

 
 

Hluk, vibrace, záření: 

Hluková zátěž  - etapa výstavby 
Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, 
která bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.  

S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, lze předpokládat, že nebudou 
překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak při výstavbě samotné tak při dopravě 
materiálu. Při výstavbě je však vhodné, aby v rámci povolení stavby byl vypracován časový 
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harmonogram výstavby tak, aby zejména nákladní doprava spojená s výstavbou, výkopové 
a stavební práce za pomoci těžké techniky byly vyloučeny ve večerních hodinách a dnech 
klidu, či po dobu delší než určují hygienické limity.  

Hluková zátěž  - etapa provozu 
V rámci provozu stájových objektů a především technologických zařízení souvisejících se 
získáváním mléka se předpokládá provoz technologických zařízení bez ohledu na denní nebo 
noční dobu.  Jejich provoz bude automatický s požadavky na chod technologického zařízení. 

Agregáty pro dojení a chlazení mléka budou umístěny ve strojovně v objektu dojírny, kde se 
předpokládá umístění chladících agregátů, vývěvy pro dojení a ventilátoru, který bude 
zabezpečovat výměnu vzduchu ve strojovně. 

Vývěvy a chlazení budou osazeny v obvodové stěně strojovny s otevřenými otvory do 
venkovního terénu. Otvory budou opatřeny žaluziemi. 

Samostatným technologickým zařízením mimo stáj bude separátor na kejdu na výdejní ploše 
u jímek. Jedná se o zařízení umístěné na vlastní konstrukci ve výšce cca 3,5 m. 

Zdrojem hluku ve stáji budou zejména zvířata, jejich hlasitý projev souvisí s obslužným 
procesem ve stáji a je přímo závislý na spokojenosti zvířat. Hlasitý projev zvířat při bučení 
dosahuje hladiny okolo 90 dB (1m), spokojená zvířata se zvukově projevují minimálně. Hluk 
od zvířat nelze předpokládat, neboť volný systém ustájení a celoroční monodietická strava 
trvale založena v krmných stolech, umožňuje po celých 24 hodin trvalý přístup ke krmivu. 
A zvířata se neprojevují hlasitě z pohledu požadavku krmiva.  

Čerpadla kejdy jsou umístěna u jímek s rovinou terénu nebo pod jeho úrovní v rámci rozvodů. 
U zdrojů lze bezpečně předpokládat, že jsou z hlediska šíření hluku do svého okolí 
zanedbatelné.  

Pro zajištění chodu střediska využívá investor již v současnosti stávající vozový park, 
realizace nebude znamenat rozšíření počtu dopravních prostředků, najmutí nových 
zaměstnanců. Doprava spojená se zemědělskou výrobou vykazuje významné sezónní výkyvy 
– sklizeň, rozvoz hnojiv a podobně.  

Vhledem k potřebě dopravit vyšší objemy krmiv a dalších surovin či produktů však dojde 
k prodloužení období s vyšší četností dopravy.  

Vibrace 
Vibrace během provozu budou zejména působeny dopravou. Intenzita provozu ze záměru 
v žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní prostředí 
a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.  

Záření radioaktivní a elektromagnetické 
Nelze předpokládat žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření, 

pouze v průběhu výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. 
Ultrafialové záření se bude vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí či 
technologií při svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní 
ochranné pomůcky. Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky 
radioaktivního záření daly očekávat. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje o hlukové zátěži z fáze výstavby a provozu je možno považovat 
za úplné. Emise hluku byly vyhodnoceny akustickou studií, která dokládá, že nebudou 
překročeny limity, stanovené platnými právními předpisy. Tato část se rovněž zmiňuje 
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o vibracích a radioaktivním a elektromagnetickém záření, jehož vlivy lze rovněž pokládat za 
zanedbatelné. 

 

Stanovení pásma hygienické ochrany: 

Stanovení pásma hygienické ochrany je zpracováno dle metodického postupu vydaného 
Státním zdravotním ústavem Praha - Acta hygienica epidemiologica et microbiologica 
č. 8/1999.  

Jedná se o stanovení ochranného pásma chovu z hlediska ochrany zdravých životních 
podmínek obyvatel na základě stanovených emisních konstant pro jednotlivé druhy 
a kategorie hospodářských zvířat za použití korekcí v metodice uvedených. Jedná se 
o metodiku, která byla novelizována v roce 1999, používá se již od roku 1983 a pro posouzení 
areálů živočišné výroby má dobrou vypovídací schopnost, běžně je v současnosti využíváno 
této metodiky ke stanovení ochranných pásem v rámci územních plánů.  

Navržené pásmo hygienické ochrany s rezervou nezasahuje objekty hygienické ochrany. 
Záměr je tedy z hlediska výpočtu pásma hygienické ochrany akceptovatelný. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Co se týká výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, je možné konstatovat, že byla 
použita metodika zveřejněná v AHEM č. 8/1999, „Postup pro posuzování ochranného pásma 
chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. K vlastnímu výpočtu nemám 
připomínky. 

 
 

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými skutečnostmi 
se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné 
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které 
mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

 

 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky 
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a 
přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy a chráněná území, krajina, obyvatelstvo, hmotný 
majetek, kulturní památky. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené 
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně, 
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. 

 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení  

Dotčené území realizací záměru lze v tomto případě charakterizovat na základě 
jednotlivých složek, jež budou realizací ovlivněny, neboť rozsah není stejný a liší se na 
základě posuzovaného vlivu záměru na okolí:  

• Obtěžování zápachem  

o K posouzení zatížení území záměrem bylo vypracováno ochranné pásmo 
chovu zvířat, jenž vymezuje území, za kterým nedochází k negativnímu 
ovlivnění zdravých životních podmínek obyvatel. Toto ochranné pásmo 
zahrnuje nejen vlivy na pachovou zátěž okolí, ale i na další obvyklé vlivy 
z provozu zemědělských chovů, tedy mimo jiné i hluk.  

o Dále bylo provedeno hodnocení imisní zátěže okolí pomoci rozptylové 
studie, která potvrzuje závěry zpracovaného Ochranného pásma 

• Z hlediska hlukového byla provedena analýza stacionárních zdrojů i hluku 
z dopravy. Lze předpokládat, že provoz areálu nevyvolá u obytné zástavby žádnou 
změnu. Doprava spojená se záměrem bude znamenat akceptovatelné zatížení okolí 
srovnatelné se stávající situací. 

• Krajinný ráz – jedná se o výstavbu navazující na stávající zemědělský areál, 
k minimalizaci dopadů na krajinný ráz, bude areál ozeleněn.  

• Z hlediska vlivů na půdu, vodu, horninové podloží, faunu, flóru, ekosystémy lze 
konstatovat, že dotčené území nepřekračuje hranice areálu a nelze předpokládat 
ovlivnění nad mez únosného zatížení.  

Celkově lze předpokládat, že kvalita životního prostředí nebude realizací záměru zatížena 
nad míru únosného zatížení. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému 
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně, 
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace 
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace. 
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Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

 
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů: 

Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace stavby vytvoří 
několikaměsíční pracovní příležitost pracovníkům podílejících se na výstavbě. 

Narušení faktoru pohody - realizace hodnoceného záměru a související provoz je 
situován dostatečně daleko od obytné zástavby a lze konstatovat, že během výstavby ani 
provozu nedojde k výraznějšímu narušení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Část hodnotící zdravotní rizika zpracovaná RNDr. Jiřím Kosem, je zpracována velmi 
dobře s odpovídajícími závěry.  

 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Dříve platný limit 100 µg/m3 bude dle rozptylové studie splněn, neboť nejvyšší 
hodinová koncentrace u obytných objektů dosahuje maximálně 34 µg/m3 po realizaci záměru 
se zahrnutím imisního pozadí, průměrné hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot podstatně 
nižších, hluboko pod čichovou hranicí. 

Ochranné pásmo je dokladováno výpočtem a včetně situace se zákresem ochranného 
pásma. Výpočty byly provedeny na maximální zatížení stájí. Ochranné pásmo leží s rezervou 
mimo obytnou zástavbu. 

Při dodržení emisních limitů pro dopravní prostředky lze s jistotou tvrdit, že tyto 
emise jsou z hlediska vlivu na imisní pozadí v širší oblasti zanedbatelné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. 

 

Hluk a vibrace: 

Lze konstatovat, že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu 
výše uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor 
v žádném případě překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy.  

Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované 
technologie v areálu neprojeví.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci, a dále konstatuji, že v porovnání se 
současným stavem nedojde k významné změně hlukových poměrů a k uvedené kapitole nemám 
připomínky. 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody: 

 Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí 
opatření, které by mohly způsobit masivní kontaminaci tekutými odpady, případně ropnými 
látkami z vozidel při přepravě při havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy 
vyloučit, proto pro tyto případy bude nutno zpracovat havarijní plán. 

 Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodněné části kolektoru ani 
jiným změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a konstatuji, že nejvýznamnější vliv na 
povrchové a podzemní vody by mohlo mít nesprávné skladování nebo aplikace statkových 
hnojiv na pozemky. 

 

Vlivy na půdu  

 Celková výměra k vyjmutí ze Zemědělského Půdního Fondu je cca 1,87 ha. Rozsah 
vyjmutých ploch je koncipovaný za účelem minimalizovat zábor ze ZPF.  

Za dodržení všech opatření spojených se zachováním kulturní vrstvy a jejím využití je vynětí 
ze ZPF akceptovatelné, neboť provoz střediska je přímo vázán na rostlinnou výrobu 
v blízkém okolí.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní považuji, že rozsah 
vyjímaných ploch je koncipovaný tak, že bude zábor ploch ZPF minimalizován. 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a neovlivňuje nerostné zdroje a nezpůsobí 
ani změny hydrogeologických charakteristik území. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Po obvodu farmy je vysázená liniová ochranná zeleň. Část stromů z východní strany 
areálu bude třeba v rámci realizace záměru vykácet. Do podmínek tohoto Dokumentu je 
převzat požadavek na ozelenění areálu po jeho obvodu autochtonními rostlinami pro zajištění 
lepšího začlenění do krajiny. 

Nejbližší lesní porosty jsou dostatečně vzdáleny, negativní dopady na les důsledkem 
chovu se nevyskytnou. Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou 
posuzovanou stavbou narušeny ani ohroženy. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na krajinu  

Výstavbou záměru se zásah do krajiny a tím i do krajinného rázu předpokládá jen 
v malé míře, neboť bude dodržen architektonický ráz střediska a okolí. Tvar krajiny, podíl 
zemědělské půdy a ostatních složek krajiny vznikal postupně po několik staletí s tím, že se 
krajina podřizovala lidských potřebám. V současné době lze hodnotit krajinu jako zkulturněné 
území při zachování spíše nízké regenerační schopnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho 
závěry se ztotožňuji. 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 

Vlivy na infrastrukturu a funk ční využití území 

Uvažovaný záměr využití území navazuje na stávající využití území.  

Z hlediska dopravní zátěže nedojde k nárůstu maximální denní četnosti dopravy oproti 
stavu stávajícímu. Dojde však ke zvýšení její průměrné četnosti. Centralizace chovu posílí 
ekonomiku výroby, cenou však bude prodloužení průměrné dopravní cesty při zajišťování 
krmiv a rozvozu organických hnojiv. Částečnou kompenzací bude snížení ostatní dopravy – 
odvoz mléka, kadáverů, manipulace se zvířaty a podobně.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. 

 
 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  

Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí 
v blízkém i vzdálenějším okolí. Ovlivnění životního prostředí mimo Českou republiku je 
vyloučeno.  

Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek 
nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Záměr neovlivní přímo ani nepřímo 
zeleň, půdu, zvířectvo ani vodu. Za nejvíce ovlivněnou složku životního prostředí lze 
považovat emisní zátěž, kterou však nedojde k překročení hygienických limitů. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve 
vztahu k posuzovanému záměru.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích 
a nestandardních  stavech  

Vliv provozu farmy na životní prostředí je závislý přímo na technologické kázni při 
manipulaci s odpady a při obsluze zvířat. 

Ke snížení vlivů emisí a zápachu z farmy vzhledem k bytové zástavbě je vhodné 
udržovat pás ochranné zeleně kolem celé farmy. Ke snížení prašnosti provozu na 
komunikacích je třeba věnovat pozornost čištění vozovek v areálu farmy a blízkém okolí, 
zejména po zimním období. 

Možnosti vzniku havárií jsou při respektování platných předpisů omezeny na 
minimum. Přesto může dojít např. k požáru v objektu. V takovém případě vzhledem 
k použitému materiálu na stavbu by znečištění okolí nebylo nebezpečné a znečištění okolí 
krátkodobé.  

V případě manipulace s materiály tj. doprava krmiv a rozvoz organických odpadů by 
mohlo dojít k úniku ropných látek. V takovém případě je nutno postupovat dle obecně 
známých opatření za pomoci chem. přípravku Vapex a sejmutí zasažené vrstvy zeminy. 

V případě nákazy v chovech se bude postupovat stejně jako v současné době v zemích 
EU. V případě závažných onemocnění zvířat, kdy vyžadují veterinární předpisy uzavření 
chovu a likvidaci podléhají tyto operace zvláštním veterinárním předpisům. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními 
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky. 
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D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí  

Technická a organizační opatření 

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě 
jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu, provozních 
směrnicích a dalších dokumentech dle zákona. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu 
přípravy projektu, výstavby i provozu.  

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  

• Jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt sadových úprav, 
tak aby vhodně plnila funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní krajině. 

• Zažádat příslušný orgán státní správy o povolení kácení vzrostlé zeleně v nezbytném 
rozsahu pro realizaci záměru. 

• 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), 

• Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu. 
• Vyřešit konkrétní využití zachované kulturní vrstvy. Vzhledem ke kvalitě půdy musí 

být na nakládání se zeminou a jejím využitím kladen důraz. 
• Navrhnout konkrétní opatření pro minimalizaci navýšení odtoku dešťových vod z území 

v rámci projektu, tyto projednat s místně příslušným úřadem. 
        

b) fáze výstavby 

• V projektu uplatnit zásady zabezpečující nepropustnost stájových podlah, dalších ploch 
přicházející do styku s kejdou. 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. 

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

• Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak, 
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že práce budou omezeny na 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. 

• Aktualizovat: 
o Plán havarijních opatření, 
o Plán zásad zavedení správné zemědělské praxe 
Do kolaudace tyto projednat s příslušnými orgány  

• Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci. 
 

 

c) fáze provozu stavby 

• Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení.  
• 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.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru 
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji a zpřesňuji. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů  

 V rámci posuzování se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek 
životního prostředí.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky. 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

Zpracovatel dokumentace vycházel z předloženého záměru, podkladů získaných při 
jednání s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, místním šetření na místě 
samém a vlastních zkušeností s obdobnými provozy. 

Skutečný provoz obdobných hal umožnil přesněji precizovat jak spotřeby základních 
medií a surovin, tak i emise do ovzduší, produkce odpadních i odpady s tím, že bylo 
vycházeno z dosažených a ověřených parametrů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám 
k němu připomínky. 

 

Část E Porovnání variant řešení záměru 

Realizace modernizace byla navržena s přihlédnutím ke stávajícím aktivitám investora 
na tomto místě dle zásad o využití nejlepších dostupných technologií s maximálním důrazem 
na minimalizaci dopadů na životní prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám 
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné 
konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější. 

 

Část F Závěr 

Z hodnocení vlivu záměru na životní prostředí vyplývá, že realizace a provoz nebudou 
mít významný negativní vliv na životní prostředí při respektování stanovených postupů 
a technologií, které povedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

V rámci zpracování nebyly shledány důvody, které by vedly k negativnímu hodnocení 
plánované „Dostavba areálu chovu skotu Kočí“ 

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů stavby je možné záměr „Dostavba 
areálu chovu skotu Kočí“ doporučit. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku 
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace. 
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska. 
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Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Tato část dokumentace podává základní informace o záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým 
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu významné 
připomínky. 

Část H Přílohy 

V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy: 

 1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

 2. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství 

 3. Umístění záměru – širší vztahy 

 4. Umístění záměru – fotomapa 

 5. Ochranná pásma vodních zdrojů – záměr je z části součástí PHO2b 

 6. Přehled pozemků obhospodařovaných investorem 

 7. Čerpací zkouška - výsledky 

 8. Dispoziční uspořádání 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.  
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se plně přikláním 
k provedenému výběru. Stávající areál je dostatečně vzdálen od souvislé chráněné zástavby 
obce, plocha je tedy vhodná pro realizaci záměru. Rovněž popsané technologické řešení 
odpovídá požadavkům kladeným na chov skotu, jejichž dodržování je v ČR následně přísně 
kontrolováno. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že 
zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější. 
 

 

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

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 

Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na 
nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi 
dokumentace oprávněně nezabývá. 
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III.  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 
ROSTŘEDÍ 

 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení 
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu 
záměru. 

Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do 
povrchových a podzemních vod. 

  

IV.  POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH 
VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření 
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji. 

Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji zajištění odpovídajících 
technických zabezpečení při nakládání s kejdou a hnojem k prevenci úniků závadných látek 
do životního prostředí v souladu s právními předpisy na úseku ochrany vod. Dále považuji za 
nutné aktualizovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro areál Kočí dle zákona 
č. 86/2002 Sb., v platném znění, kde budou vyjmenovány snižující technologie emisí 
amoniaku jak pro vlastní stáje, tak i pro skladování a aplikaci statkových hnojiv. Jejich 
maximální využití bude zárukou minimalizace vlivů areálu na ovzduší a životní prostředí. 

Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – 
Krajský úřad Pardubického kraje, které je součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH 
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

 

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, předána následující vyjádření 
obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném 
znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku): 

 

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové 
 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1116971.001/11/KLM) 

Podstata vyjádření: 

A) oddělení integrace 
Na zařízení se nevztahuje povinnost mít integrované povolení. 

B) oddělení ochrany ovzduší: 
ČIŽP doporučuje, aby investor zažádal stavební úřad o vyhlášení ochranného pásma dle 
§ 83 stavebního zákona, které by odpovídalo předkládanému záměru. 

ČIŽP požaduje s ohledem na ustanovení § 10 zákona o ochraně ovzduší, kterým je 
zakázáno vnášení pachových látek do ovzduší nad míru přípustnou, vyžadovat pro 
zkušební provoz následující podmínku: „Během zkušebního provozu bude sledováno 
obtěžování zápachem v souladu s postupem uvedeným ve vyhl. č. 362/2006 Sb. 
V případě stížností obyvatel na obtěžování zápachem (bez ohledu na to, zda byla 
naplněna definice překročení přípustné míry obtěžování zápachem), budou vyžadována 
účinná technická nebo organizační opatření k omezení emisí pachových látek.“ 

Dále bude uvedená změna promítnuta do aktualizovaného plánu zavedení zásad správné 
zemědělské praxe (dále jen „plán“). ČIŽP upozorňuje, procentuální snížení při použití 
ověřených snižujících technologií uvedených v předložené dokumentaci jsou převzata 
z přílohy č. 2 k NV č. 615/2006 Sb., ve znění platném do 31.10.2011. V aktualizovaném 
plánu (popř. v dalších stupních dokumentace) je třeba používat aktuální údaje, které 
jsou avizovány NV č. 294/2011 Sb., a které budou zveřejněny ve věstníku MŽP. 

 

C) oddělení ochrany vod: 
ČIŽP požaduje: 

- Všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky (i stávající) a 
všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou 
vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit o tomto zápis podle ČSN 
750905. 

- Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost 
monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou 
vizuálně kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení 
pro signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jímce. 

- Pro provoz střediska vypracovat a předložit místně příslušnému vodoprávnímu 
úřadu ke schválení „Plán opatření pro případ havárie“ dle vyhlášky č. 450/2005 
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Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, musí být tento plán projednán 
s příslušným správcem toku. 

- Pravidelně aktualizovat plán hnojení při aplikaci statkových hnojiv za 
respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím 
k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat 
ke schválení dotčeným orgánům. 

- Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným 
vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků 
v dobrém technickém stavu. 

Při splnění výše uvedených podmínek nemá ČIŽP dalších připomínek. 

D) oddělení odpadového hospodářství: 
K předloženému záměru nemáme žádné zásadní připomínky. Doporučuje znečištěné 
odpadní obaly zařazené do podskupiny 1501 třídit, shromažďovat a předávat 
oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem dle materiálu z kterého byly 
vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N. 

E) oddělení ochrany přírody: 
Z důvodu zmenšení narušení harmonického měřítka je nezbytné provést opatření ke 
snížení nepříznivých vlivů. Jedná se zejména o výsadbu dřevin v zemědělském areálu, 
s cílem pohledového rozčlenění a odclonění rozměrných staveb (stáje, dojírny, žlabu a 
nádrže na kejdu) zejména východním a jižním směrem. 

F) oddělení ochrany lesa: 
Bez připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Ad B) Na základě dokumentace a zpracovaného posudku jsou do návrhu stanoviska 
navržena následující doporučení: 

• doporučuji, aby investor zažádal stavební úřad o vyhlášení ochranného pásma dle 
§ 83 stavebního zákona, které by odpovídalo předkládanému záměru  

• během zkušebního provozu bude sledováno obtěžování zápachem v souladu 
s postupem uvedeným ve vyhl. č. 362/2006 Sb. V případě stížností obyvatel na 
obtěžování zápachem (bez ohledu na to, zda byla naplněna definice překročení 
přípustné míry obtěžování zápachem), budou vyžadována účinná technická nebo 
organizační opatření k omezení emisí pachových látek 

• aktualizovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe 

 

Ad C) Do návrhu stanoviska navržena následující doporučení, která zpřesňují 
podmínky uvedené v dokumentaci: 

• všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky (i stávající) a všechny 
prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti. 
Před uvedením do provozu předložit o tomto zápis podle ČSN 750905. 
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• zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu 
projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou vizuálně 
kontrolovatelné, je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro 
signalizaci dosažení maximální provozní hladiny v jímce. 

• pro provoz střediska vypracovat a předložit místně příslušnému vodoprávnímu 
úřadu ke schválení „Plán opatření pro případ havárie“ dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., 
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. 
Může-li havárie ovlivnit vodní tok, musí být tento plán projednán s příslušným 
správcem toku. 

• pravidelně aktualizovat plán hnojení při aplikaci statkových hnojiv za respektování 
zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím k zásadám 
aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat ke schválení 
dotčeným orgánům. 

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

 

Ad D) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že podmínkám vzneseným ve 
vyjádření ČIŽP je v dokumentaci vyhověno a doporučení zpracovatele posudku nejsou 
s těmito požadavky v rozporu. Do návrhu stanoviska převzato následující doporučení: 

• vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími 
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, 
oprávněnou firmou. 

 

Ad E) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že podmínkám vzneseným ve 
vyjádření ČIŽP je v dokumentaci vyhověno a doporučení zpracovatele posudku nejsou 
s těmito požadavky v rozporu. Do návrhu stanoviska převzata následující doporučení: 

• jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt sadových 
úprav, tak aby vhodně plnila funkci krajiná řsko-estetickou ve vztahu k okolní 
krajin ě. 

• ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci 

 

Ad F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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2. Vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – 
oddělení integrované prevence  

 (č.j.: KrÚ 96096/2011/OŽPZ) 

Podstata vyjádření: 
A) ochrana ovzduší 

Bez připomínek. Provozovatel zdroje má povinnost si vyžádat závazné stanovisko 
příslušného orgánu ochrany ovzduší. 

B) ochrana přírody: 
Bez připomínek. 

C) ochrana zemědělského půdního fondu: 
Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru ZPF, souhlas ve smyslu §9 
zákona č. 334/1992 Sb. bude vydán na základě žádosti investora. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad A a B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
Ad C) Do návrhu stanoviska navrženo následující doporučení: 

• požádat KÚ Pardubického kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF 

 

3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích  
 (č.j.: KHSPA17462/2011/HOK-CR) 

Podstata vyjádření: 

Z pohledu zájmů chráněných zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se s předloženou dokumentací 
záměru „Dostavba areálu chovu skotu Kočí“ souhlasí. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 

4. Vyjádření Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí  
 (č.j.: CR 057546/2011 OŽP/Ry) 

Podstata vyjádření: 

Bez připomínek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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5. Vyjádření Děti Země – Plzeň ze dne 19.11.2011 

Podstata vyjádření: 

Předkladatel uvedl jen jednu variantu záměru, v níž se nezabývá možností přístupu 
chovaných zvířat do venkovního pastevního výběhu.  

V dokumentaci není dostatečně objasněná otázka používání podestýlky v nové stáji pro 
chov dojnic. Na straně 6 je uváděno, že stáj je řešena s bezstelivovým ustájením skotu, 
na str. 9 se hovoří o přistýlání separátem. 

Vzhledem k tomu požadujeme, aby předkladatel záměru upřesnil způsob podestýlání ve 
stáji pro chov skotu a aby krajský úřad zahrnul používání podestýlky (či separátu) do 
podmínek stanoviska EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Občanské sdružení Děti Země ve svém vyjádření uvedlo požadavek na hodnocení 
varianty umožňující přístup na pastvu nebo do venkovního výběhu, tento požadavek je však 
požadavek veterinárního a provozního charakteru a nemá souvislost s vlivem posuzovaného 
záměru na životní prostředí, z tohoto důvodu mu nemohlo být vyhověno. 

Dále se ve vyjádření objevuje otázka používání podestýlky, tato pochybnost pramení 
pravděpodobně z nedostatečné znalosti této technologie. V případě, že hovoříme o stlané stáji 
je ze stáje produkována chlévská mrva. V případě, že hovoříme o bezstelivové stáji, je ze stáje 
produkována kejda. V posuzovaném případě je do boxů cca 1x týdně přistýlán separát (pevná 
část po separaci kejdy) a ze stáje je produkována kejda, proto se hovoří o bezstelivovém 
ustájení. 
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VI.  CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
ZÁM ĚRU Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Posuzovaný záměr „Dostavba areálu chovu skotu Kočí“ je lokalizován do 
nezastavěného území dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se 
souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá 
bytová výstavba mezi areálem a obcí. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na 
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný 
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, 
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných 
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno. 

V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického 
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. 

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci 
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu 
stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci 
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního 
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru. 
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VII.  NÁVRH STANOVISKA 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

 
 
 
  V Pardubicích dne          2012 
  Č.j.:  

 
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIV Ů PROVEDENÍ ZÁM ĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění 
 

I. Identifika ční údaje 
 
Název záměru:  Dostavba areálu chovu skotu Kočí 
 
Kapacita (rozsah) záměru: Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr 

charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě: 

 
 
Umístění záměru:  kraj: Pardubický 
 obec: Kočí 
 kat. území: Kočí 
  
Obchodní firma oznamovatele: Oseva Agri Chrudim, a.s.  
   
IČ oznamovatele: 47 452 471 
 
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Palackého třída 892 

 537 01 Chrudim 
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II.  Pr ůběh posuzování 
 
Zpracovatel dokumentace:  Ing. Miroslav Vraný 
 Jindřišská 1748 
 530 02  Pardubice 
 osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15650/4136/OEP/92 
 prodloužení autorizace č.j. 101303/ENV/10 
 
Datum předložení dokumentace: listopad 2011 
 
Zpracovatel posudku: Ing. Radek Přílepek 
 Sudoměřice u Tábora 131 
 391 36  Sudoměřice u Tábora 
 rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02 
 prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 
 
Datum předložení posudku: 20. února 2012 
 

Veřejné projednání: místo konání:    
 datum konání:  dne      2012 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Miroslavem Vraným 
v listopadu 2012. 

• Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního 
prostředí a zemědělství dne 14.11.2011 

• Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 11. 2011 Ing. Radek Přílepek, držitel 
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011. 

• Posudek předán Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství dne 20.2.2012. 

• Závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru 
ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek 
uvedených v tomto stanovisku. 

• Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání 

• Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR 
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
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Vlivy záměru „Dostavba areálu chovu skotu Kočí“ na životní prostředí byly posouzeny ze 
všech podstatných hledisek. 

 
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 
 

1.  Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 30.11.2012, 
č.j. ČIŽP/45/IPP/1116971.001/11/KLM 

2.  Vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – oddělení 
integrované prevence ze dne 9.12.2011, č.j.: KrÚ 96096/2011/OŽPZ 

3.  Vyjádření KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 29.11.2011, 
čj. KHSPA17462/2011/HOK-CR 

4.  Vyjádření Městského úřadu v Chrudimi, odboru životního prostředí ze dne 16.11.2011, 
čj. CR 057546/2011 OŽP/Ry 

5.  Vyjádření Děti Země – Plzeň ze dne 19.11.2011 

 
 

III.  Hodnocení záměru 
 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti: 

Posuzovaný záměr „Dostavba areálu chovu skotu Kočí“ je lokalizován do stávajícího 
zemědělského areálu dostatečně vzdáleného od obytné zástavby obce. Kontakt záměru se 
souvislou obytnou zástavbou je v současné době vyloučen, v budoucnu se nepředpokládá 
bytová výstavba mezi areálem a obcí. 

Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na 
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný 
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, 
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných 
právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno. 

V případě havarijních situací (při nedodržení provozního řádu nebo plánu organického 
hnojení) nelze vyloučit únik látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. 

Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního 
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek 
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 
akceptovatelný. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na 
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny. 

Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci 
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách tohoto stanoviska, 
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je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných 
i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. 

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde 
o znečišťování životního prostředí  

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
v dokumentaci a jejím doplnění dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na 
omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního 
provozu areálu chovu skotu. 

Dokumentace a následně i posudek nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit 
realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. 

Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí (zejména ovzduší), případně zabraňující průniku kontaminovaných průsakových vod 
do povrchových a podzemních vod. 

 
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 
na životní prostředí: 

Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností 
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí. 

 

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí: 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl předložen jako invariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako vyhovující. 

 
Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 5 vyjádření 
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti. 
 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve 
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu. 

 

Vypořádání vyjádření k posudku: 

 Bude doplněno na základě obdržených vyjádření. 
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Stanovisko: 

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě 
oznámení, dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených 
orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků 
veřejného projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
podle §10 odst. 3 zákona 

 

S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O 
 

k záměru stavby 

 

Dostavba areálu chovu skotu Kočí 
 

ve variantě navržené oznamovatelem 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány 
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky 
návazných správních řízení. 
 
Podmínky souhlasného stanoviska: 
Při přípravě a realizaci stavby: 

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření  

1. Jako součást dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovat projekt sadových úprav, tak 
aby vhodně plnila funkci krajinářsko-estetickou ve vztahu k okolní krajině. 

2. Zažádat příslušný orgán státní správy o povolení kácení vzrostlé zeleně v nezbytném 
rozsahu pro realizaci záměru. 

3. Požádat KÚ Pardubického kraje o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF. 

4. 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. 

5. Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s § 39 zákona 
č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

6. 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). 

7. Doporučuji, aby investor zažádal stavební úřad o vyhlášení ochranného pásma dle § 83 
stavebního zákona, které by odpovídalo předkládanému záměru  

8. Důsledně připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu. 

9. Vyřešit konkrétní využití zachované kulturní vrstvy. Vzhledem ke kvalitě půdy musí být 
na nakládání se zeminou a jejím využitím kladen důraz. 
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10. Navrhnout konkrétní opatření pro minimalizaci navýšení odtoku dešťových vod z území 
v rámci projektu, tyto projednat s místně příslušným úřadem. 

 
 

b) fáze výstavby 

11. Všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky (i stávající) a všechny 
prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství prověřit zkouškou vodotěsnosti. Před 
uvedením do provozu předložit o tomto zápis podle ČSN 750905. 

12. Povrchové úpravy uvnitř stáje provést s materiály s hygienickými atesty. 

13. 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. 

14. V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění. 

15. Minimalizovat negativní vlivy dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí, a to tak, že 
práce budou omezeny na denní hodiny a doprava na dohodnutých trasách s tím, že 
investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých 
komunikací. 

16. 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. 

17. V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost 
vzniká. 

18. Provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace. 

19. Aktualizovat Plán zásad zavedení správné zemědělské praxe a do kolaudace projednat 
s příslušnými orgány. 

20. Pro provoz střediska vypracovat a předložit místně příslušnému vodoprávnímu úřadu ke 
schválení „Plán opatření pro případ havárie“ dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o 
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Může-li 
havárie ovlivnit vodní tok, musí být tento plán projednán s příslušným správcem toku. 

21. Ochrannou zeleň navrženou v rámci sadových úprav vysadit nejpozději ke kolaudaci. 

22. Během zkušebního provozu bude sledováno obtěžování zápachem v souladu s postupem 
uvedeným ve vyhl. č. 362/2006 Sb. V případě stížností obyvatel na obtěžování zápachem 
(bez ohledu na to, zda byla naplněna definice překročení přípustné míry obtěžování 
zápachem), budou vyžadována účinná technická nebo organizační opatření k omezení 
emisí pachových látek. 

 

 

Při vlastním provozu: 

23. Dodržet veškeré parametry týkající se počtu chovaných zvířat i jejich ustájení.  

24. Udržovat celý areál v čistotě a pořádku včetně vnitro faremních komunikací a přilehlé 
části příjezdové komunikace.  

25. Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími 
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, 
oprávněnou firmou. 

26. Ošetřovat nově vysázenou zeleň. 

27. Zajistit pravidelné provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace areálu. Používat 
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výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR. 

28. Pravidelně aktualizovat plán hnojení při aplikaci statkových hnojiv za respektování 
zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem s přihlédnutím k zásadám aplikace 
v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Tento plán předat ke schválení dotčeným 
orgánům. 

29. 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. 

30. Zajistit sledování kvality podzemních vod v okolí jímek, rozsah a četnost monitoringu 
projednat s vodohospodářským orgánem. U jímek, které nejsou vizuálně kontrolovatelné, 
je nutná instalace automatického kontrolního zařízení pro signalizaci dosažení maximální 
provozní hladiny v jímce. 

31. V případě úniku a úkapu ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy 
podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.  

32. Zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením 
jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu. 

33. Zajistit optimální provětrávání stájí z důvodů dostatečné obměny vzduchu v objektech 
chovu zvířat.  

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
 
 
 
 

 Ing. Josef Hejduk 
 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 Krajského úřadu Pardubického kraje 
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Přílohy: 
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření 
k dokumentaci)  
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