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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále také „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust.
§ 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), a jako věcně příslušný úřad podle ust. §
22 písm. a) 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 také „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 29. 7. 2016 Zemědělským
družstvem Mostek, IČ 00131351, Sudličkova Lhota 3, 565 01 Mostek, (dále také „oznamovatel“),
podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr
,,Odchovna mladého skotu Seč“
nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 29. 7. 2016 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „Odchovna mladého skotu Seč“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Ing. Miroslav Vraný, Farm projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice,
osoba oprávněná podle § 19 odst. 1 zákona (osvědčení o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku č. j. 15650/4136/OEP/92 ze dne 12. 1. 1993, prodloužené rozhodnutím
pod č. j. 51521/ENV/15).
Příslušný úřad po posouzení oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení
splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Seč a Pardubický kraj.
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Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad Seč,
Městský úřad Choceň, Městský úřad Vysoké Mýto, Krajskou hygienickou stanici, Krajskou
veterinární správu, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona.
Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 3. 8. 2016 a byl
podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 24. 8. 2016, pro možnost veřejnosti, dotčené
veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své
písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno
v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK740. Informace o
oznámení byla vyvěšena na úřední desce obce Seč dne 15. 8. 2016.
Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Odchovna mladého skotu Seč“ naplňuje dikci bodu 1.5 „Zařízení k intenzivnímu chovu
hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I)“, kategorie II. Záměr je podle ust. § 4 odst. 1 písm. c)
zákona záměrem, kdy změna záměru vlastní kapacitou dosáhla příslušné limitní hodnoty.
Kapacita (rozsah) záměru:
Novostavba odchovny mladého skotu – 108 telat rostlinné výživy na hluboké podestýlce, 480 jalovic
(7- 24 měsíců) pro další chov na stelivovém ustájení. Celková ustájovací kapacita 588 ks (cca 336
dobytčích jednotek).
Umístění záměru: kraj: Pardubický, obec: Seč, k. ú.: Seč u Brandýsa nad Orlicí.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem investora je výstavba odchovny mladého skotu s celkovou ustájovací kapacitou 588 ks
telat a jalovic. Jedná se o novou výstavbu stáje pro mladý skot, která bude nahrazovat stávající
ustájovací kapacity ve starších objektech v rámci celého hospodářství. Stávající objekty budou
trvale vyřazené. Součástí realizace bude stáj pro odchov mladého skotu, hnojná koncovka, kde
bude i výdejní plocha pro jímku. Nově bude repasována původní zemní, zastřešená jímka u kravína
o kapacitě 200 m3, která je pro provoz více než dostatečná. Lokalita se nachází v oblasti intenzivně
zemědělsky využívané. Možné kumulace vlivů z ostatních provozů živočišné výroby v širším okolí
lze předpokládat zejména v oblastech emisí do ovzduší, vzdálenosti významnějších chovů jsou
však natolik vysoké, že nelze předpokládat kumulaci vlivů. V současné době není v posuzované
oblasti příslušnému úřadu znám žádný záměr, kde by probíhalo posuzování vlivů na životní
prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stavba stáje půdorysných rozměrů 82 m x 37,4 m, celková výška 12,2 m. Je navržena ocelová
rámová konstrukce s dvěma řadami podpěrných sloupů, v obvodovém plášti výplně do výšky 1,2 m
u malých telat u obvodového krmného stolu do výšky 0,8 m. Ve štítových stěnách budou vstupní
otvory s vraty. Střešní plášť a výplně ve štítových stěnách budou z izolovaných sendvičových
panelů. Část podélných stěn bude tvořena svinovací plachtou s protiprůvanovou sítí. Telata
rostlinné výživy (108 ustájovacích míst) budou ustájena na hluboké podestýlce v kotcích. Ostatní
jalovice (480 ustájovacích míst) budou ustájeny ve volném, stelivovém uspořádání v lehacích
boxech. Větrání stáje bude přirozené s nuceným nasáváním v obvodovém plášti s regulací přívodu
svinovacími plachtami a odvodem vzduchu hřebenovou štěrbinou. Pro extrémní teploty budou ve
stáji instalovány pomaloběžné ventilátory.
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Součástí realizace je hnojná koncovka pro vyklizení mrvy, jedná se o odkanalizovanou plochu do
přečerpávající jímky. Okraje koncovky jsou vyvýšené, aby nemohlo dojít ke kontaminaci okolních
ploch. Hnojná koncovka má plochu 33,15 x 15 m. Nově bude repasována stávající betonová zemní
jímka, která má užitný objem 200 m3. Napojení na el. energii bude provedeno na stávající rozvody.
Vodovodní přípojka bude provedena v zemní rýze v nezámrzné hloubce na stávající rozvody. Areál
má vlastní studnu a je napojen na komunikaci III/3155 stávajícím sjezdem, který bude beze změn.
Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení následující vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, ze dne 9. 8.2016 pod č. j. KHSPA 13892/2015/HOK-UO
S návrhem záměru souhlasí.
KHS požaduje k projektové dokumentaci pro územní řízení předložit výsledek úplného rozboru
vzorku vody z vlastního zdroje ne staršího šesti měsíců.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, ze dne 10.8.2016 č.j. KrÚ 56975/2016
Vodoprávní úřad nemá námitek k předloženému záměru.
Orgán ochrany ovzduší vydal dne 8. 1. 2016 závazné stanovisko k umístění stavby a provedení
změny stavby zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší pod č.j. KrÚ 1905/2016/OŽPZ/Ry, které
nadále zůstává v platnosti.
Orgán ochrany přírody nemá námitek předloženému záměru.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 12. 8. 2016 zn.
ČIŽP/45/IPP/1516858.002/16/KDR
Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínek k předloženému záměru.
Oddělení ochrany vod nemá připomínek k předloženému záměru.
Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínek k předloženému záměru.
ČIŽP pouze upozorňuje, že zářivky jsou komodita, na kterou se vztahuje zpětný odběr použitých
výrobků. V souvislosti s produkcí odpadů kategorie ostatní, skupiny 20 (např. kat.č.20 02 01 atd.)
doporučuje ČIŽP zvážit, zda se fyzicky jedná o odpady komunálního charakteru, popř. je zařadit
pod vhodnější kat. č. v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.
Oddělení ochrany přírody nemá připomínek k předloženému záměru.
Oddělení ochrany lesa nemá připomínek k předloženému záměru.
Městský úřad Vysoké Mýto, ze dne 22. 8. 2016 č.j. MUVM/25234/2016/OŽP-2
Nakládání s odpady bez připomínek.
Ochrana ovzduší bez připomínek.
Ochrana krajiny bez připomínek.
Vodoprávní úřad zamýšlený záměr je z hlediska vodohospodářského možný.
Památková péče bez připomínek.
Příslušný úřad neobdržel další vyjádření od veřejnosti či dotčených správních úřadů.
Posouzení příslušného úřadu:
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady
poskytnuté investorem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil,
zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj.
kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS implementované do přílohy č. 2 k zákonu.
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Z hlediska charakteristiky záměru se příslušný úřad zaměřil na velikost záměru, kumulaci jeho vlivů
s vlivy jiných známých záměrů, znečištění životního prostředí a rušivé vlivy, produkci odpadů a rizika
havárií zejména k navrženému použití látek a technologii.
Záměrem investora je výstavba odchovny mladého skotu s celkovou ustájovací kapacitou 588 ks
telat a jalovic. Jedná se o novou výstavbu stáje pro mladý skot, která bude nahrazovat stávající
ustájovací kapacity ve starších objektech v rámci celého hospodářství. Stávající objekty budou
trvale vyřazené. Součástí realizace bude stáj pro odchov mladého skotu, hnojná koncovka, kde
bude i výdejní plocha pro jímku. Nově bude repasována původní zemní, zastřešená jímka u kravína
o kapacitě 200 m3, která je pro provoz více než dostatečná.
Lokalita záměru se nachází v oblasti intenzivně zemědělsky využívané. Nachází se zde další
obdobné provozy živočišné výroby. Chovy jsou však natolik vzdálené, že se kumulace vlivů
nepředpokládá. V současné době není v posuzované oblasti příslušnému úřadu znám žádný záměr,
kde by probíhalo posuzování vlivů na životní prostředí.
Z hlediska vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se může jevit, jako problematické
obtěžování obyvatel zápachem souvisejícím s chovem hospodářských zvířat. Tyto vlivy byly
v oznámení zpracovány a vyhodnoceny. Dle grafického zobrazení z hlediska ochrany zdravých
životních podmínek obyvatel na základě stanovených emisních konstant pro jednotlivé druhy a
kategorie hospodářských zvířat navržené pásmo hygienické ochrany neznamená zhoršení oproti
stávajícímu stavu. Při dobrém hospodaření je záměr nekonfliktní v území.
Z hlediska umístění záměru se příslušný úřad zaměřil na dosavadní využívané území a priority jeho
trvale udržitelného území. Stavební parcely č. 66, č. 80 a č. 81 a pozemkové parcely č. 118/11, č.
118/2, č. 118/13 a č. 118/15 se nacházejí v k.ú. Seč u Brandýsa nad Orlicí a leží v současně
zastavěném území obce Seč v ploše VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba.
Při hodnocení průběhu zjišťovacího řízení příslušný úřad přihlédl k tomu, že dotčené správní úřady
nepožadovaly záměr posoudit v celém rozsahu.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k
závěru, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován
podle zákona.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 81 správního řádu a následujících se lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne
jeho oznámení odvolat podáním u příslušného úřadu (Krajského úřadu Pardubického kraje).
Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí.
Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
4

Příslušný úřad žádá Pardubický kraj a obec Seč o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16
odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.

Vyvěšeno příslušným úřadem dne: 31. 8. 2016

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží
podle ust. § 7 odst. 4 zákona:
Oznamovatel:
1. Zemědělské družstvo Mostek, Sudličkova Lhota, 565 01 Mostek
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Seč
3. Pardubický kraj
podle ust. § 22 písm. c) zákona
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice
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