POSUDEK

na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Farma Janov – haly č. 13 a 14

zpracovatel posudku:
Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 Sezimovo Ústí
telefon: 602 539 541
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 15886/ENV/16

květen 2017

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Farma Janov – haly č. 13 a 14

Prohlášení:
Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku č.j. 31547/5291/OPVŽP/02, vydaného Ministerstvem životního
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 a § 21 písm. g) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 11.11.2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j. 15886/ENV/16 ze
dne 31.3.2016.
Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části
dokumentace hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako
konzultant nebo poradce zpracovatele dokumentace, popřípadě oznamovatele posuzovaného
záměru.

Datum: 15. 5. 2017

Podpis:

-1-

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Farma Janov – haly č. 13 a 14

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 „Farma
Janov – haly č. 13 a 14“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření Krajského
úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 13. září 2016 č. j.
KrÚ 64417/2016/OŽPZ/KU a smlouvy č. OŽPZ/16/24215.
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 § 7 odst. 3, písm. c) (vyjádření k oznámení)
Ke zveřejněnému oznámení záměru v průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný
úřad následujících 5 vyjádření:
A/

Vyjádření dotčených správních úřadů:
1/ Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 16. 6.
2016, zn. ČIŽP/45/IPP/1515590.002/16/KDR
2/ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní
pracoviště Svitavy, ze dne 7. 6. 2016, zn. KHSPA 09533/2016/HOK-Sy,
3/ Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, ze dne 15. 6. 2016, č. j.: MěÚ
Litomyšl 15744/2016
4/ Obec Janov, ze dne 8. 6. 2016, zn.: OUJ/218/2016
5/ Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
21.6.2016, č. j.: KrÚ 47518/2016/OŽPZ/KU

B/
•

Vyjádření veřejnosti
Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
Ke zveřejněné dokumentaci obdržel příslušný úřad následující 4 vyjádření
a stanoviska:
A/
Vyjádření dotčených správních úřadů:
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát
č.j. ČIŽP/45/IPP/1515590.003/16/KIV

•

Vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
6.9.2016, č.j. KrÚ 62909/2016/OŽPZ/KU

•

Vyjádření KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 2.9.2016,
č.j. KHSPA 14942/2016/HOK-Sy

•

Vyjádření MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 9.9.2016, č.j. MěÚ
Litomyšl 23108/2016

Hradec

Králové

ze

dne

8.9.2016,

•
B/
•

Vyjádření veřejnosti
Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Výchozí podklady

Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Oznámení záměru „Farma Janov – haly č. 13 a 14“, zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3
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• Dokumentace záměru „Farma Janov – haly č. 13 a 14“, zpracovaná dle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Dokumentace záměru „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ – doplnění březen 2017
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření v místě záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace 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:
Farma Janov – haly č. 13 a 14

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
V rámci procesu EIA je hodnocena výstavba 2 nových hal pro odchov drůbeže
(rodičů na násadová vejce) ve stávajícím areálu farmy Janov. Investor počítá s využitím
všech stávajících objektů pro chov nosnic jako doposud, v halách zůstanou stávající počty
beze změny. Navíc jsou realizovány 2 nové haly po 10 000 ks, celkem 20 000 ks slepic a
kohoutů, které jsou předmětem posouzení.
Původní stav farmy: celkem 99 400 ks

nosnic a kohoutů

Současný stav farmy: celkem 119 400 ks nosnic a kohoutů

Hala
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
Celkem

I.3.

Původní stav
Počet nosnic
a kohoutů [ks]
10 600
10 600
8 600
11 800
4 900
5 300
4 600
6 800
6 800
9 800
9 800
9 800
99 400

Současný stav
Počet nosnic
a kohoutů[ks]
10 600
10 600
8 600
11 800
4 900
5 300
4 600
6 800
6 800
9 800
9 800
9 800
10 000
10 000
119 400

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Pardubický
Janov
Janov u Litomyšle

Obchodní firma oznamovatele:
MACH DRŮBEŽ a.s.
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I.5.

IČ oznamovatele: 259 81 714

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Partyzánská 322
570 01 Litomyšl
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:

telefon:

Ing. Radek Píša
Konečná 2770
530 02 Pardubice
466 536 610
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Průběh posuzování:
1. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ bylo zpracováno Ing. Radkem
Píšou v květnu 2016.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 31. 5. 2016. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem
zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství dne 23. 6. 2016. V závěru zjišťovacího řízení
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství uvedl, že:
Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na
vyjádření dotčených správních úřadů, na charakter záměru a po posouzení záměru
podle kritérií dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS, implementované do přílohy
č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Farma Janov - haly č. 13
a 14“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V dokumentaci budou
zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních
dotčených správních orgánů, dotčených územních samosprávných celku, které jsou
přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména: - posoudit záměr s ohledem na
problematiku pachových látek ve vztahu ke stanovenému ochrannému pásmu chovu
hospodářských zvířat vypracovaném Ing. Leošem Slabým v březnu 2011, navrhnout
technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení drůbeže pro
posuzované haly, případně všechny haly umístěné v areálu, aby negativní vliv
nepřekročil vymezené ochranné pásmo ani hranici areálu. Část dokumentace týkající
se posuzování vlivů na veřejné zdraví bude zpracována osobou, která je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
3. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Radkem Píšou
v srpnu 2016.
4. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 25.8.2016
5. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 13. 9. 2016 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16 ze dne
31. 3. 2016.
6. Zpracovatel posudku požádal dne 7. 11. 2016 o doplnění dokumentace.
7. Doplněk dokumentace byl zpracován Ing. Radkem Píšou a kol. v březnu 2017.
8. Posudek předán Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 15. 5. 2017.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Farma
Janov – haly č. 13 a 14“, 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 PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Stručná charakteristika současného stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ 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 přeshraničních vlivů
možných
haváriích
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, některé názvy kapitol nejsou v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná náplň je
naplněna.
Dokumentace je zpracována na průměrné 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
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sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona. Věcná
náplň odpovídá požadavkům zákona.
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 oznamovatele (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 hodnocením rozšíření farmy chovu drůbeže o dvě nové haly.
Záměrem investora je výstavba 2 nových hal pro odchov drůbeže (rodičů na násadová
vejce) ve stávajícím areálu farmy Janov. Plánovaná dostavba počítá s využitím všech
stávajících objektů pro chov nosnic jako doposud. Po realizaci záměru zůstanou stávající
počty slepic ve stávajících halách beze změny, dále pak s výstavbou 2 nových hal přibude
celkem 20 000 ks slepic.
Stávající stav farmy: celkem 99 400 ks nosnic
Budoucí stav farmy: celkem 119 400 ks nosnic
Členění stavby na stavební objekty
Stavební objekty
SO č. 01
Hala č. 13 - chov nosnic
SO č. 02
Hala č. 14 - chov nosnic
Inženýrské objekty
IO č. 01
IO č. 02
IO č. 03
IO č. 04

Přeložky rozvodů vody
Přeložky rozvodů elektro
Přeložky rozvodů plynu
Zpevněné plochy

Popis haly: Jedná se o halu se sedlovou střechou max. výšky v hřebeni 5 m. Hala je
nepodsklepená, půdorysných rozměrů 14,2 m x 113,95 m.
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Dále je v této části uveden komentován předpokládaný termín zahájení realizace
záměru, je uveden 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 řešení popisovaného rozšíření
areálu je popsáno vyhovujícím způsobem. Z dokumentace vyplývá, že stavba dvou nových hal
má být zahájena v roce 2016 a dokončena v roce 2017. Místním šetřením zpracovatele
posudku v rámci zpracování posudku však bylo zjištěno, že v dokumentaci popisovaný záměr
dvou hal je již realizován a provozován. Údaje uvedené v dokumentaci jsou tedy v rozporu se
skutečným stavem, který byl na místě zjištěn. Nové haly jsou tedy v současné době
provozovány v rozporu s platnou legislativou (nebyl dokončen proces posouzení vlivů stavby
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění, nebylo požádáno o změnu integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.,
v platném znění, nebylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, …). Všechny tyto
správní akty musí předcházet samotnému zahájení stavby. Ze strany investora se tedy jedná
o hrubé porušení platné legislativy a provozování nelegální stavby. Tento skutek však
nepřísluší zpracovateli posudku hodnotit. Jako zpracovatel posudku však nemohu tyto
skutečnosti přejít a zamlčet. V rámci doplnění dokumentace byly vyjasněny nesrovnalosti,
které se týkaly upřesnění počtu kusů nosnic a kohoutů v jednotlivých halách a jejich průměrné
hmotnosti.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Posuzovaný záměr je realizován uvnitř stávajícího zemědělského areálu a to na ploše
katastrálního území Janov u Litomyšle; 656950. Záměrem jsou dotčeny pozemky vedené
v KN jako ostatní plocha.
Lesní půdní fond nebude stavbou dotčen.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že jde o využití stávajícího areálu a nedochází tak k záboru ZPF
a PUPFL, nemám k této kapitole z hlediska záboru připomínky. Stavba haly č. 13 se nachází
v 50 m ochranném pásmu lesa (pozemek p.č. 844/1 k.ú. Janov u Litomyšle), což není v této
kapitole dokumentace zmíněno.
Voda:
Etapa výstavby záměru
Technologická voda (užitková voda)
V období výstavby záměru bude spotřeba vody minimální. Množství vody spotřebované
během výstavby nelze v současné době objektivně stanovit.
Pitná voda
Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby. Odhadovaná
spotřeba vody v prašném a špinavém provozu na 1 pracovníka za směnu je cca 120 až 150 l
(pitný režim + hygiena). Veškerá technologická voda pro etapu výstavby bude odebírána ze
stávajícího vodovodu.
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Etapa provozu záměru
Pitná a napájecí voda pro slepice
Stávající spotřeba: 8 449 m3
Budoucí spotřeba: 10 149 m3 (navýšení o 1 700 m3)
Technologická voda
Předpokládaná spotřeba oplachových vod je 45 l/1 000 ks slepic.
Stávající spotřeba: 4 473 l
Budoucí spotřeba:
5 373 l (navýšení o 900 l)
Chladící voda klimatizačního systému
Klimatizační systém hal je založen na ochlazování vstupního vzduchu rozstřikováním vodní
mlhy na vstupu.
Voda pro obsluhu
Navýšení počtu zaměstnanců bude znamenat navýšení spotřeby vody: 1 x 80 l, tj. 80 l /den
a 29,2 m³/rok. Využíváno bude stávající sociální zařízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici pouze ve fázi provozu, z hlediska spotřeby
při provozu záměru bez připomínek. Vzhledem k tomu, že v dokumentaci uváděné plánované
haly jsou již realizovány a provozovány, autor dokumentace nepostupoval správně, protože
nevycházel ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru.
Z hlediska etapy výstavby záměru je vzhledem k již provedené stavbě vyčíslení bezpředmětné.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Etapa výstavby záměru
Množství a určení zdrojů surovin potřebných pro výstavbu bude upřesněno v dalších stupních
projektové dokumentace. Bude se jednat o stavební hmoty a materiály, jako jsou ocelové
konstrukce, beton, polyuretanové panely, střešní trapézový plech, tepelné izolace, rozvody,
atd.). Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území. Upřesnění množství
a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy.
Etapa provozu záměru
S provozem farmy pro slepice jsou spojeny zejména materiálové zdroje, jako jsou krmivo,
stelivo, v případě onemocnění medikace, která je aplikována společně s rozvodem vody.
Krmivo je dováženo smluvně sjednaným partnerem. Připravené krmné směsi jsou skladovány
v zásobnících u jednotlivých hal.
Krmiva
Při předpokládané průměrné spotřebě krmiva na úrovni 120 g/ks a den je spotřeba krmiva na
úrovni:
- denní spotřeba
99 400 ks x 120 g/ks = 11,93 t/den
- spotřeba za cyklus/1xročně
11,93 t x 225 dní
= 2684 t/rok
Spotřeba krmiv při navrhovaném provozu:
Při předpokládané průměrné spotřebě krmiva na úrovni 120 g/ks a den bude spotřeba krmiva
na úrovni:
20 000 ks x 120 g/ks = 2,4 t/den
- denní spotřeba
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- spotřeba za cyklus/1xročně
2,4 t x 225dní = 540 t/rok
Potřebné krmné směsi (celkem 3 224 t/rok) budou i nadále naváženy pomocí uzavřených
vozů.
Podestýlka
U stávajícího provozu jsou provozovány haly na hluboké podestýlce (směs pilin). Při celkové
nastýlané ploše 19 416 m2 je stávající spotřeba podestýlky cca 67 956 t/rok.
Navrhovaný provoz bude rovněž provozován na hluboké podestýlce (směs pilin).
Spotřeba na 1 m2 podestýlky je na úrovni 3 – 4 kg.
Průměrnou potřebu podestýlky je možno stanovit na základě následujícího výpočtu:
Celková plocha obou hal:
3236 m2
3236 m2 x 3,5 kg/m2 = 11,3 t/nastlání
Roční spotřeba:
11,3 t x 1 cyklus/rok = 11,3 t/rok
Elektrická energie
Předpokládané roční navýšení spotřeby el. energie pro halu na zajištění ventilace, osvětlení
a krmení je 139.746 kWh / rok.
Zemní plyn
Na hale H1 – H9 je po 1 ks přímotopném agregátu typu ERMAF typ GP 70 A/P
o jednotlivém výkonu 70 kW a pouze na hale H4 jsou 2 ks přímotopných agregátů. Haly H10
– H12 mají rovněž po 1 ks přímotopných agregátů typu ERMAF typ GP 70 A/P o jednotlivém
výkonu 70 kW. Nové haly H13-14 mají rovněž po 1ks přímotopných agregátů. Celkem bude
v areálu 15 ks přímotopných agregátů. Palivem je zemní plyn. Spotřeba plynu je 7,5 m3.h-1,
recirkulace vzduchu 5 000 m3.h-1. Předpokládaná spotřeba: 4000 m3 / rok
Další surovinové vstupy
Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů
na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází
k žádným nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely
být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené druhy surovin a energií potřebné pro provoz jsou v souladu s obdobnými
záměry, k této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Z hlediska etapy
výstavby záměru je vzhledem k již provedené stavbě vyčíslení bezpředmětné.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Stávající komunikační napojení farmy zůstane zachováno. Areál leží u stávající
silnice II. třídy (původní I/35) Janov-Litomyšl. Zůstává zachován i stávající vjezd do areálu.
Komunikační vazby v areálu se tedy nemění, vnitrofaremní komunikace zůstávají taktéž beze
změny.
Předpokládaný pohyb vozidel:
• Odvoz vajec 1 NV za den
• Dovoz krmiv 1-2 NV za den
• Odvoz kadáverů 1 NV za den
Celkem běžná doprava 2 – 4 NV za den.
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U osobní dopravy jde o cca 4 - 8 osobních automobilů za den.
Doprava spojená s odklizem trusu a návozem podestýlky – 14 NV za den. Tato doprava je
nárazová, u každé haly 1x rok. Tato doprava je již stávající, instalace dvou nových stájí
nepřinese změnu z hlediska maxim, kdy je vyklízení stájí prováděno stále stejným počtem
pracovníků, kteří jsou tak limitním faktorem.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.III. Údaje o výstupech
Fáze realizace
Ovzduší:
Ovzduší ve fázi realizace záměru bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími
procesy - dopravou materiálů, odpadů a osob (liniový zdroj) a samotnou realizací (plošný
zdroj). Pro tento záměr ve fázi realizace nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem
k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší.
Odpadní vody
Odpadní vody ve fázi realizace nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků potřebných
k realizaci záměru budou záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém
řízení v další fázi realizace stavby.
Odpady
Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhláškou
č. 93/2016 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Ostatní
Ochrana před únikem závadných látek
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Ve fázi realizace záměru nebude na místě
skladováno větší množství látek závadných vodám. Skladovány budou v případě potřeby
v záchytných vanách o objemu minimálně 150 % objemu největší z umístěných nádob.
Hluk
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů. Tyto činnosti budou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod
do 18,00 hodin). Vzhledem k rozsahu stavby nebude hluk ze stavební činnosti pro
posuzované území významným negativním jevem.

Fáze provozu
Ovzduší
Pro období provozu záměru byla zpracována rozptylová studie - viz příloha Dokumentace
č. 5. Hodnocení bylo provedeno pro stávající situaci a pro příspěvek nového zdroje záměru.
Podle běžného posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs
i zápachovou složku ve stájovém ovzduší amoniak. Výpočet rozptylové studie byl proveden
pro amoniak (NH3). Výpočet byl proveden pomocí programu SYMOS´97.
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Emise spojená se spalováním ZP je nevýznamnou v území. Jedná se o nevyjmenované
stacionární zdroje dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Při navýšení spotřeby steliva o 11,3 t/rok je možné předpokládat nárůst prašnosti v rozsahu
0,1 % celkové spotřeby steliva. Tzn., že by v hale mohlo vznikat zanedbatelné množství cca
1,13 kg prachu za rok.
Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně
z výfukových plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu
jsou oxidy dusíku (NOX), oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakce PM10 a benzen.
Zápach má místní význam a je to problém, který je svázán s provozováním chovu
hospodářských zvířat a s rozvojem venkovských obytných sídel, která se rozšířila do
tradičních zemědělských oblastí.
Zápach může být emitován stacionárními zdroji, jako jsou haly, ale může být také důležitou
emisí během rozmetání hnoje na půdu v závislosti na použitém postupu rozmetání. Dopad
zápachu se zvětšuje s velikostí produkční jednotky. Dlouhodobě nebyly zaznamenány
stížnosti obyvatel. Nové haly budou opatřeny ventilátory nasměrovanými mimo obytnou zónu
obce.
Odpadní vody
Odpadní oplachové vody z mytí technologie a prostoru hal po dostavbě se jedná o navýšení
o 0,45 m³. Oplachová voda stéká přímo do podzemních jímek v halách nebo je součástí
podestýlky a je odvážena na pole.
Veškeré splaškové vody ze stávajícího sociálního zařízení jsou odváděny do jímek, odkud
jsou dle potřeby vyváženy k likvidaci.
Množství dešťových vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a ploch střech všech
objektů. Kanalizace srážkových vod svede dešťové vody ze střech haly a z komunikací u haly
a spolu s ostatními nezasáknutými dešťovými vodami z areálu budou svedeny do stávající
kanalizace a do trativodu. Z velké části bude využita stávající dešťová kanalizace.
Odpady
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle
druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci
a následnému využití.
Ostatní - hluk
Na posouzení hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí
záměru rozšíření farmy Janov pro chov slepic na násadová vejce byla zpracována Hluková
studie - Farm Projekt Pardubice, duben 2016. Předmětem této hlukové studie je posouzení
stávající a konečné akustické situace v dané lokalitě, zejména pak stanovení hladin
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.
Doplňující údaje
Provoz záměru nezasáhne krajinu ani se nedotkne významným způsobem faktoru pohody.
Architektonický výraz stávajících objektů doplněných o novou stavbu stejného charakteru se
prakticky nezmění. Plánovaná výstavba nové haly plně kopíruje styl i velikost stávajících hal.
Plánovaná modernizace s sebou nepřináší žádné významné terénní úpravy či nové zásahy do
krajiny. V lokalitě nebudou zasaženy vzrostlé dřeviny.
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Rizika havárií
Havarijní rizika jsou navrhovanou moderní technologii snížena na minimum. Bude zpracován
„Plán opatření pro případ havárie“ ve smyslu zákona o vodách. Zejména by tento plán měl
uvést všechna technická opatření k prevenci, tj. snížení rizik, především pak při dopravě,
čerpání, skladování a odvozu drůbežího trusu a drůbeží podestýlky.
Fáze ukončení provozu
O ukončení provozu se v současné době neuvažuje. V případě ukončení provozu dojde
s vysokou pravděpodobností k opětovnému využití budov k obdobné nebo jiné činnosti, která
se nyní nedá posoudit a bude posuzována, až bude tato změna známa. Méně pravděpodobné je
odstranění budov a technologie v režimu odpadů, kdy by budovy (stavební materiál a panely)
a technologie již nešli dále využít.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje o výstupech jsou rozděleny podle jednotlivých fází (realizace, provozu
a ukončení provozu). Z hlediska fáze realizace záměru je vzhledem k již provedené stavbě
uvedení a vyčíslení těchto údajů bezpředmětné.
Uvedené bilance pro fázi provozu ve vztahu k látkám znečišťujícím ovzduší jsou
dostatečné a odpovídají obdobným záměrům, chybně je uvedena bilance prachu, kde mělo být
správně uvedeno 11,3 kg/rok. Vlivy na ovzduší byly předmětem připomínek k doplnění
dokumentace, a to ve vztahu k použití emisních faktorů amoniaku uvedených v Metodickém
pokynu MŽP, odboru ochrany ovzduší, uveřejněném ve věstníku MŽP částce 1,2/2013, které
jsou dány pro nosnice. Zde se však jedná o specifický případ, kdy je hmotnost chovaných
nosnic a kohoutů mnohem vyšší než standardních nosnic produkujících vejce pro lidskou
spotřebu. Použití těchto emisních faktorů při výpočtech a jejich následná redukce, pak může
vést ke zkresleným výsledkům rozptylové studie, které neodpovídají realitě. Zpracovateli
dokumentace nic nebrání zpracovat rozptylovou studii ve variantách (emisní faktor dle cit.
metodického pokynu a varianta s emisním faktorem vyšším nebo bez dalších korekcí).
Metodický pokyn nemůže postihnout všechny kategorie hospodářských zvířat a jejich emisní
faktory a především tyto specifické případy. Výše uvedený přístup by určitě vedl k výsledkům
imisních koncentrací amoniaku, které by byly na straně bezpečnosti a nemohly by být
zpochybnitelné. Zpracovatel dokumentace však takto i vzhledem k připomínkám zpracovatele
posudku nepostupoval s odůvodněním, že předložená rozptylová studie odpovídá legislativním
požadavkům. Toto se nedá rozporovat, autor dokumentace má samozřejmě pravdu, že
z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší odpovídá zpracovaná rozptylová studie
zákonným požadavkům. Podle zákona by ji totiž nemusel ani předkládat, protože zákon její
předložení nepožaduje. V rámci posouzení možných vlivů záměru na životní prostředí ji však
předložil, aby dokladoval vliv záměru na nejbližší okolí a takovéto dokladování by mělo mít
i určitou míru bezpečnosti a ne jít na samou hranu možného. V rámci zpracování rozptylové
studie se jedná o matematický model, který má samozřejmě i svou výpočtovou chybu. Jak je
uvedeno i v samotných závěrech rozptylové studie (Farm Projekt, Ing. Martin Vraný,
červenec 2016) byl si autor rozptylové studie těchto okolností vědom a v závěrech je uvedl.
Pokud shrneme výsledky zpracované rozptylové studie, ta prokazuje již i pro původní stav 12
provozovaných hal, překračování čichového prahu pro amoniak 26,6 µg/m3 u nejbližší obytné
zástavby, je tedy zřejmé, že již původní stav i se zahrnutím snižujících technologií emisí
amoniaku je na samé hranici únosnosti prostředí a další rozšíření může tento stav jen zhoršit.
Zpracovatel dokumentace však tyto závěry pojal po svém a záměr investora i přes připomínky
zpracovatele posudku bez dalších podmínek posvětil.
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Ve vztahu k hluku byly zpracovatelem posudku vzneseny v rámci požadavků na
doplnění dokumentace připomínky týkající se předložení autorizovaného měření hluku za
provozu celého areálu, včetně provozu dvou nových hal č. 13 a 14 za plného výkonu ventilace,
včetně plnění zásobníků na krmivo u haly nejblíže obytné zástavbě. Zpracovatel dokumentace
doplnil měření hluku ze dne 10. 12. 2016 (Studio D – akustika). Měření proběhlo v noční době
(zapínány a vypínány byly pouze ventilátory na nových halách č. 13 a 14, v ostatních byla
drůbež a ventilace byla v automatickém provozu, aby nedošlo ke ztrátám na jejich životech).
Požadavek na zahrnutí měření včetně plnění zásobníků na krmivo u haly nejblíže obytné
zástavbě (hala č. 6 v akustické studii označena jako hala č. 10) nebyl vyhodnocen. V měření
hluku je uvedena pouze poznámka „v denní době spuštěno na cca 20 minut automatické
krmení ze sila (viz foto č. 4) – není slyšet“. Pomineme-li skutečnost, že foto č. 4 protokol
o měření hluku neobsahuje, pak nelze pominout, že krmení je zcela odlišným zdrojem hluku od
plnění zásobníků, které běžně dosahuje akustického výkonu LW =101 dB (A) po dobu cca 30
minut v denní době, přičemž nejbližší chráněný prostor dům č.p. 5 na stavební parcele
č. 240/1 je vzdálen od tohoto zdroje cca 40 m. Zpracovatel dokumentace toto bez bližšího
vysvětlení převzal do doplnění dokumentace a dále se otázkou nezabýval.
Měření hluku tak jak bylo provedeno, tedy dokládá, že nebudou překročeny limity,
stanovené platnými právními předpisy.
Zmíněny jsou dále i možné havarijní stavy, jejichž specifikace je dostatečná
a odpovídá obdobným záměrům. Řešeno je i období ukončení provozu záměru, ke kterému
nemám rovněž připomínky.

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentální ch charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území: územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky,
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), území historického, kulturního
nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, staré ekologické zátěže apod..
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
konstatuji, že nemohu souhlasit s tvrzeními, že „záměr nevnese do území další významnou
ekologickou zátěž, která by zhoršila stávající stav“ a dále „lokalita určená pro výstavbu není
zatěžována nad míru únosného zatížení“. Jak je patrné z předešlé části posudku
a jednotlivých částí dokumentace je lokalita již dnes zatěžována nad míru únosného zatížení,
což dokladuje jak zpracovaná rozptylová studie, tak i ochranné pásmo chovu uvedené
v dokumentaci i jejím doplňku.
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.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
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Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: stávající využití území, ovzduší a klimatické podmínky,
voda, horninové prostředí a půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, architektonické a jiné
kulturní památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci uvádím, nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované
aktivitě. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území.
Činnost v tomto území odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se v případě zájmové
lokality (výrobní areál investora) nejedná o území přírodovědně cenné, respektive
krajinářsky zajímavé.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí
neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez
významného omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita
oblasti plně odpovídá realizaci záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území konstatuji, že
nemohu souhlasit se závěrem, že „Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území
jsou schopné bez významného omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém
rozsahu.“Především z pohledu ovlivnění ovzduší je toto tvrzení značně diskutabilní.

Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Fáze realizace
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Za relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v období realizace záměru lze považovat
znečištění ovzduší, hluk a vibrace, znečištění povrchových a podzemních vod, znečištění
půdy a havarijní stavy (únik závadných látek).
Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se zhoršení imisní situace v zájmovém území s ohledem na charakter
záměru (zvýšení kapacity lakovací linky). Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik vzhledem k době trvání realizace.
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Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky
Realizace záměru by neměla s ohledem na předpokládané emise hluku narušit stávající
imisní zátěž hlukem tak, aby byly překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem. Přesto
je doporučeno preventivní opatření.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
V období realizace může dojít ke kontaminaci vod v důsledku špatného technického
stavu pracovních strojů. Jedná se především o úkapy ropných látek a přípravků s obsahem
organických rozpouštědel. Z tohoto důvodu je žádoucí během realizace záměru kontrolovat
technický stav použitých strojů a dodržovat předepsané pracovní postupy
Vlivy na půdu
Stavbou nedojde k záboru půdy v ZPF. Jedná se o pozemky vedené jako ostatní
plocha.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani
přírodních zdrojů.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. Při stavbě
mohou být dotčeny zatravněné plochy areálu, které budou okamžitě po ukončení výstavby
obnoveny.
Vlivy na krajinu
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních
památek.

Fáze provozu
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Za nejzávažnější problémy posuzovaného záměru z hlediska možných vlivů na životní
prostředí lze považovat znečištění ovzduší amoniakem a v menším rozsahu hlučnost
související s provozem farmy a její dopravní obsluhou.
Vlivy na ovzduší a klima
Za předpokladu realizace opatření stanovených v příloze č. 7 dokumentace, odst. Ad
III D 4 by neměl posuzovaný záměr způsobit negativní ovlivnění zdravých životních
podmínek v obci a navržené navýšení o 20% nenaplňuje předpoklad, že by mohl mít
významný negativní vliv na obyvatelstvo.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Při hodnocení expozice vycházíme z příslušné hlukové studie (Farm Projekt, Ing.
M. Vraný, Pardubice 2016). Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru
nebude znamenat ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody
Lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
(CHOPAV) Východočeská křída. Jediným možným rizikem kontaminace je havárie nebo jiné
nestandardní stavy. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám a provádět kontroly zařízení v pravidelných intervalech.
Vlivy na půdu
Posuzovaným provozem nedojde k změnám okolního území farmy, ani ke změnám
geologických podmínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nemá žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Druhová diverzita posuzované lokality je nízká a odpovídá charakteru vegetačního
krytu a charakteru provozu. Vzhledem k charakteru lokality a nízké druhové rozmanitosti
a nebude mít záměr negativní vliv na faunu ani flóru.
Vlivy na krajinu
Samotný provoz záměru po jeho realizaci nebude narušovat vzhled předmětné krajiny
v širších pohledových vztazích, především proto že budou realizovány stavby obdobného
charakteru jako stavby již v areálu stojící. Vliv na krajinný ráz je minimální.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních
památek.
Fáze ukončení provozu
O ukončení provozu se v současné době neuvažuje. V případě ukončení provozu dojde
s vysokou pravděpodobností k opětovnému využití budov k obdobné nebo jiné činnosti, která
se nyní nedá posoudit a bude posuzována až bude tato změna známa. Méně pravděpodobné je
odstranění budov a technologie v režimu odpadů, kdy by budovy (stavební materiál a panely)
a technologie již nešli dále využít.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Charakteristika jednotlivých vlivů záměru je rozdělena podle jednotlivých fází
(realizace, provozu a ukončení provozu).
Z hlediska fáze realizace záměru je vzhledem k již provedené stavbě uvedení
a kvantifikování těchto vlivů bezpředmětné, navíc se zde v jednom odstavci zmiňuje i jiný
záměr, který nemá souvislost se záměrem posuzovaným.
Charakteristika vlivů ve fázi provozu je autorem dokumentace popsána a je rozdělena
pro jednotlivé oblasti.
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů - Za nejzávažnější
problémy posuzovaného záměru z hlediska možných vlivů na životní prostředí považuje
zpracovatel dokumentace znečištění ovzduší amoniakem a v menším rozsahu hlučnost
související s provozem farmy a její dopravní obsluhou. Ač tyto vlivy považuje za
nejzávažnější, a jak je uvedeno v předešlých částech posudku, je především vliv na ovzduší
a pachovou zátěž již v současné době na hranici únosnosti, uvedl zpracovatel dokumentace
- 20 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Farma Janov – haly č. 13 a 14

pouze závěry z Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.,
červenec 2016) s podmínkami a vysvětlením, že problematika pachových látek je značně
legislativně neukotvena, a tudíž je k hodnocení přistupováno spíše z pohledu dosavadních
znalostí a poznatků v této oblasti. Právě proto, že je problematika pachové zátěže legislativně
neukotvena je třeba k ní přistupovat s velkou mírou obezřetnosti a dostatečnou mírou
bezpečnosti, což stanovené podmínky nezaručí. Na základě znalostí a zkušeností zpracovatele
posudku s obdobnými záměry bude docházet k obtěžování obyvatel pachovými látkami a nelze
tak souhlasit s tvrzeními uvedenými v dokumentaci, že obyvatelstvo nebude vlivy provozu
záměru zasaženo a nedojde k narušení faktoru pohody. V doplňku dokumentace pak Prof.
MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc., uvádí, že „V případě, že bude zjištěno, že realizovaný záměr
překračuje zákonné parametry pro pachovou zátěž v dané oblasti, budou podniknuta další
opatření. Jednou z možnost jsou i navržená technická opatření uvedená v předloženém
doplnění dokumentace.“ V kontextu s výše uvedenou legislativní neukotveností a neexistencí
zákonných limitů je tento závěr zcela neuchopitelný a nevymahatelný. K popisu sociálně
ekonomických vlivů, havarijních stavů a ochrany před únikem závadných látek nemám
připomínky.
Vlivy na ovzduší a klima – Zpracovatel dokumentace cituje především závěry
rozptylové studie a závěry z Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Prof. MUDr. Jaroslav
Kotulán, CSc., červenec 2016). Pro rozptylovou studii platí vyjádření zpracovatele posudku
uvedené ke kapitole B.III. dokumentace. K problematice pachových látek, uvádím, že se plně
ztotožňuji s tvrzením uvedeným v diskusi výsledků rozptylové studie (Farm Projekt, Ing.
Martin Vraný, červenec 2016) „Pro tyto situace je lepší respektovat ochranná pásma chovu
stanovená odlišnou metodikou, které jsou na základě empirických zkušeností pro zemědělské
chovy vhodnějším nástrojem.“ Ve Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Prof. MUDr.
Jaroslav Kotulán, CSc., červenec 2016) je však toto zcela popřeno a je uvedeno: „Je zřejmé,
že otázka skutečného ovlivnění obyvatelstva zápachovými látkami zůstává do značné míry
otevřená. Řešením nemůže být nové stanovení ochranného pásma, neboť zápach se šíří bez
ohledu na to, zda je pásmo stanoveno tak či onak“. Jaký z této myšlenky dovodit závěr, ano
zápach se šíří, ať je ochranné pásmo stanoveno nebo není, to je neoddiskutovatelné. Ale
metodika stanovování ochranných pásem chovů nám při správné interpretaci dává výsledek,
kam až se mohou emise pachu šířit, a kde může být pach v okolí farem obtěžující. Prvním
krokem při přípravě investičního záměru musí tedy vždy být stanovení rozsahu ochranného
pásma chovu, které nám dá odpověď, zda je možné záměr do lokality umístit. Je-li rozsah
ochranného pásma již pro původní stav tak velký, že zasahuje do obytné zástavby, což je
potvrzeno i vnímáním intenzivního zápachu obyvateli, je nemyslitelné navrhovat do území
další zdroje pachových látek, které situaci ještě zhorší tak, jak se stalo v tomto případě.
V doplnění dokumentace je ochranné pásmo chovu přepracováno na základě připomínek
zpracovatele posudku, ač se v tabulkách nalézají chyby, v tabulce č. 5 a ve výpočtových
tabulkách je např. prohozen směr větru V a Z je grafická část (příloha č. 1) zakreslena
správně. Je zřejmé, že rozsah takto stanoveného ochranného pásma chovu zasahuje celou
centrální část obce Janov, a takto zhodnocený záměr je tedy nerealizovatelný. Zpracovatel
návrhu ochranného pásma chovu pro farmu Janov (Ing. Martin Řezníček, leden 2017) ve
svých závěrech uvádí: „Stanovení ochranného pásma chovu hospodářských zvířat slouží
k vymezení území, za kterým již nedochází k negativnímu ovlivnění zdravých životních
podmínek pro obyvatele žijící v okolí.“ S tímto tvrzením nezbývá než souhlasit, ale pak je
třeba jej také správně interpretovat, což zpracovatel dokumentace neprovedl. Protože při
správné interpretaci by musel připustit, že k ovlivnění zdravých životních podmínek obyvatel
uvnitř takto stanoveného ochranného pásma chovu bude docházet.
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Dále cituji: „Vzhledem ke vzdálenosti objektů hygienické ochrany od ochranného
pásma chovu hospodářských zvířat (OP) je názorem zpracovatele výpočtu ochranného pásma
chovu hospodářských zvířat (OP), že: negativní ovlivnění zdravých životních podmínek lze
minimalizovat na maximální možnou úroveň dodržováním technologie krmení a napájení
s biotechnologickými přípravky, která zaručuje snížení emisí amoniaku v souladu
s metodickým pokynem dle věstníku Ministerstva životního prostředí (ročník XIII, únor 2013,
částka 1 a 2) – při výpočtu ochranného pásma byla použita korekce – 48 % (na základě
použitého typu biotechnologického přípravku lze uvažovat možnou rezervu snížení emisí
amoniaku ve výši cca 48 %).“ I když připustím výše uvedenou korekci, tak toto tvrzení zcela
postrádá smysl, neboť uvedená korekce byla ve výpočtu použita, a rozsah OP byl i její pomocí
určen a zmenšen, nelze hovořit o nějaké další rezervě snížení emisí v rozsahu 48 %.
Vlivy na hlukovou situaci – viz komentář zpracovatele posudku ke kapitole B.III.
Vlivy na povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí
a přírodní zdroje, vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, vlivy na krajinu, vlivy na hmotný
majetek a kulturní památky – ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
K popsané fázi ukončení provozu záměru nemám rovněž připomínky.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Při dodržení standardních stavebních pracovních postupů a bezpečnosti práce by
v průběhu realizace, která je se předpokládá 2 měsíce by v průběhu stavby a instalace
technologie nemělo dojít k významnému negativnímu vlivu na jednotlivé složky životního
prostředí a lidské zdraví.
V průběhu provozu by rovněž neměly být jednotlivé složky životního prostředí
a lidské zdraví nijak výrazně ovlivněny a zákonné limitní kritéria plněny. Především
z preventivních důvodů je ovšem doporučeno zvýšené pozornosti pachové zatížení lokality.
S ohledem na charakter a umístění záměru se možnosti přeshraničních vlivů
nepředpokládají.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru a s ohledem na údaje uvedené v předchozích částech
dokumentace nelze s uvedenými závěry souhlasit a uvedené podmínky je třeba chápat za
nedostatečné. Jak je uvedeno a prokázáno v předešlých částech posudku vlivy záměru
(především pachové) na obyvatelstvo jsou takového rozsahu, že není možné je akceptovat.
Z hlediska fáze realizace záměru je vzhledem k již provedené stavbě a uvedení do provozu,
uvedení těchto údajů bezpředmětné.
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.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech
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Období realizace a provozu navrhovaného záměru nepředstavuje environmentální
rizika, která mohou vzniknout během havárie. Předpokládat lze následující havarijní stavy
s riziky pro životní prostředí:
•
požár zařízení,
•
únik závadných látek,
•
pracovní úrazy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze realizace
Ve fázi realizace záměru by měla být realizována opatření minimalizující vliv emisí
a hluku na okolní prostředí. Doporučuje se aplikovat následující opatření:
• Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.
• V průběhu výstavby náležitou organizací prací snižovat v dostupné míře rušivé,
zejména hlukové vlivy na nejbližší chráněné prostory.
• Opatření na snížení rizika havárií - záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými
vodám.
• Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu.
Fáze provozu
Objekt haly je projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru
využívání. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu záměru je dodržování:
• provozních řádů,
• požárních řádů,
• havarijních plánů,
• seznamování pracovníků s těmito předpisy,
• pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.
Minimalizace látek znečišťujících ovzduší
Chov nosnic v jednotlivých halách je nejvýznamnějším zdrojem emisí v rámci
posuzovaného záměru. Za zástupnou znečišťující látku i pachovou látku z chovu
hospodářských zvířat je považován amoniak (NH3), neboli čpavek. Provozovatel chovu
nosnic bude používat ke snižování emisí amoniaku technologie ke snižování emisí amoniaku
v chovu nosnic se snížením - 48 % emisí amoniaku v systému ustájení přidáním
biotechnologického přípravku do krmiva, a předání exkrementů na základě smlouvy další
osobě bez prokázání způsobu aplikace se snížením emisí amoniaku -40 % v technologii
aplikace exkrementů. Hodnoty jsou uvedeny dle platného seznamu snižujících technologií,
uvedených ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
Při dodržování zásad a zvolených technologií (mimo jiné i organizace naskladnění
a vyskladnění) lze předpokládat velice nízké úrovně koncentrace. Z hlediska odbourávaní
v přírodě se amoniak snadno a rychle slučuje s kysele reagujícími složkami zvláště ve
znečištěném vzduchu. Doba setrvání amoniaku v suché atmosféře je velmi krátká (cca 7 dnů).
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Za těchto předpokladů mohou tyto emise amoniaku v zásadě ovlivňovat pouze ovzduší
v objektech stájí, imise v nejbližším okolí stájových objektů jsou minimální a obtížně
měřitelné.
Jsou navržena tyto opatření:
1. Ve spolupráci s obcí zahájit monitorování „zápachových dnů“, při jejich objevení
hledat okamžitě ve spolupráci s pracovníky farmy příčinu a v rámci dostupných
možností ji pokud možno odstranit nebo alespoň výrazně potlačit.
2. Po realizaci záměru periodicky ověřovat dodržování přijatých opatření
a kontrolovat jejich účinnost.
3. V průběhu výstavby náležitou organizací prací snižovat v dostupné míře rušivé,
zejména hlukové vlivy na nejbližší chráněné prostory.

Ochrana před únikem závadných látek
V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která
eliminují rizika úniku závadných látek ve fázi jeho provozu. Veškerá zařízení, v nichž se
používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, budou udržována
v dobrém technickém stavu a budou provozována tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek
do půdy, podzemních vod a povrchových vod. V souladu s požadavky právních předpisů
budou:
• Dodržovány podmínky integrovaného povolení.
• Prováděny zkoušky vodotěsnosti jímky na odpadní technologické vody podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, podle ČSN 75 0905, ČSN 65 02 01 a ČSN
75 3415, a to 1 x za 5 let.
• Vedeny evidence vizuálních kontrol jímek prováděných nejméně 1 x za 6 měsíců v
souladu s § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
• Prováděny pravidelné kontroly skladů, neporušenosti obalů nebezpečných odpadů.
• Respektovány a dodržovány všechny postupy schválených havarijních plánů, a to
zejména postupy pro případ havárie.
• Pravidelně aktualizovány všechny relevantní dokumenty, zejména schválený havarijní
plán.
Další opatření
Jsou navržena tyto opatření:
1. Čištění hal doplnit dezinsekcí, zaměřenou zejména na brouky z rodu Potužník.
Záměr nevyžaduje kompenzační opatření.
Fáze ukončení provozu
Jsou stanoveny tyto základní opatření pro případ ukončení provozu, které by měly
minimalizovat negativní dopad na životní prostřední a zdraví osob.
Opatření pro případ ukončení zařízení:
1. Vypuštění a odvezení všech náplní zařízení a jejich částí (provozních kapalin…),
vyčištění záchytných jímek a nádrží.
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2.
3.
4.
5.
6.

Odstranění nepotřebných zařízení a technologií.
Celková očista areálu (odstranění mastných skvrn, celkový úklid).
Zabezpečení areálu proti vniku cizích osob.
Zabezpečení areálu proti povětrnostním podmínkám.
Případné předání areálu jinému subjektu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů na životní
prostředí se ztotožňuji, pokládám je však vzhledem k předešlým částem posudku za naprosto
nedostatečná. Podmínky pro fázi výstavby jsou vzhledem k již uskutečněné stavbě
nerelevantní.
Vzhledem k návrhu nesouhlasného stanoviska pro příslušný úřad nebyly žádné
podmínky do návrhu stanoviska zahrnuty.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Metodika Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“ je
založena na matematickém modelu, který svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost
popsání všech dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Z tohoto důvodu
jsou výsledky imisních příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek zatíženy
akceptovatelnou chybou.
Dále jsou uvedeny základní použité podklady:
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci hodnotí pouze akceptovatelné chyby matematického
modelu pro výpočet imisních koncentrací, obdobné chyby je možné očekávat rovněž v rámci
hodnocení hluku programem „Hluk+ verze 10.22 profi“, vyhodnocení rozsahu ochranného
pásma chovu zvířat, o čemž se autor nezmiňuje.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Metodika posuzování je uvedena v následujících krocích:
1. sběr vstupních informací
2. šetření na místě
3. sběr odborných a archivních podkladů
4. analyzování vstupních informací na základě odborných znalostí
5. modelové výpočty
6. hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a porovnání s požadavky
legislativy
7. zpracování Dokumentace
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytli při zpracovávaní
Dokumentace, jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací schopnost
závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.
Hlavním nedostatkem při zpracování byla absence jasných legislativních mantinelů
pro posouzení pachové zátěže. Tento nedostatek byl kompenzován odborným zpracování
hodnocení rizik vč. pachového zatížení – viz dokument Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S výše uvedenými závěry se nemohu jako zpracovatel
k připomínkám uvedeným v předešlých částech posudku ztotožnit.

posudku

vzhledem

Část E Porovnání variant řešení záměru
Nulová varianta = stávající stav – řešení bez činnosti, znamená zachování stávajícího
stavu bez výstavby a tedy bez navýšení kapacity chovaných slepic.
Navrhovaná varianta – navýšení stávajícího stavu o 20 %. Hodnotí se tedy vliv těchto
20% na oblast životního prostředí v porovnání s vlivy stávající kapacity chovu drůbeže.
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 závěry autora dokumentace není možné akceptovat a navrženou variantu je
nutné odmítnout jako neakceptovatelnou.
Část F Závěr
Cílem Dokumentace bylo zhodnotit a posoudit možné pozitivní i negativní vlivy
tohoto záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Dokumentace svým rozsahem reaguje na požadavky plynoucí ze zjišťovacího řízení
s největším důrazem na problematiku pachové zátěže vyvolané záměrem. Domníváme se, že
byly objektivně zhodnoceny veškerá rizika plynoucí se záměru a byla navržena dostatečná
opatření pro minimalizaci negativních dopadů na obyvatele a životní prostředí, a to i nad
rámec zákonných podmínek.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace
záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Jeho realizací nedojde k významnému nebo
nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi realizace ani ve
fázi provozu. Emise škodlivin do ovzduší vč. pachových jsou nejvýznamnějším prvkem
v rámci posuzovaného záměru. Na základě vypočtených hodnot však neovlivní emise
škodlivin výrazným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí ani zdraví obyvatel v období
realizace ani provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S textem uvedeným v dokumentaci se nemohu ztotožnit, jak je uvedeno v předešlých
částech posudku, dokumentace ani její doplněk neprokázala, že nedojde k ovlivnění zdravých
životních podmínek obyvatel, naopak rozsah ovlivnění stanovený ochranným pásmem chovu
je tak velký, že zahrnuje celou centrální část obce Janov, za těchto okolností nelze záměr
akceptovat.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
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Text uvedený v dokumentaci shrnuje závěry jednotlivých kapitol, s takto uvedenými
závěry se nemohu jako zpracovatel posudku vzhledem k připomínkám uvedeným v předešlých
částech posudku ztotožnit.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
Část předkládané dokumentace EIA B. Přílohy obsahuje:
H.1.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
H.1.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i, odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění
H.1.3 Seznam použitých zkratek
H.2 Komentář k plnění požadavků oznámení
H.3 Hluková studie
H.4 Rozptylová studie
H.5 Hodnocení zdravotních rizik
H.6 Přírodovědný průzkum
H.7 Dendrologický průzkum
H.8 Posouzení vlivu na krajinný ráz
H.9 Výkresové přílohy
H.9.1 Situace variant B.2
H.9.2 Situace červené varianty B.3.1.1
H.9.3 Situace modré varianty B.3.1.2
H.9.4 Podélný řez červené varianty B.4.1
H.9.5 Podélný řez modré varianty B.4.2
H.9.6 Podélný řez zelené varianty
H.9.7 Vzorový příčný řez B.5
Stanovisko zpracovatele posudku:
K množství a řazení příloh nemám připomínky. Co se týká jejich obsahu, byly
připomínky uvedeny v předchozím textu u relevantních částí hodnocené dokumentace, které se
na ně odkazovaly.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V dokumentaci autor hodnotí záměr „Farma Janov – haly č. 13 a 14“. Předloženy byly
celkem dvě varianty, přičemž podrobně hodnocena byla varianta navýšení stávajícího stavu
o 20 %, tedy celkem na 119 400 ks chované drůbeže (nosnic a kohoutů masných plemen).
Dále je zmíněna varianta nulová – stávající stav – řešení bez činnosti znamená zachování
stávajícího stavu bez výstavby a navýšení kapacity chované drůbeže.
Jiná varianta nebyla v dokumentaci předložena. Z pohledu umístění je zvažována
pouze jedna aktivní varianta, nejsou rovněž řešeny žádné technologické varianty. Jiná varianta
např. umístění v jiné lokalitě a provozovně oznamovatele nepřichází do úvahy z ekonomickotechnických a provozních podkladů oznamovatele.
Volba varianty záměru je konečnou odpovědností oznamovatele, který se však
vystavuje riziku, že může být vydáno i negativní stanovisko k posouzení vlivu záměru na
životní prostředí.
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě a všemi podklady
k záměru konstatuji, že navržená varianta je vzhledem ke stavu, kdy bylo okolí farmy
obtěžováno zápachem ještě před realizací nových posuzovaných hal, neakceptovatelná.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

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 blízké
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 popsáno jen částečně a neřeší řadu vlivů, které mohou nastat. Za hlavní
nedostatek považuji zejména nedostatečné řešení emisí pachových látek a ovlivnění okolí
záměru pachy z areálu. Popis vlivů na ovzduší je hodnocen pomocí optimálních metod
(rozptylová studie, návrh ochranného pásma chovu) jejich interpretace je však chybná
a z pohledu zpracovatele posudku neakceptovatelná.
Dokumentace nastiňuje některá opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze však
konstatovat, že se autor dokumentace dostatečným způsobem nevypořádal především
s problematikou vlivů na ovzduší a v některých ohledech i na hlukovou situaci, což je
podrobně komentováno v jednotlivých částech předloženého posudku.
Po seznámení se se stávajícím stavem v lokalitě umístění záměru, předloženou
dokumentací o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví a jejím doplňkem, nelze na základě doložených podkladů a známých skutečností
zaručit, že v rámci posuzovaného záměru je možné spolehlivě vyloučit především negativní
vlivy záměru ve vztahu k vlivu na imisní situaci (obtěžování pachem).
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaná dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. charakteristiku opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné. S uvedenými opatřeními
k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám
je však vzhledem k předešlým částem posudku za naprosto nedostatečná. Podmínky pro fázi
výstavby jsou vzhledem k již uskutečněné stavbě nerelevantní.
Zpracovatel dokumentace uvedl některé podmínky, za kterých by podle jeho názoru
byla realizace záměru možná, opatření jsou z pohledu zpracovatele posudku nedostatečná
a nemohou zaručit bezproblémový provoz záměru bez obtěžování okolí.
Vzhledem k návrhu nesouhlasného stanoviska pro příslušný úřad nebyly žádné
podmínky do návrhu stanoviska zahrnuty.
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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/1515590.003/16/KIV)
Podstata vyjádření:
A) Integrované agendy:
Případná realizace záměru je podmíněna změnou integrovaného povolení, se kterou
oznamovatel uvažuje.
B) Ochrana ovzduší:
Z dokumentace vyplývá, že se střídají dlouhá klidná období, kdy obyvatelstvo není
zápachem obtěžováno, s krátkými intervaly vysoké, často celodenní pachové zátěže.
Podle autora dokumentace však zůstává skutečný zdroj těchto „zápachových dnů“
nejasný. Objevují se v některé fázi výrobního cyklu, ale z informací o průběhu tohoto
cyklu není jasné, kde přesně.
ČIŽP se ztotožňuje s názorem, že hrozící nárůst pachové zátěže bude nutno
kompenzovat provozními opatřeními, která omezí úniky emisí pachových látek do
volného prostoru a do okolního obytného území. Nicméně se domnívá, že pouze
provozní a organizační opatření nepovedou k dostatečnému snížení pachové zátěže.
Účinně lze emise pachových látek snížit pouze vhodným technickým opatřením, které
zajistí vyčištění odpadní vzdušniny svedené do jednoho výstupu a osazené vhodným
zařízením k omezování emisí pachových látek.
Inspekce požaduje, aby bylo doplněno do kapitoly D.IV. dokumentace vhodné
technické opatření, neboť nelze vyloučit pro fázi provozu záměru významný vliv na
kvalitu bydlení v blízké zástavbě z hlediska pachových látek.
Požadované technické opatření by mělo být připraveno k uplatnění, pokud bude
potvrzeno, že emise pachových látek pocházejí z provozu hal a nikoli z manipulace
s hnojem (viz navrhovaný monitoring „zápachových dnů“).
C) Ochrana vod:
ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předložené dokumentaci připomínky.
D) Odpadové hospodářství:
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství nemá k předložené dokumentaci připomínky.
E) Ochrana přírody:
ČIŽP, oddělení ochrany přírody nemá k předložené dokumentaci připomínky.
F) Ochrana lesa:
ČIŽP, oddělení ochrany lesa nemá k předložené dokumentaci připomínky.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad B) Zpracovatel posudku je toho názoru, že pouhý monitoring „zápachových dnů“
je naprosto nedostačující. Záměr již ve stavu bez rozšíření způsobuje pachové problémy ve
svém okolí, které nejsou vyřešeny a odstraněny. Uvažovat o rozšíření farmy za těchto
okolností je tedy dle názoru zpracovatele posudku neakceptovatelné. Nic na tom nemohou
změnit ani navržená opatření, která by se dle dokumentace realizovala, pokud zápach
překročí zákonné limity. Jak je ze současné legislativy patrné, takové limity nejsou stanoveny
a následná vymahatelnost dodatečných opatření je tedy nulová.
Ad C - F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
(č.j.: KrÚ 62909/2016/OŽPZ/KU)
Podstata vyjádření:
A) Orgán integrované prevence:
Předmětné haly č. 13 a 14 k chovu drůbeže budou součástí zařízení „MACH DRŮBEŽ
– chov drůbeže Janov“, které spadá pod dikci zákona č. 76/2002 Sb., (zákon
o integrované prevenci). Provozovatel je povinen ohlásit úřadu každou plánovanou
změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky
pro životní prostředí. Žádost bude následně projednána ve správním řízení o vydání
změny integrovaného povolení. Stavební povolení na nové haly pro chov drůbeže nelze
vydat bez pravomocného integrovaného povolení resp. bez pravomocného rozhodnutí
o změně integrovaného povolení.
B) Orgán ochrany ovzduší:
Rozptylová studie počítá se vstupními emisemi amoniaku stávajícího a výhledového
stavu provozovny. Rozptylová studie a předložené vypočtené ochranné pásmo je vcelku
souladu. Rozšíření živočišné výroby se snižující technologií emisí amoniaku je možno
akceptovat.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Jedná se o odkaz na zákonné povinnosti investora, který je však neplní, což bylo
potvrzeno místním šetřením zpracovatele posudku, kdy bylo zjištěno, že haly jsou již
postaveny a provozovány.
Ad B) Vzhledem k chybám ve výpočtu ochranného pásma chovu, které byly částečně
odstraněny novým výpočtem v doplňku dokumentace nelze s tvrzením o souladu rozptylové
studie a ochranného pásma souhlasit. Nový rozsah ochranného pásma zasahuje celou
centrální část obce Janov, která bude vlivy záměru bezesporu ovlivněna. Za těchto okolností
není možné záměr považovat za akceptovatelný.
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3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
(č.j.: KHSPA 14942/2016/HOK-Sy)
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření: Z hlediska předpisů platných
v ochraně veřejného zdraví KHS nemá k předložené dokumentaci zásadní námitky.
Požaduje však ke kolaudaci záměru ověření výsledků hlukové studie autorizovaným nebo
akreditovaným měřením hluku z provozu areálu farmy Janov v chráněném venkovním
prostoru nejbližších domů (výpočtové body hlukové studie).
Výsledek rozptylové studie a výpočet rozsahu ochranného pásma farmy indikují nepříznivé
ovlivnění kvality ovzduší provozem farmy u nejbližší obytné zástavby obce. KHS není
orgánem ochrany ovzduší a problematika obtěžování obyvatel pachovými látkami nespadá
do oblasti ochrany veřejného zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ve vztahu k hluku byly zpracovatelem posudku vzneseny v rámci požadavků na
doplnění dokumentace připomínky týkající se předložení autorizovaného měření hluku za
provozu celého areálu, včetně provozu dvou nových hal č. 13 a 14 za plného výkonu ventilace,
včetně plnění zásobníků na krmivo u haly nejblíže obytné zástavbě. Zpracovatel dokumentace
doplnil měření hluku ze dne 10. 12. 2016 (Studio D – akustika). Měření proběhlo v noční době
(zapínány a vypínány byly pouze ventilátory na nových halách č. 13 a 14, v ostatních byla
drůbež a ventilace byla v automatickém provozu, aby nedošlo ke ztrátám na jejich životech).
Požadavek na zahrnutí měření včetně plnění zásobníků na krmivo u haly nejblíže obytné
zástavbě (hala č. 6 v akustické studii označena jako hala č. 10) nebyl vyhodnocen. V měření
hluku je uvedena pouze poznámka „v denní době spuštěno na cca 20 minut automatické
krmení ze sila (viz foto č. 4) – není slyšet“. Pomineme-li skutečnost, že foto č. 4 protokol
o měření hluku neobsahuje, pak nelze pominout, že krmení je zcela odlišným zdrojem hluku od
plnění zásobníků, které běžně dosahuje akustického výkonu LW =101 dB (A) po dobu cca 30
minut v denní době, přičemž nejbližší chráněný prostor dům č.p. 5 na stavební parcele
č. 240/1 je vzdálen od tohoto zdroje cca 40 m. Zpracovatel dokumentace toto bez bližšího
vysvětlení převzal do doplnění dokumentace a dále se otázkou nezabýval.
Měření hluku tak jak bylo provedeno, tedy dokládá, že nebudou překročeny limity,
stanovené platnými právními předpisy.
Nový rozsah ochranného pásma chovu uvedený v doplňku dokumentace, zasahuje
celou centrální část obce Janov, která bude vlivy záměru bezesporu ovlivněna. Za těchto
okolností není možné záměr považovat za akceptovatelný.
4. Vyjádření MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí
(č.j.: MěÚ Litomyšl 23108/2016)
Podstata vyjádření:
A) Vodní hospodářství:
Bez připomínek.
B) Lesní hospodářství a myslivost:
Bez připomínek.
C) Ochrana přírody a rybářství:
Bez připomínek.
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D) Ochrana ZPF:
Bez připomínek.
E) Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A - E) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Z dokumentace vyplývá, že posuzovaný záměr „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ je
realizován v Pardubickém kraji, na území obce Janov v k.ú. Janov u Litomyšle.
Jak je patrné z předešlých částí posudku, za nejvýznamnější je nutno považovat vlivy
záměru týkající se vlivu na ovzduší. Vlivy na ostatní posuzované složky životního prostředí je
možno označit za méně významné.
Na základě seznámení se se stávajícím stavem v lokalitě umístění záměru,
předloženou dokumentací o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví, lze učinit následující závěr:
Předložená dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Radkem Píšou,
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 7270/856/OPVŽP/97, prodloužení autorizace č.j.
46960/ENV/15 k záměru „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ byla posouzena dle požadavků
uvedených v § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 5 (Náležitosti
posudku) citovaného zákona.
Uvedené členění dokumentace až na drobné výjimky respektuje přílohu č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4.
Celkově je však možno konstatovat, že formálně je věcná náplň dokumentace naplněna.
Dokumentace je zpracována na průměrné 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.
Obsah dokumentace se autor snažil naplnit, některé kapitoly jsou však zavádějící a ne
zcela odpovídají zjištěním, ke kterým dospěli dílčí zpracovatelé např. Ing. Martin Vraný
v rozptylové studii nebo Ing. Martin Řezníček ochranné pásmo chovu. Z těchto pochybení
pak následně pramení řada chybných interpretací ve vztahu k možným vlivům záměru na
okolní prostředí, především ovzduší.
Na základě doložených podkladů a známých skutečností nelze zaručit, že v rámci
posuzovaného záměru je možné spolehlivě vyloučit především negativní vlivy záměru ve
vztahu k vlivu na ovzduší a obyvatele centrální části obce Janov.
Vzhledem k výše uvedenému jako pověřený zpracovatel posudku nedoporučuji
záměr „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ k realizaci a navrhuji k záměru vydat
nesouhlasné stanovisko dle §10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství

V Pardubicích dne
Č.j.:

2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru:

Farma Janov – haly č. 13 a 14

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
V rámci procesu EIA je hodnocena výstavba 2 nových hal
pro odchov drůbeže (rodičů na násadová vejce) ve
stávajícím areálu farmy Janov. Investor počítá s využitím
všech stávajících objektů pro chov nosnic jako doposud,
v halách zůstanou stávající počty beze změny. Navíc jsou
realizovány 2 nové haly po 10 000 ks, celkem 20 000 ks
slepic a kohoutů, které jsou předmětem posouzení.
Původní stav farmy: celkem 99 400 ks nosnic a kohoutů
Současný stav farmy: celkem 119 400 ks nosnic a kohoutů

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1: kategorie I - bod 1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu
drůbeže nebo prasat s více než: a) 85 000 místy pro kuřata,
60 000 místy pro slepice
4. Umístění záměru:

kraj:
obec:
kat. území:

Pardubický
Janov
Janov u Litomyšle

5. Obchodní firma oznamovatele: MACH DRŮBEŽ a.s.
6. IČ oznamovatele:

259 81 714
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7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Partyzánská 322
570 01 Litomyšl
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku nejsou specifikovány.

II. Odůvodnění
1.

Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění
stanovení uvedených podmínek

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

Farma Janov – haly č. 13 a 14
ve variantě navržené oznamovatelem
z následujících důvodů:
Ze strany příslušného úřadu nelze souhlasit především s interpretací vyhodnocení vlivů na
kvalitu ovzduší. Jak je uvedeno i v samotných závěrech rozptylové studie a diskuzi výsledků
(Farm Projekt, Ing. Martin Vraný, červenec 2016) existuje řada okolností, které mají za
následek ovlivnění výsledku rozptylové studie, které povedou k navýšení imisních
koncentrací amoniaku oproti modelovému výpočtu (vlastní chyba modelu SYMOS97,
závětrné efekty, vyšší hmotnost nosnic, …). Proto i autor rozptylové studie doporučuje
respektovat ochranná pásma chovu, která jsou stanovována odlišnou metodikou. Pokud
shrneme výsledky zpracované rozptylové studie, ta prokazuje již i pro původní stav 12
provozovaných hal, překračování čichového prahu pro amoniak 26,6 µg/m3 u nejbližší obytné
zástavby, je tedy zřejmé, že již původní stav i se zahrnutím snižujících technologií emisí
amoniaku je na samé hranici únosnosti prostředí a další rozšíření může tento stav jen zhoršit.
Zpracovatel dokumentace však tyto závěry interpretoval po svém a záměr investora i přes
připomínky zpracovatele posudku bez dalších podmínek schválil.
Nelze souhlasit s konstatováním dokumentace, že emise škodlivin neovlivní kvalitu
ovzduší v zájmové oblasti. Je zřejmé, že rozsah stanoveného ochranného pásma chovu
zasahuje celou centrální část obce Janov, a takto zhodnocený záměr je tedy nerealizovatelný.
Zpracovatel návrhu ochranného pásma chovu pro farmu Janov (Ing. Martin Řezníček, leden
2017) ve svých závěrech uvádí: „Stanovení ochranného pásma chovu hospodářských zvířat
slouží k vymezení území, za kterým již nedochází k negativnímu ovlivnění zdravých
životních podmínek pro obyvatele žijící v okolí.“ S tímto tvrzením nezbývá než souhlasit, ale
pak je třeba jej také správně interpretovat, což zpracovatel dokumentace neprovedl. Protože
při správné interpretaci by musel připustit, že k ovlivnění zdravých životních podmínek
obyvatel uvnitř takto stanoveného ochranného pásma chovu bude docházet.
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2.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Za nejvýznamnější je nutno považovat vlivy záměru týkající se možného vlivu na
ovzduší. Vlivy na ostatní posuzované složky životního prostředí je možno označit za méně
významné.
Na základě seznámení se se stávajícím stavem v lokalitě umístění záměru,
předloženou dokumentací o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví, nelze na základě doložených podkladů a známých skutečností zaručit, že
v rámci posuzovaného záměru je možné spolehlivě vyloučit především negativní vlivy
záměru ve vztahu k vlivu na ovzduší a obyvatele centrální části obce Janov.
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 popsáno jen částečně a neřeší řadu vlivů, které mohou nastat. Za hlavní
nedostatek považuji zejména nedostatečné řešení emisí pachových látek a ovlivnění okolí
záměru pachy z areálu. Popis vlivů na ovzduší je hodnocen pomocí optimálních metod
(rozptylová studie, návrh ochranného pásma chovu) jejich interpretace je však chybná
a z pohledu zpracovatele posudku neakceptovatelná.
3.

Dokumentace nastiňuje některá opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze však
konstatovat, že se autor dokumentace dostatečným způsobem nevypořádal především
s problematikou vlivů na ovzduší a v některých ohledech i na hlukovou situaci, což je
podrobně komentováno v jednotlivých částech předloženého posudku.
4.

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

Z hlediska uvedených variant (varianta navržená oznamovatelem a varianta nulová) je
možno konstatovat, že podrobně byla hodnocena varianta navýšení stávajícího stavu o 20 %,
tedy celkem na 119 400 ks chované drůbeže (nosnic a kohoutů masných plemen). Dále je
zmíněna varianta nulová – stávající stav – řešení bez činnosti znamená zachování stávajícího
stavu bez výstavby a navýšení kapacity chované drůbeže.
Jiná varianta nebyla v dokumentaci předložena. Volba varianty záměru je však
konečnou odpovědností oznamovatele, který variantu předkládá.
5.

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí

•

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pro záměr „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ bylo zpracováno Ing. Radkem Píšou v květnu
2016.

•

Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 31. 5. 2016. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem
zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství dne 23.6. 2016. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad
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Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství uvedl, že: Na základě
zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územních samosprávných celku, veřejnosti, na charakter
záměru a po posouzení záměru podle kritérií dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS,
implementované do přílohy č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr
„Farma Janov - haly č. 13 a 14“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví,
a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V dokumentaci budou zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky
uvedené ve vyjádřeních dotčených správních orgánů, dotčených územních samosprávných
celku, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména: - posoudit záměr
s ohledem na problematiku pachových látek ve vztahu ke stanovenému ochrannému
pásmu chovu hospodářských zvířat vypracovaném Ing. Leošem Slabým v březnu 2011,
navrhnout technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení drůbeže pro
posuzované haly, případně všechny haly umístěné v areálu, aby negativní vliv nepřekročil
vymezené ochranné pásmo ani hranici areálu. Část dokumentace týkající se posuzování
vlivů na veřejné zdraví bude zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Radkem Píšou v srpnu
2016.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 25. 8. 2016

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 13. 9. 2016 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 15886/ENV/16 ze dne 31. 3. 2016.

•

Zpracovatel posudku požádal dne 7. 11. 2016 o doplnění dokumentace.

•

Doplněk dokumentace byl zpracován Ing. Radkem Píšou a kol. v březnu 2017.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 15. 5. 2017.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat nesouhlasné stanovisko pro realizaci
záměru ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci.

•

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.
Veřejnost se do procesu posuzování vlivů na životní prostředí aktivně nezapojila.
Vlivy záměru „Farma Janov – haly č. 13 a 14“ na životní prostředí byly posouzeny ze
všech podstatných hledisek.
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6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela
zahrnuta
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát
č.j. ČIŽP/45/IPP/1515590.003/16/KIV

Hradec

Králové

ze

dne

8.9.2016,

2. Vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
6.9.2016, č.j. KrÚ 62909/2016/OŽPZ/KU
3. Vyjádření KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 2.9.2016,
č.j. KHSPA 14942/2016/HOK-Sy
4. Vyjádření MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 9.9.2016, č.j. MěÚ
Litomyšl 23108/2016
7.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 4 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů.

Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V.
předloženého posudku.
8.

Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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