DOKUMENTACE
ve smyslu 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, zpracovaná dle přílohy č. 4 uvedeného zákona

pro záměr

FARMA JANOV - HALY Č. 13 A 14
Vedoucí zpracovatelského týmu:
Ing. Radek PÍŠA
Držitel

osvědčení

odborné

způsobilosti

dle

zákona

č.

244/1992

Sb.

č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24. 09. 1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení
platnosti odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších změn,
č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26. 07. 2006 a č.j. 113632/ENV/10 ze dne 28. 01. 2011.
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
tel.: 466 536 610
info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz
Zpracoval:

Ing. Radek Píša

Spolupracoval:

Ing. Josef Vraňan
Ing. Martin Řezníček
Ing. Martin Vraný
Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, Csc.

Dne:

4. 8. 2016

Arch. č.:

EIA_Mach_Janov_ZAK-0156-07-2016Vr

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

PODPISOVÝ LIST
Základní identifikační údaje společnosti a osob, které se podílely na zpracování
Dokumentace:
Datum zpracování Dokumentace:

8/2016

Firma:

Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti
ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz,
www.radekpisa.cz
IČ: 601 37 983

Vedoucí zpracovatelského týmu:

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610

Zpracoval :

Ing. Radek Píša,
tel.: 731 518 606

Spolupracoval:
Ing. Josef Vraňan,
tel.: 739 227 848
Dokumentace
Ing. Martin Vraný
tel.: 728 951 312
Rozptylová studie
Ing. Martin Vraný
tel.: 728 951 312
Posouzení akustické situace
Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, Csc.
Tel.: 606 506 983
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví

Odsouhlasil:

……………………………………………….
Ing. Radek Píša

Strana 3 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

OBSAH
Shrnutí vypořádání připomínek zjišťovacího řízení ............................................................................ 8

ČÁST A .................................................................................................................... 11
ÚDAJE O OZNAMOVATELI .................................................................................... 11
1. Obchodní firma ............................................................................................................................. 11
2. IČ ................................................................................................................................................... 11
3. Sídlo, provozovna .......................................................................................................................... 11
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele .................................... 11

ČÁST B .................................................................................................................... 12
ÚDAJE O ZÁMĚRU ................................................................................................. 12
I. Základní údaje ................................................................................................................................. 12
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 .......................................................................... 13
2. Kapacita (rozsah) záměru ............................................................................................................. 13
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)........................................................................... 14
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .............................................................. 15
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí ...................................... 16
6. Popis technického a technologického řešení záměru .................................................................... 17
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ............................................ 22
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ............................................................................. 22
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí
vydávat .............................................................................................................................................. 22
II. Údaje o vstupech............................................................................................................................. 23
1. Půda .............................................................................................................................................. 23
2. Voda .............................................................................................................................................. 23
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ....................................................................................... 24
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb) ......................... 26
III. Údaje o výstupech ........................................................................................................................ 27
Fáze realizace ....................................................................................................................................... 27
1. Ovzduší .......................................................................................................................................... 27
2. Odpadní vody ................................................................................................................................ 27
3. Odpady .......................................................................................................................................... 28
4. Ostatní ........................................................................................................................................... 30
5. Doplňující údaje ............................................................................................................................ 31
Fáze provozu ........................................................................................................................................ 31
1. Ovzduší .......................................................................................................................................... 31
2. Odpadní vody ................................................................................................................................ 36
Strana 4 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

3. Odpady .......................................................................................................................................... 36
4. Ostatní ........................................................................................................................................... 39
5. Doplňující údaje ............................................................................................................................ 42
6 Rizika havárií ................................................................................................................................. 43
Fáze ukončení provozu ....................................................................................................................... 43
1. Odpady .......................................................................................................................................... 43

ČÁST C .................................................................................................................... 45
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ..................... 45
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území ...................... 45
C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny................................................................................................. 48
C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky ............................................................................................. 48
C.II.2 Voda ...................................................................................................................................... 49
C.II.3 Horninové prostředí a půda .................................................................................................. 49
C.II.4 Fauna a flóra ........................................................................................................................ 50
C.II.5 Ekosystémy ............................................................................................................................ 53
C.II.6 Obyvatelstvo, krajina ............................................................................................................ 53
C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky ............................................................................... 53
C. III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení................................................................................................................................. 54

ČÁST D .................................................................................................................... 55
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................ 55
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti .......................................................................................... 55
Fáze realizace ....................................................................................................................................... 55
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů .......................................................... 55
2. Vlivy na ovzduší a klima ................................................................................................................ 56
3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky ..................... 56
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody ............................................................................................ 56
5. Vlivy na půdu ................................................................................................................................. 57
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje............................................................................. 57
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ................................................................................................ 57
8. Vlivy na krajinu ............................................................................................................................. 57
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ................................................................................ 58
Fáze provozu ........................................................................................................................................ 58
Strana 5 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů .......................................................... 58
2. Vlivy na ovzduší a klima ................................................................................................................ 59
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky ............................ 66
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody ............................................................................................ 68
5. Vlivy na půdu ................................................................................................................................. 68
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje............................................................................. 68
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ................................................................................................ 68
8. Vlivy na krajinu ............................................................................................................................. 69
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ................................................................................ 69
Fáze ukončení provozu ....................................................................................................................... 69
II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů .................................................................................. 70
III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 71
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné .............. 71
Fáze realizace ....................................................................................................................................... 71
Fáze provozu ........................................................................................................................................ 72
Fáze ukončení provozu ....................................................................................................................... 73
V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů ...................................................................................................................................................... 73
VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které
se vyskytly při zpracování dokumentace........................................................................................... 74

ČÁST E .................................................................................................................... 75
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ............................................................ 75
ČÁST F..................................................................................................................... 76
ZÁVĚR ..................................................................................................................... 76
ČÁST G .................................................................................................................... 77
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ... 77
ČÁST H .................................................................................................................... 81

Strana 6 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

PŘÍLOHY.................................................................................................................. 81

Strana 7 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

ÚVOD
Předmětem záměru „FARMA JANOV - HALY č.13 a 14 “ je zvýšení kapacity areálu, který se
zaměřuje na chov nosnic za účelem produkce vajec.
Dle Závěru zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad Pardubického kraje č.j. KrÚ
48130/2016/OŽPZ/KU ze dne 23. 6. 2016 je požadováno další posuzování. Předmětem posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. je „Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: a) 85
000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice“ příloha č. 1 zákona, kategorie I, bod 1.7. Z výše
uvedeného vyplývá, že záměr podléhá předmětu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Příslušným úřadem k provedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v daném případě
Krajský úřad Pardubického kraje.

Shrnutí vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Na úvod poznamenáváme, že oproti předcházejícímu zjišťovacímu řízení byly provedeny tyto důležité
změny a doplnění:
1. Byla přepracována rozptylová studie – změna přiznané korekce při použití biotechnologického
přípravku v krmivu z 40% na konečných 48%, protože je používán konkrétní přípravek
Biostrong 510 – viz příloha č. 5
2. Bylo zpracováno odborně způsobilou osobou Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví – viz
příloha č. 7.
3. Bylo stanoveno aktuální ochranné pásmo chovu – viz příloha č. 8.

Stanovisko Mú Litomyšl, č.j. MěÚ Litomyšl 15744/2016 ze dne 15.6. 2016
- Bez připomínek k záměru
Vyjádření Krajská hygienická stanice Pardubického kraje,
značka: KHSPA 09533/2016/HOK-Sy ze den 7. 6. 2016
- Bez připomínek k záměru
Vyjádření obce Janov, značka OUJ/218/2016 ze den 8. 6. 2016
Žádáme, aby bylo pokračováno v posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí s cílem se zaměřit na celkový hluk a zápach z tohoto areálu do
obce Janov.
Vypořádání připomínek:
- Hluk byl posouzen samostatnou hlukovou studií a posouzen příslušným správním orgánem KHS,
který neshledal žádný nedostatek. Tedy za běžného provozu by nemělo docházet k výraznému
obtěžování obyvatel a nemělo by docházet k překračování povolených limitů hluku. Provozovatel
je samozřejmě připraven řešit veškeré připomínky.
- Zápach byl posouzen především samostatným dokumentem Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví
odborně způsobilou osobou Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, Csc., kdy v tomto smyslu byly
navrženy tyto opatření:
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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.
Po realizaci záměru periodicky ověřovat dodržování přijatých opatření a kontrolovat
jejich účinnost.

Stanovisko ČIŽP, značka ČIŽP/45/IPP/1515590.002/16/KDR ze dne 16. 6. 2016
Připomínky - ovzduší
- Podle názoru inspekce není v oznámení dostatečně vyhodnocena problematika pachových látek,
především ve vztahu k ochrannému pásmu zmiňovanému ve vyjádření MÚ Litomyšl – OVÚP
(citace „negativní vliv stavby nesmí překročit vymezené ochranné pásmo, ani hranici areálu“).
Vypořádání připomínek:
- Problematika vyjádření MÚ Litomyšl – OVÚP č.j.: MěÚ Litomyšl 25234/2015 ze dne 16. 9.
2015 – viz příloha č. 3 dokumentace (citace „negativní vliv stavby nesmí překročit vymezené
ochranné pásmo, ani hranici areálu“) byla konzultována se zástupcem odboru výstavby a
územního plánování, který vyjádření vydal s výsledkem, že vydané vyjádření je platné a úplné a
problematika bude případně řešena příslušným stavebním úřadem v další fázi řízení (územní a
stavební řízení).
- Bylo vypracováno aktuální ochranné pásmo pro chov zvířat – viz příloha č. 8 dokumentace. Pro
jeho stanovení byla požita aktuální větrná růžice dle rozptylové studie a byly přiznány aktuální
snižující technologie chovu jako standartní korekce výpočtu (ochranná zeleň 5%, korekce dle
četnosti větrů, biotechnologický přípravek Biostrong 510 -48 %). Z tohoto ochranného pásma je
patrné, že dominantní vliv má právě směrovost větru. Oproti původnímu pásmu stanoveném
v roce 2011došlo k jeho pootočení právě vlivem aktuální větrné růžice, jinak se prakticky nemění.
K lepším výsledkům přispělo používání účinnějšího biotechnologického přípravku Biostrong 510.
- Dále je pachová problematika řešena v samostatným dokumentem „Vyhodnocení vlivu na veřejné
zdraví“, který vypracovala odborně způsobilá osoba - Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, Csc.,- viz
příloha č. 7.
Připomínky - odpady
- Na str. 24. Oznámení pravit odkaz na již neplatnou vyhlášku č. 381/2001 Sb.
- ČIŽP požaduje, aby byly vyhodnoceny i vlivy záměru na životní prostředí pro fázi ukončení jeho
provozu.
Vypořádání připomínek:
- Odkaz na neplatnou vyhlášku č. 381/2001 Sb. byl opraven v celém textu dokumentace.
- Je doplněno hodnocení vlivu záměru na životní prostředí pro fázi ukončení jeho provozu do
jednotlivých částí dokumentace.

Strana 9 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje
Č.j.: KrÚ 48130/2016/OŽPZ/KU ze dne 23. 6 2016
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.
Vypořádání připomínek:
- Pachová problematika řešena především v samostatným dokumentem „Vyhodnocení vlivu na
veřejné zdraví“, který vypracovala odborně způsobilá osoba - Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán,
Csc.,- viz příloha č. 7.
- Bylo vypracováno aktuální ochranné pásmo pro chov zvířat – viz příloha č. 8 dokumentace. Viz
komentář v části pro vypořádání připomínek ČIŽP výše.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
MACH DRŮBEŽ a.s.

2. IČ
259 81 714

3. Sídlo, provozovna
Sídlo:
Partyzánská 322
570 01 Litomyšl
Provozovna:
Farma Janov

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
Areál určený k realizaci záměru – stavba nových dvou hal č. 13 a 14, se nachází ve stávajícím areálu
investora v obci Janov. Provozovna je vybavena pravomocným integrovaným povolením k provozu,
které obsahuje i povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší.
Obr. č. 1 Mapa širších vztahů s označením umístění záměru

Všechny ostatní budovy v areálu budou využívány ke stejným účelům jak doposud.
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1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název
FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
Záměr je zařazen dle kategorie I, bod 1.7, sloupec B, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění - Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: a) 85 000 místy pro
kuřata, 60 000 místy pro slepice. Podle § 4 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona jsou předmětem
posuzování rovněž změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by
mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena
jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob
užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení. N základě závěru zjišťovacího řízení č.j. KrÚ
48130/2016/OŽPZ/KU ze dne 23. 6. 2016 je požadováno další posuzování. Z výše uvedeného
vyplývá, že záměr podléhá předmětu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušným
úřadem k provedení procesu posuzování vlivů na životní prostředí je v daném případě Krajský úřad
Pardubického kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru
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
Tab. č. 1 Kapacita hal před a po záměru
Stávající stav

Budoucí stav

Počet nosnic [ks]

Počet nosnic [ks]

H1

10 600

10 600

H2

10 600

10 600

H3

8 600

8 600

H4

11 800

11 800

H5

4 900

4 900

H6

5 300

5 300

H7

4 600

4 600

H8

6 800

6 800

H9

6 800

6 800

H10

9 800

9 800

Hala
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H11

9 800

9 800

H12

9 800

9 800

H13

-

10 000

H14

-

10 000

Celkem

99 400

119 400

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

Nově zastavěná plocha:
Plocha 1 haly:
Plocha 2 hal:

14,2 m x 113,95 m = 1 618 m2
2 x 1 618 m2 = 3 236 m2

Z celkového přehledu současného a navrhovaného stavu vyplývá, že navrhovaná změna představuje
nárůst počtu chovaných kusů o 20% oproti současnému stavu.

Předpokládané počty pracovníků
Stávající obsluha areálu je zajištěna 5 zaměstnanci. Pro rozšířený provoz bude potřeba další 1
pracovník.

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice
Záměr nemá vazby na okolní výstavbu jiných subjektů. Stavba nových dvou hal bude situována ve
stávajícím areálu provozovatele.

Přehled uživatelů a provozovatelů
Uživatelem a provozovatelem záměru po jeho uvedení do provozu bude společnost MACH DRŮBEŽ
a.s.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Název akce:
Kraj:
Obec:
Provozovna:
Katastrální území:
Dotčené pozemky:

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14
Pardubický
Janov
Farma Janov
Janov u Litomyšle
p.č. 4002/1, 4002/3, 4002/33, 4002/43, 4002/58, 4002/59, 4002/60,
4002/97, 4022, 4071
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Obr. č. 2 Umístění hal č. 13 a 14 v areálu farmy

Přístup na pozemky a k objektům
Příjezd k areálu se nezmění. Nové haly budou situovány v těsné blízkosti vnitroareálových
komunikací, tedy nedojde ke stavbám nových obslužných komunikací. Areál je napojen na veškeré
inženýrské sítě.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter stavby
Jedná se o novostavbu. Posuzovaný záměr je umístěn ve stávajícím areálu na západním okraji obce
Janov. Jedná se o uzavřený, oplocený zemědělský areál s dvanácti halami pro chov drůbeže a několika
doprovodnými objekty (váha, sociální zařízení, sklady). Plánovaná dostavba počítá s využitím všech
12 objektů pro chov nosnic, kde po realizaci záměru zůstanou stávající počty slepic, dále pak
s výstavbou 2 nových hal pro celkem 20 000 ks slepic. Z celkového přehledu současného a
navrhovaného stavu vyplývá, že navrhovaná změna představuje nárůst počtu chovaných kusů i počtu
přepočtených dobytčích jednotek o 20% oproti současnému stavu. Navržené stavební a technologické
řešení odpovídá funkčním požadavkům objektu pro chov drůbeže a jeho chovatelským požadavkům a
konstrukcím.

Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných,
uvažovaných)
V době zpracování Dokumentace nebyly v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
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projednávány v dané lokalitě žádné jiné záměry s možným kumulativním vlivem. Zpracovateli dále
není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným
vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.
Předkladateli není znám žádný jiný realizovaný, připravovaný a uvažovaný záměr v lokalitě Janov. V
tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry.
Z hlediska kumulace vlivů stávajícího stavu a nového stavu je v dokumentaci, zejména v Rozptylové a
Hlukové (akustické) studii, počítáno se stávajícím provozem hal č. 1 až 12 v areálu farmy a
s příspěvky hal č. 13 a 14.
Předmětem posuzování záměru je tedy stávající stav (nulová varianta) a stav navrhovaný (+ 20%).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Plánovaná výstavba nových hal je navržena na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu drůbeže,
etologie a využití moderních technických prvků. Realizace projektu je vyvolána záměrem investora
rozšířit a zvýšit kapacitu výrobní činnosti. Potřeba vybudování hal pro slepice na násadová vejce
vychází z podnikatelské strategie investora, připravenosti technické infrastruktury v předmětném
území i souladu investičního záměru s územně plánovací dokumentací.
Realizace předmětného záměru je vyvolána potřebou investora zvýšit kapacitu chované drůbeže za
podmínek dostavby areálu, která splňuje všechny veterinární a zootechnické požadavky a podmínky
Směrnice Rady 1999/74/ES. Umístění záměru plně vychází ze současného umístění a stavu celého
areálu farmy i umístění stávajících hal. Vzhledem k tomu, že se počítá s výstavbou objektů uvnitř
areálu, je lokalizace záměru neměnitelná. Kapacitní řešení vychází z požadavků na jednotlivé
kategorie chovaných zvířat a zvolený systém chovu.
Z hlediska umístění záměru je zvažována pouze jedna aktivní varianta, která je dána především
možnostmi provozovatele a s ohledem na specifika areálu a zohledňuje welfare slepic za striktního
dodržení platných právních předpisů pro tento způsob chovu. Nejsou rovněž řešeny žádné zásadní
technologické varianty, poněvadž celé středisko je založeno na optimálním výběru nejprogresivnější
současné evropské technologie chovu slepic a z toho vyplývají i nároky na stavební řešení
v klasických jednopodlažních halách, které jsou svým charakterem blízké venkovské zástavbě.
Pro posuzovanou dostavbu jsou rozhodující tyto důvody:
• Záměr lze umístit do již existující zemědělské zóny.
• Není vyvolána nutnost budování příjezdové komunikace – bude využito stávající.
• Lokalizace umožňuje vhodné napojení na stávající inženýrské sítě.
Varianty záměru:
• Nulová varianta = stávající stav – řešení bez činnosti, znamená zachování stávajícího stavu
bez výstavby a tedy bez navýšení kapacity chovaných slepic.
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FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

Navrhovaná varianta – navýšení stávajícího stavu o 20%. Hodnotí se tedy vliv stávajícího
stavu navýšeného o 20% na oblast životního prostředí v porovnání s vlivy stávající kapacity
chovu drůbeže.

Jiná varianta např. umístění nových hal pro zvýšení kapacity chovu drůbeže v jiné lokalitě a
provozovně oznamovatele nepřichází do úvahy z ekonomicko-technických a provozních podkladů
oznamovatele.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Členění stavby na stavební objekty
Stavební objekty
SO č. 01
SO č. 02

Hala č. 13 - chov nosnic
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. Část volné plochy v hale je nutné ponechat prostor pro
zvolený systém snášky vajec.
Obr. č. 3 Příčný řez haly 13 a 14

Obr. č. 4 Půdorys haly 13 a 14
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Výstavba
Základové konstrukce: Jedná se o monolitické betonové základové patky a základová ztužidla z
betonu C 25/30 XC2 vyztuženém ocelí „R“ viz konstrukční část. Základová ztužidla a patky jsou z
venkovní strany opatřeny tepelnou izolací z perimetru. Rozmístění a rozměry základů viz výkresová
část.
Svislé konstrukce: Obvodový plášť je sestaven z panelu PUR tl. 100 mm z venkovní strany s
lakovaným ocelovým plechem, z vnitřní strany plech pozink s minimální profilací. Plášť je připevněn
ke sloupům pomocí paždíků zapuštěných do roviny líce sloupů. Z hlediska požární bezpečnosti staveb
bude konstrukce obvodového pláště vykazovat požární odolnost - lehký obvodový plášť EI 15, včetně
kotvících prvků (doloženo atestem) viz požární zpráva. Z hlediska požární bezpečnosti staveb musí
nechráněná ocelová konstrukce splňovat podmínku požární odolnosti – viz. požárně bezpečnostní
řešení stavby. Z vnitřní strany obvodového pláště vybetonovaná soklová zídka šíře 150 mm a výšky
370-420 mm. Součástí stěnového pláště haly jsou otvorové prvky tj. okno a dveře v přípravně a
vrata do haly z PUR panelů tl. 50 mm. Celý stěnový plášť včetně otvorových prvků je součástí
projektu a dodávky O.K. haly. Ve stěnovém plášti jsou dále umístěné větrací klapky (zimní a letní)
včetně stínění a ventilátory. Větrací klapky a ventilátory budou dodány objednatelem. Vnitřní nenosné
příčky a stěny jsou vyzděny z Porothermu na maltu M5. Stěna tl. 250 mm bude ve výšce 2,295 nad
čistou podlahou ztužena ŽB věncem výšky 250 mm a šíře 250 mm. Věnec bude vybetonován z betonu
C 20/25 a vyztužen ocelí 10 505 ø R12 a øR6. Vnitřní dveře plné PUR panel tl. 50 mm.
Vodorovné konstrukce:
Stropní konstrukce - podhled z PUR panelů tl. 120 mm, zavěšených na ocelovém nosném roštu pod
vazníky.
Podlahové konstrukce - na základě geologického průzkumu, na základě požadavku investora - statické
zatížení podlahy 3,0 t/m2 a manipulací po hale vozíky UNC a po ověření skutečných
vlastností pláně (štěrkový podsyp) pod podlahovou konstrukcí zkouškou - stanovení rázového modulu
deformace pláně dle ČSN 73 61 92 bude provedena podlaha ve sklonu 1 % v této skladbě:
• Betonová mazanina C 12/16 se sítí Sz 6,3x100/6,3x100 mm při vrchním povrchu hlazená
ocelovým hladítkem tl. 135 - 205 mm.
• U vrat provést uzavírací profil typu "L" žárově zinkovaného 50/50/5 mm.
• Izolace proti vodě a zemní vlhkosti s atestem pro střední radonové riziko.
• Podkladní beton C 12/16 se sítí Sz 4,0x150/4,0x150 mm tl. 105 mm.
• Hutněný násyp štěrkodrť tl. 600 mm.
• Hutněná zemní pláň těžkým válcem.
Na doplnění zbývajících násypů v místě stávající bet. jímky 7,0x5,7m výšky cca 2,8m zásypů bude
použita štěrkodrť - provést zásyp štěrkodrtí hutněný po vrstvách cca 0,3 m. Ve zbývající části haly je
nutné provést pod podlahou podsyp štěrkodrtí podsyp tl. 600 mm hutněný po cca 300 mm.
Krytiny tvrdé
Střešní plášť sedlové střechy tvoří trapézový plech TR 40S/160 včetně systémových hřebenáčů. Pro
provětrání mezistřešního prostoru jsou v každém poli navrženy ventilační turbíny prům. 200 mm.
Střešní plášť je kotven k O.K. haly a je součástí dodávky haly.
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Otvorové prvky
Součástí stěnového pláště haly jsou otvorové prvky tj. okno a dveře v přípravně a
vrata do haly - PUR panelů tl. 50 mm. Celý stěnový plášť včetně otvorových prvků je součástí
projektu a dodávky O.K. haly. Ve stěnovém plášti jsou dále umístěné větrací klapky (zimní a letní)
včetně stínění a ventilátory. Větrací klapky a ventilátory budou dodány objednatelem. Montáž a
pomocnou OK pro osazení ventilátorů a letních klapek zajišťuje dodavatel stavební části. Dodávku
stínění ventilátorů zajišťuje objednatel. Stěnu pro osazení stínění ventilátorů z PUR panelů tl.50 mm a
bet. sokl tl. 200 mm výška 370 - 420 mm z monolitického betonu zajišťuje dodavatel stavební části
Vnitřní dveře plné PUR panel tl.50 mm.
Rozvod el.energie
Vnitřní rozvody el.energie budou napojeny zemním kabelem na stávající rozvody. Vnitřní rozvody
NN řeší zásobování el.energií vnitřní osvětlení, pohon motorů zařízení.
Vytápění: Hala bude temperována teplovzdušným agregátem ERMAF GP 70 na zemní plyn.
Záložní zdroj energie: Pro případ výpadku el.energie je farma vybavena dieselagregátem PDCT 200,
umístěným v blízkosti objektu a připojený na elektrorozvody stávající farmy. Náhradní zdroj bude
napojen i na rozvody nových hal.
Vodovodní přípojka: Zdroj vody je stávající přípojka veřejného vodovodu s rozvody v areálu farmy.
Předpokládá se pouze rozšíření vodovodních rozvodu do nových hal.
Urbanistické a architektonické řešení
Z hlediska urbanistického je stavba navržena jako jednoduchá budova zemědělského typu. Návrh
stavby vycházel ze stávajících a původních staveb v areálu, tak aby nebyl narušen stávající ráz krajiny
a celého areálu. A především, aby bylo maximálně využito stávajících zpevněných ploch, které
zůstanou ponechány, popřípadě budou v bezprostřední blízkosti opraveny.
Technické řešení
Technické řešení plně respektuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v zemědělství. V hale je přípravna, kde jsou současně umístěny rozvaděče pro řízení teplot a
medikace napájecí vody. Technologická zařízení, snášková hnízda, napáječky, oběžná krmítka,
dávkovací váhy na krmné směsi jsou součástí haly. Odpadní vody z mytí hal jsou svedeny do tzv.
suchých jímek. Při mytí je používána čistá voda bez jakýchkoli přípravků. Po celý rok jsou tyto jímky
suché a pouze při vyskladnění je do nich svedena oplachová voda z mytí hal. Oplachová voda je
následně odvážena na pole nebo je na pole odvážena jakou součást podestýlky.
Provoz je třísměnný, s celoročním jednorázovým zástavem a s pauzou cca 6 týdnů pro odstranění
podestýlky a desinfekci hal. Mezi turnusy se provádí mechanická očista stájového prostoru, včetně
technologických linek a dezinfekce mokrou (WAP) a suchou cestou.
Hlubokou podestýlku tvoří 5 cm vrstva pilin. Po ukončení turnusu bude po vyskladnění hal odstraněna
jednorázová podestýlka. Je nakládána přímo na dopravníky a následně je neprodleně odvezena z
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areálu. V případě dešťových srážek bude vyhrnutá drůbeží podestýlka zakryta fólií pro případ
ohrožení výplachem dešťovou vodou.
Součástí hal je přípravna, která slouží k odclonění venkovního prostředí od prostoru. Dále se zde třídí
vejce a připravují na expedici. Součástí přípravny je temperovaný sklad vajec a plynová komora pro
fumigaci vajec. Celá produkce násadových vajec je dodávána do líhní v Litomyšli.
Technologické řešení
Slepice budou naskladňovány ve věku 16-18-ti týdnů. Cyklus snáškového období je od 21.týdne do
48.-50.týdne stáří. Po ukončení turnusu budou slepice vyskladněny. Je počítáno s cca 6 týdenní lhůtou
určenou pro odstranění podestýlky, desinfekci a nové naskladnění slepic.
Haly budou vybaveny snáškovými hnízdy s automatickým sběrem vajec a předními rošty pro zadržení
nastýlacího materiálu. Vejce budou během dne odebírány pomocí pásu z celé haly do přípravny, kde
budou případně očištěna, uložena na lísky a fumigována. Fumigace se provádí v plynové komoře dle
organizační směrnice OS 01 a probíhá tak desinfekce násadových vajec reakcí zředěného roztoku 37%
formaldehydu. Potom jsou vejce převezena do temperovaného skladu vajec.
Veterinární asanace
Po vyklizení trusu následuje očista a dezinfekce hal. Tato řádná příprava objektu před naskladněním
turnusu je velmi důležitá. Zabezpečuje především ochranu chovu před zavlečením chorob, a to
důsledným odstraněním všech možných zdrojů kontaminace, tj. staré podestýlky, špíny, prachu,
hlodavců a hmyzu. Haly budou následně z důvodu zajištění antimikrobiální bezpečnosti desinfikovány
zaplyňováním. Po desinfekci objektů a vizuální kontrole podestýlky bude pomocí čelního nakladače
rozprostřena podestýlka na betonové podlahy. Po naskladnění hluboké podestýlky a zajištění
vhodných mikroklimatických podmínek budou kuřice po zkontrolování jejich zdravotního stavu volně
vypuštěny do prostoru hal.
V rámci protinákazových opatření je středisko oploceno. Ve vstupu do přípravny je desinfekční rohož
a lavice určená na přezutí pracovníků. Do hal mohou vstupovat pouze příslušní pracovníci oblečení v
ochranných oděvech a obuvi.
Dle platné legislativy je nutné dodržet následující parametry zvolené technologie:
Systém krmení a napájení
Krmivo je dodáváno v sypkém stavu a naváženo speciálními přepravníky dodavatelem. Naskladněno
je do zásobníků pneumatickou cestou bez vzniku tuhých emisí. Ze zásobníků je krmivo denně
dopraveno šnekovým propojením do násypných vah a dále do řetězového oběžného krmítka. Výživa
bude zabezpečena kompletní krmnou směsí pro slepice a se zárukou, že není kontaminována
chemickými rezidui, mikrobiologickými toxiny a patogenními organismy - dodávají je specializované
podniky na výrobu směsí (veterinárně kontrolováno). Směs bude skladována v nadzemních
zásobnících s pneumatickým plněním. Odtud bude pomocí šnekového dopravníku dopravována do
haly, do zásobníků směsi, odkud pomocích krmných žlábků bude dopravována po hale. Okolní
prostředí nepřichází s krmnou směsí do styku. Dávkování krmiva, které je dodáváno v sypkém stavu,
se provádí v pravidelném cyklu dle předepsané krmné dávky přes provozní váhu. Do krmiva se u
dodavatele dávkují enzymatické přípravky, které zlepšují konverzi krmiva, zvyšují stravitelnost
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fosforu a zadržují a upevňují vazbu dusíkatých látek na trus. Od roku 2006 je přidáván do krmiva
přípravek BIOSTRONG 510, který je uveden v seznamu ověřených biotechnologických přípravků pro
snížení emisí amoniaku (o 48%). Krmivo neobsahuje žádné nebezpečné látky, které by mohly
kontaminovat podestýlku.
Napájení je řešeno pomocí kloboukových napáječek zavěšených nad trusnými rošty. Na přívodu vody
k napájecím liniím je instalován vodoměr a medikátor, kterým je možné dodávat např. vitamíny nebo
léky. Všechny rozvody vody jsou navrženy v umělé hmotě. Dimenze rozvodů musí být provedena tak,
aby prostřednictvím napájecí vody se mohly podávat léky, vitamíny a vakcíny a bylo zajištěno
dostatečné zásobování drůbeže vodou. V hale budou osazeny medikátory, umožňující přesné
dávkování léků a vitamínů v případě potřeby.
Systém vytápění a ventilace
Vytápění - je zajištěno pomocí pomocí teplovzdušného agregátu ERMAF GP 70 (70 kW, palivo ZP),
vyráběných holandskou firmou ERMAF B.V., které jsou zavěšeny na lankových závěsech. Agregáty
je výrobcem určen pro intenzivní vytápění uzavřených prostor. Těleso agregátu je tvořeno plechovým
válcem, na jehož jedné straně umístěn ventilátor, vhánějící do válce vzduch. Speciální hořák umístěný
v proudu vzduchu v ose válce s automaticky řízeným otevíráním. Zařízení umožňuje spalování paliva
s vysokým přebytkem vzduchu, přičemž spaliny jsou dále ředěny vzduchem obtékajícím hořák
mezerou mezi hořákem a stěnou válce. Řízení je termostatické, jednostupňové s termoelektrickou
pojistkou. Teplota uvnitř hal je řízena v rozmezí 18 až 200 C, vlhkost cca 75 %. Uvnitř hal jsou
umístěna čidla, která vyhodnocují parametry prostředí a tato data jsou pomocí počítače předávána na
regulační prvky, kterými jsou větrací klapky na obvodové zdi, ventilátory a hořáky. Tímto systémem
se udržuje v hale optimální mikroklima vhodné pro drůbež.
Ventilace - výměna vzduchu v hale je zajištěna systémem příčného větrání a a tunelového větrání s
řízeným množstvím vyměňovaného vzduchu dle letního a zimního provozu. Kombinací spínání
jednotlivých ventilátorů typu EOC 1,1 s kónusem a plynulou regulací otáček bude vždy dosaženo
požadované výměny vzduchu v halách. Klima je řízeno automatickými regulačními prvky.
Součástí hal je přípravna, které slouží k odclonění venkovního prostředí od prostoru haly z veterinární
i teplotních důvodů. Vytápění přípravny je zajištěno topidlem GASOLEC M8.
Obsluha
Stávající obsluha areálu je zajištěna 5 zaměstnanci. Pro rozšířený provoz bude potřeba další 1
pracovník. Pracovní činnost ošetřovatele sestává, zejména z kontroly chovu ve vlastní hale a dále z
třídění a ukládání vajec v prostoru přípravny, kam jsou vejce ze snáškových hnízd automaticky
dopravována.
Osvětlení
V době kontroly chovu obsluhou je celý prostor hal osvětlen umělým osvětlením intenzity max. 100
luxů dle požadavků technologie chovu. Přístup denního osvětlení je z důvodů technologie chovu
omezen. Haly jsou osvětleny a větrány dle veterinárních předpisů a dle technologických předpisů
dodavatelů jednotlivých chovů - automaticky řízené počítačem.
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Welfare
Technologie chovu je přizpůsobena tak, aby zohledňovala welfare slepic. Zásady welfare se týkají
zejména hustoty osazení (naskladnění), krmného a napájecího prostoru, větrání a teploty, osvětlení,
podestýlky, veterinární péče a školení obslužného personálu.
Obecné zásady welfare chovu slepic jsou:
• Hustota osazení ve výkrmovém prostoru musí umožňovat každému jedinci přístup ke krmení a
napájení, pohyb v okolí a chování, které je ptákům přirozené.
• Prostor ke krmení musí být snadno dostupný pro každou slepici, aby mohla uspokojit svoje
základní životní potřeby. Prostor pro napájení je s dostatečným objemem čerstvé a čisté vody.
• Ventilace musí být opatřena alarmem a k dispozici musí být záložní zdroj energie. Je nutné ji
přizpůsobit klimatickým a povětrnostním podmínkám. Musí zabezpečovat přiměřenou
vlhkost, bránit přehřátí a kumulaci amoniaku.
• Hala pro slepice musí mít podestýlkou z přírodních materiálů o průměrné vrstvě min. 2
centimetry.
• Slepice jsou pod veterinární kontrolou. Veterinář by měl prokázat, že je o ně pečováno z
veterinárního hlediska. Obsluha musí upozornit veterináře na abnormální chování slepic.
Uhynulá drůbež se musí umístit odděleně. Slepice je nutné utrácet humánně. Nemocní jedinci
se musí veterinárně ošetřit, a to po předešlém stanovení diagnózy. Pravidla ošetřování musí
být v souladu s legislativou vztahující se k chorobám drůbeže.
• Personál, který se o chov stará, musí absolvovat příslušné školení a být instruován jak
implementovat ustanovení příslušných předpisů a welfare tak, aby zabezpečil vysokou úroveň
ochrany zvířat.
Kafilerní box:
Pro potřeby provozu bude využit stávající kafilerní box, sloužící ke krátkodobému uložení uhynulých
zvířat do uzavíratelných plastových nádob před odvozem smluvní asanační firmou.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané zahájení stavby:
Předpokládaná doba dokončení:

2016
2017

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Realizací a provozem záměru bude dotčena obec Janov, Pardubický kraj.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
1. Změna Integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném
znění.
2. Územní řízení a Stavební povolení - MÚ Litomyšl – Odbor výstavby
3. Závazné stanovisko pro stavbu v ochranném pásmu lesa (ve vzdálenosti do 50 m od okraje
lesa) - § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), v platném znění - MÚ Litomyšl, oddělení ŽP.
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II. Údaje o vstupech

1. Půda
Zábor půdy
Posuzovaný záměr bude realizován uvnitř stávajícího zemědělského areálu a to na ploše katastrálního
území Janov u Litomyšle ; 656950. Záměrem budou dotčeny pozemky vedené v KN jako ostatní
plocha.
Tab. č. 2 Seznam dotčených parcel pro výstavbu

parcelní č.
4002/1
4002/3
4002/33
4002/43
4002/58
4002/59
4002/60
4002/97
4022
4071

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití:
manipulační plocha
ostatní komunikace
ostatní komunikace
jiná plocha
ostatní komunikace
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
manipulační plocha

Vzhledem k tomu, že stavba je plánována na druhu pozemku ostatní plocha, nebude potřeba vynětí ze
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., a zákona č. 320/2002
Sb., část 100.
Les, lesní půda, PUPFL
Lesní půdní fond nebude stavbou dotčen.

2. Voda
Etapa výstavby záměru
Technologická voda (užitková voda)
V období výstavby záměru bude spotřeba vody minimální. Bude se zejména jednat o spotřebu
užitkové vody pro stavební práce (postřiky tuhnoucího betonu, postřiky proti prašnosti, čištění
stavebních strojů a automobilů před výjezdem na okolní komunikace). 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
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vody v prašném a špinavém provozu na 1 pracovníka za směnu je cca 120 až 150 l (pitný režim +
hygiena). Ve fázi výstavby bude pro pracovníky stavebních firem zřízeno mobilní sociální zařízení.
Pro pitné účely bude používána balená pitná voda (popř. pitná voda ze stávajícího vodovodu). Veškerá
technologická voda pro etapu výstavby bude odebírána ze stávajícího vodovodu.
Etapa provozu záměru
Pitná a napájecí voda pro slepice
Pro provoz hal bude potřebná voda napájecí pro slepice. Průměrná roční spotřeba vody je 85 m3 na
1000 ks.
Stávající spotřeba: 8 449 m3
Budoucí spotřeba: 10 149 m3 ( navýšení o 1 700 m3)
Technologická voda
Při provozu je potřebná technologická voda pro oplachy hal po vyskladnění slepic. Vyskladnění se
provádí jednou ročně.
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
V současné době pracuje na farmě 5 zaměstnanců. Navýšení kapacity nosnic si vyžádá zvýšení počtu
zaměstnanců o 1 osobu. Předpokládaná denní spotřeba vody na 1 zaměstnance je cca 80 l. Denní
spotřeba vody pro hygienické účely stávajících zaměstnanců je cca 400 l. Roční spotřeba vody pro
tyto účely činí cca 146 m3.
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.

3. 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
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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.
3.1 Krmiva
Při odchovu slepic se používá krmivo, v jehož složení jsou zastoupeny obiloviny, výrobky a vedlejší
výrobky z olejnatých semen, minerální látky, výrobky a vedlejší výrobky z obilovin, L-lysin, Lthreonin a vitamíny. Neobsahuje žádné chemické látky. Krmivo neobsahuje žádné nebezpečné látky,
které by mohly kontaminovat podestýlku.
Spotřeba krmiv při současném provozu:
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:
- denní spotřeba
20 000 ks x 120 g/ks
= 2,4 t/den
- 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.
3.2 Podestýlka
Stávající provoz:
U stávajícího provozu jsou provozovány haly na hluboké podestýlce (směs pilin).
nastýlané ploše 19 416 m2 je stávající spotřeba podestýlky cca 67 956 t/rok.

Při celkové

Navrhovaný provoz:
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
3.3 Elektrická energie
V rámci navrhovaného provozu bude i nadále využita stávající trafostanice, z které vedou přípojky
k jednotlivým stávajícím objektům. Připojovací dimenze pro nově navrhovaný provoz je dostatečná.
Předpokládané roční navýšení spotřeby el. energie pro halu na zajištění ventilace, osvětlení a krmení je
139.746 kWh / rok.
3.4 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 H1314 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
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3.5 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.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících
staveb)
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.
Z hlediska dopravní obslužnosti záměru se bude jednat především o pohyb nákladních vozidel
dovážející slepice, krmivo a stelivo a odvážející vejce a trus od nosnic. Dále se bude jednat o pohyb
osobních vozidel zaměstnanců společnosti.
4.1 Doprava
Doprava, jak již bylo uvedeno, bude vedena po stávajících přístupových komunikacích. Také vstup do
vlastního areálu a stávající vnitrofaremní komunikace zůstanou v současné podobě beze změn. Druh
nákladní dopravy a složení navážených a odvážených materiálů se nezmění. Jedná se o nákladní
vozidla pro návoz krmiva, odvoz vajec, vozidla pro kafilérii, vyskladnění, odvoz a návoz podestýlky a
naskladnění drůbeže.
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.
U osobní dopravy jde o cca 4 - 8 osobních automobilů za den. Osobní automobily jsou určeny pro
zaměstnanců.
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.
Počet odvozů vajec zůstane také stejný.
Celkově lze konstatovat, ač roční hodnoty mírně vzrostou (doprava se rozprostře), denní maxima
budou beze změny.
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III. Údaje o výstupech

Fáze realizace
1. 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.

Bodové zdroje
V období realizace nebude docházet k emisím z relevantního bodového zdroje.

Liniové zdroje
Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOX) budou v tomto případě
na základě zkušeností zpracovatele Dokumentace zanedbatelné.

Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude areál (objekt) realizace. S ohledem na prováděné činnosti
může být záměr jako celek ve fázi realizace zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) během
procesu stavby hal, či těkavých organických látek (TOL) a to v případě, že si stavba vyžádá použití
nátěrových hmot. S ohledem na charakter záměru však nebude imisní zátěž lokality ovlivněna
sledovatelným způsobem.

Návrh zařazení zdrojů emisí
Veškeré emise znečišťujících látek, emitovaných plošným zdrojem, jsou fugitivní.

Porovnání s emisními limity
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem.

2. 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.

Ochrana vod
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. Potřebné pohonné hmoty budou
tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné
látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně
stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, případně zbylý materiál apod. budou odváženy
k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.
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3. 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.
Původce odpadů zejména je povinen:
• Odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech.
• Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12
odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
• dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech.
Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. Budou
produkovány odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků (např. neupotřebené těsnící
fólie, zbytky potrubí, kabelů, nevyužité části kovových konstrukcí aj.), odpady ze stavebních prací a k
nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů (papírové a lepenkové obaly, obaly (zejména plastové)
od stavebních a montážních hmot, úlomky stavebních prvků, apod.).
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné
využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o
provedení prací a následně v POV stavby. Dodavatel bude původcem odpadů a budou se na něho
vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění).
Vznikající odpady budou tříděny, odděleně shromažďovány a v maximální možné míře recyklovány.
Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito odpady
nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný.
U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně kontaminovaných se
provede test na vyloučení nebezpečných vlastností a to akreditovanou laboratoří, podle výsledku
hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu.
Při realizaci záměru vznikne při výkopových pracích přebytek vytěžené zeminy. Tato zemina bude
ukládána na dočasně vytvořených deponiích v místě stavby záměru, dále po úpravě na místě tříděním,
při zajištění optimálních vlhkostních podmínek použita na zásypy v okolí haly, na hrubé terénní
úpravy a na následné ozelenění plochy. V tomto případě se nebude jednat o odpad.
Odpadem bude přebytečná zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou pro další použití. Druhy a
množství odpadů vznikající během výstavby objektu nelze v současné době objektivně určit.
V období realizace záměru se předpokládá vznik následujících odpadů.
Tab. č. 3 Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při realizaci záměru
Kód druhu

Název

odpadu
15 01 01
15 01 01
15 01 02

Papírové a lepenkové obaly
Papírové a lepenkové obaly znečištěné
škodlivinami
Plastové obaly

Kategorie

Množství
[t]

O

0,05

O/N

0,05

O

0,05

Pozn.
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15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

15 01 04

Kovové obaly

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
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O/N

0,05

O

0,05

O/N

0,05

N

0,05

N

0,05

O

20

O

1

O

2

O

0,2

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Směsi nebo oddělené frakce

17 01 07

betonu, cihel tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06

17 04 05
17 06 04
20 03 01

Železo a ocel
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03
Směsný komunální odpad

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.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech nepropustných
pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní
materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického,
fyzikálního (skupenství) a požárního. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady
shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí
odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod
do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění
podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství. Směsný
komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových
vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
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Tab. č. 4 Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Kód druhu

Název

odpadu
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly znečištěné
škodlivinami

Kategorie

Množství
[t]

O/N

0,05

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,05

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,05

N

0,05

N

0,05

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Pozn.

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

Tab. č. 5 Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Kód druhu

Název

odpadu

Kategorie

Množství
[t]

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,05

15 01 02

Plastové obaly

O

0,05

15 01 04

Kovové obaly

O

0,05

O

20

O

1

O

2

O

0,2

Pozn.

Směsi nebo oddělené frakce
17 01 07

betonu, cihel tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06

17 04 05
17 06 04
20 03 01

Železo a ocel
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03
Směsný komunální odpad

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem
na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující
nebezpečné vlastnosti - H15 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo
po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených
a zvlášť označených částech těchto prostor.

4. 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. Potřebné pohonné hmoty budou
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tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné
látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně
stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, případně zbylý materiál apod. budou odváženy
k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hluk
Vliv hluku z navrhovaného provozu bude řešen dle platného Nařízení vlády o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v platném znění. 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). Hluk šířící se ze staveniště je
závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné
pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny
tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně
používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi,
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude
neustále měnit dle okamžité potřeby. Vzhledem k rozsahu stavby nebude hluk ze stavební činnosti pro
posuzované území významným negativním jevem. Stanovení konkrétní hlukové zátěže během
výstavby není v současné době možné, neboť v této fázi přípravy záměru není dosud zpracován
harmonogram výstavby.

Další
Realizace záměru nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.
V případě havárie při realizaci záměru budou použitelné materiály opět využity a vzniklé odpady
budou předány oprávněné osobě dle zákona o odpadech.

5. Doplňující údaje
Nejsou.

Fáze provozu
1. 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.
Mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší patří ty následující.
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1.1 Plošné zdroje
Při provozování jakéhokoliv druhu chovu vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především o amoniak,
sirovodík a oxid uhličitý.
Ustájení slepic a trus v podestýlce jsou hlavními systémy znečišťování ovzduší. Za zástupnou
znečišťující látku i pachovou látku z chovu hospodářských zvířat je považován amoniak (NH3), neboli
čpavek.
Stanovení emisí znečišťujících látek je provedeno pomocí dílčích emisních faktorů pro nosnice
uvedených v příloze č. 1 Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících
emise z těchto stacionárních zdrojů“. Provozovatel bude po provedení záměru používat ke snižování
emisí amoniaku technologii krmení s biotechnologickými přípravky.
Produkce amoniaku:
K zapravování trusu do půdy v rámci záměru nebude docházet. Trus bude neprodleně odvážen a
zapravován na pozemcích smluvních odběratelů, ale jako související jsou emise ze zapravení do půdy
do celkových emisí započítány.
Tab. č. 6 EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE (kgNH3 na zvíře a
rok) – nekorigované

KATEGORIE ZVÍŘAT

Stáj

Hnůj Kejda

Zapravení
do půdy

Pastva

Celkový
faktor

DRŮBEŽ
Kuřice a nosnice

0,12

0

0,13

0

0,27

0,02

emisní

Tab. č. 7 Celkové emise z chovu – nekorigované

č.
1
2
3

stávající stav
nárůst stavu o
Celkem po dostavbě

Kapacita
ks
99 400
20 000
119 400

Celkový EF
kg NH3/ks/rok
0,27
0,27
0,27

Celková emise NH3
t/rok
26,838
5,400
32,238
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Tab. č. 8 EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE (kgNH3 na zvíře a
rok) – korigované - viz. sdělení MŽP - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů
hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících
látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních
zdrojů“ (Předání exkrementů na základě smlouvy další osobě bez prokázání způsobu aplikace, Seznam
biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva,
do napájení, na hlubokou podestýlku).

KATEGORIE ZVÍŘAT

Stáj

Hnůj Kejda

Zapravení
do půdy

Pastva

Celkový
faktor

DRŮBEŽ
Kuřice a nosnice
0,0624 x 0
0,02
0,078xx
0
0,1604
x
- Při chovu budou používány technologie krmení a napájení s biotechnologickými
Biostrong 510 s procentem snížení emisí amoniaku o 48%
xx
- dojde k předání statkových hnojiv externímu odběrateli, tj. snížení 40%

emisní

přípravky

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a
k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ – u přípravku Biostrong 510,
který investor používá, je uvedena účinnost snížení emisí dokonce o 48%.
Tab. č. 9 Emise NH3 při uplatnění biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení
zápachu - emise redukované

č.
1
2
3

Kapacita
ks
stávající stav
99 400
nárůst stavu o
20 000
celkem po dostavbě 119 400

Celkový EF
kg NH3/ks/rok
0,1604
0,1604
0,1604

Celková emise NH3
t/rok
15,944
3,208
19,152

Vyvážení a aplikace podestýlky a drůbežího trusu na plochy určené k hnojení
Investor v současné době veškerou produkci tohoto materiálu smluvně poskytuje jinému subjektu,
který veškerou podestýlku a drůbeží trus aplikuje na zemědělské pozemky jako organické hnojivo.
Předání těchto statkových hnojiv probíhá a bude i nadále probíhat okamžitě po vyskladnění z haly, a to
bez jakékoliv meziskládky.
Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Chovy hospodářských zvířat se zařazují do příslušné kategorie na základě celkové roční emise
amoniaku za celou provozovnu (středisko).
Chov nosnic je dle kódu 8. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – Chovy
hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně - zařazen do kategorie
vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Porovnání s emisními limity
Pro chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně dle kódu 8. přílohy
č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je v souladu s bodem 7.1. přílohy č. 8 vyhlášky č.
415/2012 Sb. místo povinnosti dodržovat emisní limity stanovena technická podmínka provozu a mít
provozní řád dle §11 výše uvedeného zákona o ovzduší.
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1.2 Bodové zdroje
Bodovými zdroji zajišťující vytápění jsou:
• přímotopné teplovzdušné agregáty, umístěné v každé hale - přímotopné kanóny ERMAF GP
70 (70 kW, palivo zemní plyn), vyráběné Holandskou firmou ERMAF B.V. Jednotlivé haly
jsou temperovány plynovými spotřebiči.
• 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.

Tab. č. 10 Emise plynových spotřebičů dle emisních faktorů (EF)

ZP

NOx
CO
1300
320
kg/106m3
40.3
9.9
g/h
4000 m3/r
0.0112
0.0028
g/s
5.2
1.3
kg/r
Jak je patrné z výpočtu, je emise spojená se spalováním ZP nevýznamnou v území.
Jedná se o nevyjmenované stacionární zdroje dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění.

1.3 Produkce prachu
Vzhledem k tomu, že při krmení bude manipulováno s našrotovaným jadrným krmivem, které bývá
zdrojem prašnosti, je toto hlavním potencionálním zdrojem prachu. Při pneumatickém plnění
zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů bude vznikat nepatrné množství prachu. Zde se
jedná o prašnost lokální a občasnou v odhadnutém množství cca 27 kg/rok (0,05 % x 540 t/rok).
Dále bude vznikat nepatrné množství prachu při manipulaci se stelivem v navrhovaném provozu. 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.

1.4 Liniové zdroje - doprava
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. Liniové zdroje znečištění
spojené s provozem střediska budou představovány prakticky všemi stávajícími dopravními
prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových cestách k areálu nebo v rámci
vnitrozávodových komunikací střediska. Druh nákladní dopravy a složení navážených a odvážených
materiálů se nezmění. Jedná se o nákladní vozidla pro návoz krmiva, odvoz vajec, vozidla pro
kafilérii, vyskladnění, odvoz a návoz podestýlky a naskladnění.
Předpokládaný pohyb vozidel:
• Odvoz vajec max. 1 NV za den
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• Dovoz krmiv 1-2 NV za den
• Odvoz kadáverů max. 1 NV za den
Celkem běžná doprava 2 – 4 NV za den.
U osobní dopravy jde o cca 4 - 8 osobních automobilů za den. Osobní automobily jsou určeny pro
dopravu zaměstnanců.
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. Počet odvozů vajec zůstane taky stejný. Celkově lze konstatovat, ač roční hodnoty
mírně vzrostou (doprava se rozprostře podle fází naskladňování hal), denní maxima budou beze
změny.

1.5 Zápach
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. Prach emitovaný z jednotek přispívá k přenosu zápachu.
Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. zrušil vyhlášku č. 362/2006 Sb. řešící mj.
problematiku pachových látek. V době zpracování tohoto textu nebyl žádný prováděcí předpis
upravující pachové látky v ČR přijat. Ani imisní koncentrace amoniaku v ovzduší není v současné
době v ČR limitována žádným legislativním předpisem. Poslední platný předpis, dnes však již též
zrušený - nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanovoval, že nejvyšší přípustná 24hodinová koncentrace
amoniaku v ovzduší u obytné zástavby může být 100 μg.m-3. Státní zdravotní ústav v Praze
doporučuje nejvyšší přípustnou krátkodobou (hodinovou) koncentraci amoniaku v ovzduší ve výši 200
μg. m-3. Vyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, stanovuje limitní
hodinovou koncentraci amoniaku rovněž 200 μg.m-3.Literatura uvádí velké rozsahy čichových prahů
pro amoniak, které jsou v řádech vyšší, než v následujícím textu uvedené a zvolené jako referenční:
• čichový práh pro amoniak je 26,6 μg/m3,
• pachová koncentrace rozpoznání pachu = 39.9 μg/m3.
Poznámka: Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica; 1986 uvádí čichový práh pro amoniak v
rozmezí 13 - 38 225 μg/m3.
Při dodržování zásad správné zemědělské praxe a zvolených technologiích, lze předpokládat velice
nízké úrovně pachové koncentrace. Z hlediska odbourávání 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). Za těchto předpokladů mohou tyto emise amoniaku v
zásadě ovlivňovat ovzduší pouze v objektech haly, imise v nejbližším okolí jsou minimální a obtížně
měřitelné. Při dostatečném naředění v prostoru haly tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní
stav zvířat ani obsluhy. V okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem
negativním způsobem významně neprojeví. Bylo také zjištěno, že dlouhodobě nebyly zaznamenány
stížnosti obyvatel. Nové haly budou opatřeny ventilátory nasměrovanými mimo obytnou zónu obce.
Technologie chovu a vzduchotechnika stájí zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu ve stájovém
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prostoru a zajištění nízkých emisních koncentrací amoniaku ve vycházející vzdušině.
Pro zlepšení podmínek prostředí bude v dalším stupni projektové dokumentace stavby zpracován
projekt sadových úprav.

2. Odpadní vody
Technologické vody - oplachové
Odpadní oplachové vody z mytí technologie a prostoru hal byly uvedeny v kapitole spotřeba
oplachové vody – po dostavbě se jedná o navýšení o 0,45 m³. Při vyskladnění dochází k vyhrnutí
podestýlky a následnému ostřiku hal a technologie čistou vodou bez čistících prostředků za pomocí
vysokotlaké mycí techniky WAP. Oplachová voda stéká přímo do podzemních jímek v halách nebo je
součástí podestýlky a je odvážena na pole. Suché jímky umístěné v podlaze hal, slouží pouze
k zachycení přebytečné oplachové vody v halách. Kromě doby vyskladnění jsou manipulační plochy
nepoužívané, čisté.

Splaškové vody
Předpokládaná produkce splaškových vod z provozu byla stanovena v části spotřeba vody. Veškeré
splaškové vody ze stávajícího sociálního zařízení jsou odváděny do jímek, odkud jsou dle potřeby
vyváženy k likvidaci.

Dešťové vody
Jedná se o nekontaminované srážkové vody. Množství těchto 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.

Ochrana vod
Stávající stavební provedení objektu výrobní haly zajišťuje dostatečnou ochranu vod před znečištěním.

3. Odpady
Obaly od použitých veterinárních léčiv (kat. č. 15 01 10* - obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) si budou zneškodňovat smluvně zajištění veterinární lékaři
sami. Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do
odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů. Vedle hlavních odpadů
budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky kat.č. 20 03 03, kategorie O,
vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (kat. č. 20 03 01 – O). Vzniklý odpad
bude odstraněn v návaznosti na systém odvozu komunálního odpadu v obci. Veškeré odpady budou
předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po
dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě
nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů. Dále se
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předpokládá produkce běžných produkovaných odpadů, které jsou specifikovány níže.
Při provozu záměru mohou vznikat následující odpady:
Tab. č. 11 Přehled odpadů vznikajících při provozu záměru
Kód druhu

Kategorie

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

N

0,02

N

0,01

odpadu
02 01 08*
08 01 11*

Množství

Název

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

[t]

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

1

15 01 02

Plastové obaly

O

1

N

0,02

N

0,02

N

0,05

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

Pozn.

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02*

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. látkami

18 02 02*

Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1

20 03 03

Uliční smetky

O

1

Mimo zákon o odpadech vznikají některé důležité produkty – zejména drůbeží trus a drůbeží
podestýlka. I když tyto vedlejší produkty živočišné výroby úmyslně neřadíme mezi odpady, bylo by
možné jim přidělit kat. číslo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlásil za odpad a chtěl se jich
zbavit jako odpadu). Provozovatel tento materiál dodává jako hnojivo smluvnímu odběrateli, který vše
odváží jako hnojivo k aplikaci na své pozemky v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
v platném znění. Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze statková
hnojiva považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální
struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik hospodařící na půdě není tento
produkt odpadem, ale je s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
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.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech nepropustných
pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní
materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického,
fyzikálního (skupenství) a požárního. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady
shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí
odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod
do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění
podle skutečných vlastností odpadu.
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Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v centrálním místě. Směsný komunální odpad bude
shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
Tab. č. 12 Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Kód druhu

Kategorie

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

N

0,02

N

0,01

N

0,02

N

0,02

N

0,05

odpadu
02 01 08*
08 01 11*
15 01 10*

Množství

Název

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

[t]

Pozn.

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
15 02 02*

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. látkami

18 02 02*

Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Tab. č. 13 Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Kód druhu

Název

odpadu

Kategorie

Množství
[t]

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

1

15 01 02

Plastové obaly

O

1

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1

20 03 03

Uliční smetky

O

1

Pozn.

Tab. č. 14 Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Kód druhu
odpadu
08 01 11*

Název
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kategorie
N

Množství
[t]

Pozn.

0,01

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem
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na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující
nebezpečné vlastnosti - H3-B hořlavost, H4 dráždivost, H5 škodlivost zdraví, H15 schopnost
uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto
nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní
nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených
pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto
prostor.

4. Ostatní
4.1 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 (viz. Příloha č. 6). 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:
1) Stacionární zdroje hluku - zdroji z hlediska šíření hluku do venkovního prostoru budou nové
odsávací ventilátory podtlakového větrání haly popř. teplovzdušné jednotky. Větrání je navrženo
podtlakové vždy pomocí pěti výkonných odsávacích ventilátorů Pericoli EOS 50/1.5 osazených ve
štítu haly. Nasávání čerstvého vzduchu bude zajištěno automatickými speciálními klapkami v
obvodových stěnách v celé délce haly. Mezi další zdroje hluku patří:
• Pneumatické plnění zásobníků - zdrojem hluku je i pneumatické plnění zásobních věží na
jadrná krmiva z přepravních vozů. Jedná se o pneumatické plnění, u kterého zajišťuje dopravu
do zásobníků pohon nákladního vozidla.
• Provoz zásobníků - akustický výkon generovaný zásobníky je v porovnání s ostatními zdroji
zanedbatelný.
• Odkliz trusu - je prováděno uvnitř haly, přenosy do okolí jsou málo významné.
• Doprava v rámci areálu - vzhledem k nemožnosti striktního definování dopravní cesty byla
zahrnuta doprava přímo k objektům aproximativně ke stacionárním zdrojům definovaným při
pneumatickém plnění, tak že byla prodloužena doba jejich provozu.
• Provoz linek na sběr vajec - jejich provoz je ve venkovním prostředí neměřitelný.
2) Plošné zdroje hluku
Záměr negeneruje plošné zdroje hluku.
3) Liniové zdroje hluku
Dopravní napojení farmy zůstává beze změny. V důsledku dostavby nedojde k navýšení dopravy TNA
a osobních automobilů za den.
Hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku (A)
• Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb.
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zjištěný stav
akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se
posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
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vibrací.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluk z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k nařízení
č. 272/2011 Sb. v platném znění:
a. Základní hladina hluku L Aeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve
venkovním prostoru je 50 dB.
b. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru:

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na
účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.
3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu
dráhy.
4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou
účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření
vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při
kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v
chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v
chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího
obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo
víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových
objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.
Korekce na denní dobu:
- denní období od 06.00 do 22.00 hod...............................................................0 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice).............. -10 dB
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- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)...................... - 5 dB
Korekce na povahu hluku:
- hluk vysoce impulsní...................................................................................- 12 dB
- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem......................... - 5 dB
Limity hluku vztažené na posuzovaný záměr
Z dikce Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot
hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem komunikací v oblasti:
Pro zdroje hluku v areálu během provozu:
06.00 – 22.00 hod.: 50 dB
22.00 – 06.00 hod.: 40 dB
Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je v pravomoci místně příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví.
NEJBLIŽŠÍ CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY, CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY
STAVEB
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a
venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m
před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného
vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným
vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a
vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve
všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo
rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z
hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.
Poznámka: nový prováděcí právní předpis nebyl zatím vydán.
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Tab. č. 15: Zvolené výpočtové body

4.2 Vibrace
Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na příjezdových komunikacích a
v areálu záměru a stav geologického podloží. Při jízdě nákladních aut (popř. mechanizmů) po
komunikaci vznikají tzv. dopravní otřesy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanizmu), úrovní
jeho technického provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otřesy
se šíří v podloží, obvykle se však projevují pouze několik metrů od liniového zdroje. Vzhledem k
předpokládané intenzitě dopravy by neměly být otřesy vyvolané průjezdem této dopravy příčinou
statických poruch staveb situovaných v blízkosti využívané příjezdové komunikace.

4.3 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný záměr není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického ani jiného záření.

4.4 Kadávery
Nakládání s uhynulými zvířaty je stanoveno zákonem 239/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon
87/1987 Sb., o veterinární péči (podle § 20 a 21 tohoto zákona). Likvidace uhynulých zvířat bude
prováděna odbornou službou nejbližšího veterinárního asanačního ústavu. Jejich dočasné uskladnění
bude i nadále zajištěno ve stávajícím kafilerním boxu.

5. 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
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modernizace s sebou nepřináší žádné významné terénní úpravy či nové zásahy do krajiny. V lokalitě
nebudou zasaženy vzrostlé dřeviny.

6 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. Současně by měl řešit návrh konkrétního
postupu pracovníků při vzniklé havárii. Dále bude aktualizován provozní řád chovu dle zákona o
ochraně ovzduší, který bude řešit případné havárie při provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování
ovzduší.

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.
Vliv na jednotlivé složky životního prostřední nelze v současné době s dostatečnou vypovídající
schopností blíže kvalifikovat ani kvantifikovat, protože není známo, zda areál bude po ukončení
provozu nadále využíván a případně k jakému účelu nebo zda budou budovy a technologie odstraněny
bez náhrady, což je dosti nepravděpodobné.
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.
2. Odstranění nepotřebných zařízení a technologií.
3. Celková očista areálu (odstranění mastných skvrn, celkový úklid).
4. Zabezpečení areálu proti vniku cizích osob.
5. Zabezpečení areálu proti povětrnostním podmínkám.
6. Případné předání areálu jinému subjektu.

1. Odpady
Ze zkušeností zpracovatele je vysoce pravděpodobné, že při ukončení provozu dojde k potřebným
opravám a úpravám stavebních objektů a použití technologie v jiném provozu, tedy vznik odpadů je
spíše stavebního charakteru. Tento proces je většinou spojen s prodejem nebo pronájmem areálu a
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tedy stavební úpravy řeší nový vlastník dle svého záměru.
Nakládání s odpady během ukončení provozu 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.
Původce odpadů zejména je povinen:
• Odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech.
• Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12
odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
• dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech.
Jednotlivé odpady, které vzniknou při ukončení provozu není možné v současné době s dostatečnou
vypovídající schopností blíže kvalifikovat ani kvantifikovat.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I
Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Obec Janov se nachází mezi městy Litomyšl a Svitavy. Jejími nedílnými součástmi jsou osady
Mendryka a Gajer. Podél obce vede silnice I/35 Litomyšl – Svitavy, areál farmy je v její těsné
blízkosti.
Základní charakteristika:
• Dotčené území neleží v NP, CHKO, na ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášeny národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
• Dotčené území není součástí žádného přírodního parku .
• Plocha uvažovaného záměru se nenachází v blízkosti chráněného ložiskového území.
• Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000.
• Na ploše uvažovaného záměru nenacházejí žádné registrované kulturní či historické památky.
• Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.
• Dotčené území se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Kvalitu životního prostředí v zájmovém území jako celku lze hodnotit jako průměrnou. Území je
zatíženo v posledních letech emisemi z dopravy. Z hlediska celkové kvality životního prostředí lze
konstatovat, že v této lokalitě nedochází v posledních letech k výrazným změnám.
Priority trvale udržitelného využívání území
Vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo
strategií regionálního rozvoje. Předkládaný záměr je umístěn do území, které je platným uzemním
plánem obce Janov určeno do funkční plochy s označením „VZ – výroba a skladování – zemědělská
výroba“.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
V zájmovém území zemědělského areálu se nevyskytují kvalitní přírodní prvky a území jako takové
nemá charakter přírodního prostředí, je silně antropogenně ovlivněno a pozměněno. Ekologická
stabilita takového území je nízká, to znamená, že citlivě (a často i nevratně) reaguje na nepříznivé
vlivy. Území ztrácí schopnost vyrovnat se s negativními dopady nebo se zvýšením zátěže a jeho
celková kvalita se zhoršuje. Jak vyplývá z provedených vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na
životní prostředí, nevnese záměr do území další významnou ekologickou zátěž, která by zhoršila
stávající stav.
Územní systém ekologické stability
ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních
a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území,
na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy
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biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného
systému.
Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících
ekosystémů.
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem
spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a
vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, regionální a
nadregionálního významu.
Interakční prvek je strukturní součást územního systému ekologické stability zprostředkovávající
příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. Tento krajinný
segment je zpravidla ekotonového charakteru, tzn. tvořící hraniční pásmo mezi rozdílnými druhy
společenstev či ekosystémů. Typickými interakčními prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny
stromů, drobná prameniště, aleje, vysokokmenné sady, parky, atd.
Podle „Generelu místního územního systému ekologické stability pro katastrální území obce Janov u
Litomyšle zpracovaného Agrostavem Litomyšl (Ing. Eva Tmějová) v roce 1996, se v katastrálním
územím obce Janov nachází RBK Javornický hřbet na východním okraji katastrálního území obce
s RBC Psí kuchyně. Biocentra lokálního významu jsou vymezena v rámci biokoridoru Javornický
hřeben – U lomu, U školky, U trianglu. Další biocentra jsou součástí LBK Končinský potok . V jižní
části katastrálního území jsou biocentra Víchův kopec a Masné krámy propojená biokoridorem 10 -11
částečně funkčním. Zájmové území leží mimo prvky ÚSES. Danou lokalitou neprochází žádný
biokoridor ani biocentrum.
Zvláště chráněná území
Vlastní záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle §14 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění pozdějších předpisů, ani jeho ochranná
pásma. Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území podle horního zákona. Řešené území
se nedotýká ani památkově chráněných objektů ani jejich ochranných pásem.
Zájmové území je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod - CHOPAV Východočeská
křída.
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Zvláště chráněná území nebo území k ochraně navržená, která se v katastru obce nacházejí, jsou
v takové vzdálenosti od sledovaného území, že lze jejich přímé ovlivnění vyloučit.
Přírodní parky
V místě stavby ani v jeho okolí není přírodní park vyhlášen.
Lokality evropského významu
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky významnou
lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č.
218/2004 Sb.
Ptačí oblasti se v okruhu do 20 km od řešeného území nenacházejí.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Archeologické nálezy přímo v místě navržené výstavby a jeho okolí nebyly při v minulosti
prováděných zemních pracích nebo v rámci průzkumů zaznamenány.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. V obci stojí za zmínku tyto pamětihodnosti:
• kostel svatého Filipa a Jakuba s barokní bránou,
• bývalá Rychta vedle kostela, dnes kulturní dům,
• barokní zámeček na Mendryce,
• kaple v osadě Gajer,
• několik původních usedlostí, zpravidla přestavěných.
Záměr tyto památky neovlivní.
Archeologické památky
Při veškerých zemních pracích je nutno zajistit možnost záchranného archeologického výzkumu.
Území hustě zalidněná
Navržená stavba se nalézá ve stávajícím zemědělském areálu na okraji zastavěného území. Území je
značně vzdáleno od velkých sídel a záměr nezasahuje do území s vysokou hustotou zalidnění.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Lokalita určená pro výstavbu není zatěžována nad míru únosného zatížení a nejsou zde evidovány
staré ekologické zátěže.
Extrémní poměry v území
Charakter dotčeného území a vztahy v něm se nevymykají obecně chápanému normálu a nelze je
považovat ze žádného hlediska za extrémní.
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C.II
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Z hlediska klimatického je zájmové území zařazeno do mírně teplé oblasti okrsku MT3.
Tab. č. 16 Klimatologická data MT3

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10o a více
Počet mrazových dnů
počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu ve oC
Průměrná teplota v červenci ve oC
Průměrná teplota v dubnu ve oC
Průměrná teplota v říjnu ve oC
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů

20-30
120-140
130-160
40-50
-3--4
16-17
6-7
6-7
110-120
350-450
250-300
60-100
120-150
40-50

Průměrný roční úhrn srážek je 745 mm, průměrná roční teplota je 5,8 oC.
Převládající větry vanou z jihozápadu a jihovýchodu s průměrnou rychlostí větru 4 – 5 m/s, v nárazech
maxima do 15 m/s. Minimum v četnosti směrů větru leží ve směrech jihozápadních a
severovýchodních. Bezvětří se vyskytuje s četností 19,7 % časového fondu v roce.
Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 55,6 %
časového fondu v roce.
Stav znečištění ovzduší
Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy mají na imisní
situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti očekávat
okolo 75,3 % časového fondu v roce.
Obec je plynofikována, ale jsou zde i domácnosti spalující méně kvalitní uhlí. Velký podíl na zátěži
ovzduší mají emise z dopravy na silnici I/35.
Ovzduší v dané lokalitě je charakterizováno i celkovým stavem kulturní krajiny, tj. projevují se zde
vlivy jak zemědělské činnosti, silniční dopravy, ale i dopad z lokálních domácích topidel (včetně
individuálního zájmů obyvatel).
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C.II.2 Voda
Podzemní voda
Janov se nachází na území Východočeské křídy, která je současně vyhlášenou chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod (CHOPAV), leží v ochranném pásmu vodních zdrojů PHO II. stupně
Vysokomýtská synklinála.
Jihozápadně od Janova v části „U Kostelního lesa“ se nachází zdroj pitné vody, odkud je voda čerpána
do zemního vodojemu jižně od obce.
Povrchová voda
Z hydrologického hlediska spadá Janov do hlavního povodí Labe, dílčího povodí Střední Labe
(Loučná). Místní hydrologickou síť tvoří Končinský potok, pramenící východně u osady Mendryka,
jehož tok vede od východu přes intravilán obce Janov k severozápadu. Sem vyúsťují drobné místní
vodoteče, které bývají za sucha bez vody.
Přímo na zájmovém území plánované výstavby neprotéká žádná vodoteč a nenachází se žádný zdroj
vody. Zájmový areál se nachází v PHO II. stupně b (vnější) zdroje podzemní vody pro individuální a
veřejné zásobování. Záměrem nebude dotčen.

C.II.3 Horninové prostředí a půda
V zájmovém území se vyskytují horniny druhohorní a čtvrtohorní. Geologický podklad tvoří
druhohorní křídové opuky v Českém masívu. Jsou to tvrdé, většinou jemně písčité opuky
s kolísajícím obsahem uhličitanu vápenatého. Opuková zvětralina je středně těžké zrnitosti s větším
nebo menším obsahem skeletu destičkovitého charakteru. Obsah vápna v těchto opukách je nízký,
snadno podléhá vyloužení do spodiny. Vytváří se na nich hnědé půdy , slabě oglejené, zrnitostně
středně těžké, s nízkým obsahem humusu, s hlubokými až velmi hlubokými profily, na svazích
s profily středně hlubokými. Minerální síla půd vzniklých na tomto substrátu je nízká. Místy jsou
křídové opuky překryty různě silnou vrstvou čtvrtohorních sprašových hlín. Na sprašových hlínách se
vytvořily illimerizované půdy s velmi hlubokými profily, zrnitostně hlinité. Uhličitany jsou vylouženy,
minerální síla těchto půd je střední.
V širším okolí území se nachází především illimerizované půdy a hnědozemě ilimerizované, v. slabě
oglejených forem, hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy .
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska leží převážná část území v oblasti vrchoviny Potštejnského hřbetu,
západní část spadá do plošiny Svitavské a jen malé území v severní části je součástí plošiny
Choceňské. Území je většinou zvlněné, údolí potoků jsou obklopena prudkými svahy. Nadmořská
výška katastrálního území se pohybuje v rozmezí 400 - 510 m n.m. , nadmořská výška zájmové
lokality je 440 m n.m.
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Seizmicita: celé území okresu Svitavy náleží do oblasti tektonicky a seismicky klidné.
Svahové pohyby: Dle registru sesuvů a nebezpečných svahových deformací se zde nenachází aktivní
sesuvná území evidovaná od roku 1982.
Hydrogeologické podmínky
Hydrogeologicky leží lokalita v rajonu 427 Vysokomýtská synklinála. V zastoupených horninách
svrchnokřídového stáří se vytváří několik vzájemně oddělených zvodní. První vodárensky
nevýznamná zvodeň je vázaná na puklinové rozpojení svrchnoturonských hornin. Převážná část
vsáknuté vody gravituje směrem k dolní erozivní základně krajiny, tj. do údolí Loučné, kde se ve
střednoturnském souvrství vytváří několik zvodní. Další samostatné zvodně se nacházejí ve spodním
turonu a cenomanu.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V katastrálním území obce Janov se nachází CHLÚ žáruvzdorných jílů. Lokalita určená pro výstavbu
leží mimo CHLÚ .

C.II.4 Fauna a flóra
Řešené území leží ve Svitavské pahorkatině v České tabuli, v části zvaná Lounská tabule. Území patří
do sosiekoregionu II/22 (Svitavská pahorkatina), do biochor II/22/2 (modální biochora mírně teplých
pahorkatin) a II/22/5 (kontrastně modální biochora teplých až hladných členitých vrchovin).
Z hlediska vymezení skupin typů geobiocénů (ST) náleží řešené území do vegetačních stupňů 3
(dubobukový) a 4 (bukový), na lesní půdě i 5 (jedlobukový). Pedologicky není zájmové území příliš
rozmanité – vyskytuje se zde převážně trofická řada B (mezotrofní – středně bohatá) a na menší části
území ( okolo vodního toku ) i trofická řada BC (meminitrofilní- polobohatá živinami). Třetí
charakteristickou STG je tzv. hydrická řada, která je tvořena souhrnem hydrických podmínek daného
stanoviště ( zásobení půdy vodou). V okolí Janova se vyskytují výhradně hydrické řady 3 (normální) a
4 (zamokřená). Na nelesní půdě se zde vyskytují STG 3B3, 3BC4, 4B3 a 4BC4.
Podle fytocenologického členění patří katastrální území obce do Českomoravského mezofytika 63 d –
Českomoravské mezihoří, Kozlovská vrchovina. Původní fytocenózou zde byly převážně
dubohabrové háje, bikové a květnaté bučiny, acidofilní doubravy a olšiny.
Podle regionálně fytocenologického členění (Botanický ústav ČSAV 1987) náleží dané území do
oblasti Českomoravské mezofytikum, 63 d – Českomoravské mezihoří, Kozlovská vrchovina a 63 g –
Opatovské rozvodí.
Podle lesnického členění (ÚHUL 1971) sem zasahuje oblast 31 – Českomoravské mezhoří, bioregion
31 a – Vlastní mezihoří.
Území náleží do fytochorionu 52 - Českomoravské mezihoří , biogeografický region 1.39 Svitavský.
Přírodní lesní oblast 31. Českomoravské mezihoří.
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Flóra
V místě stavby se nacházejí plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha.
V místech posuzované stavby byl v době vegetačního období proveden orientační botanický průzkum:
• V místech stavby nebyly zaznamenány žádné významné biotopy, které by znemožňovaly
realizaci záměru.
• Uvnitř areálu farmy je vegetační pokryv buď travnatý nebo ruderální. Většinu zájmové plochy
zaujímají ruderální trávobylinné porosty. Plocha je poměrně suchá. Místy se v pokryvu značně
uplatňují mechy.
• Travobylinné porosty tvoří převážně zapojená Calamagrostis epigeios s přimíšenými dalšími
druhy: Hypericum perforatum, Deschampsia caespitosa, Urtica dioica, a další. V těchto
relativně zapojených porostech se objevují oka charakteru úhorů svazu Dauco-Melilotion,
jejich spektrum tvoří druhy: Melilotus officinalis, Melilotus alba, Daucus carota, Echium
vulgare, Tanacetum vulgaris, Epilobium angustifolium aj. Okraje rozježděných nezpevněných
cest mají charakter sešlapových společenstev s druhy: Plantago major, Trifolium repens,
Potentilla anserina, zraňované plochy nezapojené jsou porostlé buď suchomilnými efemery
typu Erophylla verna, Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia.
Přímo v místě stavby se nenacházejí žádné dřeviny, před stavbou není nutné kácení.
Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že lokalita neposkytuje podmínky
pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude tedy potřebné přijímat zvláštní
opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.
Tab. č. 17 Seznam nalezených druhů rostlin kvetoucích nebo ve sterilním stavu

ČESKÉ JMÉNO
javor mléč
vrba jíva
bez černý
líska obecná
maliník obecný
ostružiník ježiník
bršlice kozí noha
devětsil lékařský
hluchavka bílá
jetel plazivý
kakost luční
kontryhel obecný
kopřiva dvoudomá
kostival lékařský
kuklík městský
lipnice roční
locika kompasová
lopuch plstnatý

SPECIES
Acer platanoides
Salix caprea
Sambucus nigra
Corylus avellana
Rubus idaeus
Rubus caesius
Aegopodium podagraria
Petasites hybridus
Lamium album
Trifolium repens
Geranium pratense
Alchemilla vulgaris
Urtica dioica
Symphytum officinale
Geum urbanum
Poa annua
Lactuca serriola
Arctium tomentosum

Stupeň
ochrany
nebo ohroženosti
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orsej jarní
máchelka srstnatá
máchelka podzimní
mochna plazivá
mokrýš střídavolistý
netýkavka žláznatá
netýkavka malokvětá
opletník plotní
pelyněk černobýl
pcháč oset
podběl lékařský
pryskyřník plazivý
přeslička lesní
přeslička rolní
ptačinec žabinec
rozrazil rezekvítek
rozrazil břečťanolistý
smetánka lékařská
srha říznačka
svízel přítula
vratič obecný
vrbovka malokvětá
zběhovec plazivý

-

Ficaria verna
Leontodon hispidus
Leontodon autumnalis
Potentilla reptans
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens granduliflora
Impatiens parviflora
Calystegia sepium
Artemisia vulgaris
Cirsium arvense
Tussilago farfara
Ranunculus repens
Equisetum sylvaticum
Equisetum arvense
Stellaria media
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Taraxacum sect. Ruderalia
Dactylis glomerata
Galium aparine
Tanacetum vulgare
Epilobium parviflorum
Ajuga reptans

Druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb. nebyly nalezeny. Druhy zařazené do Červeného seznamu
ohrožené květeny ČR (1995) nebyly nalezeny.
Fauna
Průzkum fauny dokládá velmi ochuzené stanoviště. V okolí lze předpokládat jen běžné druhy, vázané
na otevřenou krajinu, zejména agrocenózy, případně na blízkost sídel. Druhová diverzita posuzované
lokality je nízká a odpovídá charakteru vegetačního krytu a je omezena oplocením areálu.
Bezobratlí - společenstva bezobratlých v dané lokalitě lze charakterizovat jako typická pro urbánní a
zvláště ruderální biotopy. Z velké většiny převládají běžné ubikvistní druhy silně tolerantní k činnosti
člověka. Všechny druhy patří do skupiny E (E - druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných
činností člověka). Jedná se zejména o tyto druhy: Cicindela hybrida, Nebria brevicollis, Poecilus
cupreus, Amara aenea, Omalium rivulare a O. caesum, Xatholinus linearis, Lathrobium fulvipenne,
Philonthus cognatus, Drusilla canaliculata, Atheta fungi a Amischa analis.
Z fytofágních druhů se vyskytuje slunéčko Coccinela septempunctata. Hojněji se vyskytují pavouci
čeledi Lycosidae (2 druhy), Thomisidae (2 druhy). Z rovnokřídlých byla zjištěna přítomnost zástupce
rodu Tetrix sp. (čeleď maršovití), vyskytující se kolem kaluží vody.
Motýli (Lepidoptera) byli zastoupeni - babočka bodláková (Cynthia cardui), babočka kopřivová
(Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io), bělásek zelný (Pieris brassicae) , osenice polní
(Agrostis segetum).
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Ptáci: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný
(Carduelis carduelis), kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P.
coreuleus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs). Zalétání do areálu za potravou: jiřička obecná
(Delichon urbius) a vlaštovka (Hirundo rustica).
Plazi, obojživelníci – v zájmovém prostoru nebyli zjištěni.
Závěr
Vzhledem k charakteru lokality lze trvalý výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve
smyslu vyhlášky k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, prakticky vyloučit.

C.II.5 Ekosystémy
Jak již bylo v předcházející části uvedeno, veškeré plánované aktivity jsou situovány uvnitř stávajícího
zemědělského areálu. S ohledem na plánovanou dostavbu a ve srovnání s mapovými a textovými
podklady se lze oprávněně domnívat, že žádná z přirozených částí ekosystému nebude zamýšlenou
výstavbou dotčena.
Významné krajinné prvky
VKP podle § 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a registrované VKP jsou
v pozicích nebo ve vzdálenostech, jež vylučují jakékoliv významnější ovlivnění posuzovanou stavbou.

C.II.6 Obyvatelstvo, krajina
Krajinný ráz
Architektonický výraz stávajících objektů doplněných o novou stavbu stejného charakteru se prakticky
nezmění. Plánovaná výstavba nových hal plně kopíruje styl i velikost stávajících hal. Plánovaná
modernizace s sebou nepřináší žádné významné terénní úpravy či nové zásahy do krajiny a nelze
předpokládat jakoukoliv změnu současného krajinného rázu.
Obyvatelstvo
V obci Janov je pošta, základní škola, mateřská škola, obchod, dvě restaurace, kulturní dům, jezdecký
areál, fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště a SDH. Katastr obce má výměru 2471 ha. Obec má něco
přes 1000 obyvatel v cca 260 domech.
Hmotný majetek
V prostoru stavby se nenachází stavební objekty, které by bylo nutné před vlastní výstavbou odstranit.

C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
V místě záměru se nenachází žádné architektonické ani historické památky, výskyt archeologických
nalezišť není znám.
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C. III 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. Zpracovateli Dokumentace nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti,
které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní,
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo
obnovovat.
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ČÁST 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

Fáze realizace
1. 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).

Vliv emisí
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Realizace záměru
se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Vliv hluku
Při výstavbě dojde po dobu výstavby ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. Specifikace zátěže není možná
s dostatečnou vypovídací hodnotou. Doporučuje se realizovat opatření k minimalizaci hlukové zátěže
a zejména k organizačním opatřením, která zajistí, že emise hluku nebudou mimo akceptovatelnou
denní dobu (7 - 21 hod.).

Vliv vibrací
Záměr nebude v období realizace výrazným zdrojem vibrací. Pro stavební práce budou použity
standardní stavební mechanismy. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi realizace bude charakterem záměru ovlivněno. Zátěž pracovního prostředí
musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout
kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Sociálně ekonomické vlivy
Počet obyvatel ovlivněných účinky realizace záměru není možné kvantifikovat. Při respektování
zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli, lze stavbu hodnoceného
záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že nedojde k obecnému narušení faktorů pohody
a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby. Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze
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předpokládat, že realizace stavby vytvoří několikaměsíční pracovní příležitost pracovníkům
podílejících se na výstavbě.

2. 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.

Hodnocení zdravotních rizik
Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s běžnými látkami, které nejsou
rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je
současně nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je
potenciální rizikovost eliminována.
Rizika byla zhodnocena odborně způsobilou osobou Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, Csc. – viz
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví v příloha č. 7.
Z přiloženého hodnocení vyplívá, že pro realizaci záměru se navrhuje toto preventivní opatření:
1. V průběhu výstavby náležitou organizací prací snižovat v dostupné míře rušivé, zejména
hlukové vlivy na nejbližší chráněné prostory (viz kapitola Ad III D 4, Vyhodnocení vlivů na
veřejné zdraví příloha č. 7 dokumentace.).

3. 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 – viz předchozí odstavec (Hodnocení zdravotních rizik)

4. 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.
Realizací záměru nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody. Používané materiály
nejsou zdrojem dalších dotací škodlivin do okolního prostředí a nemůžou ovlivnit stávající stav půd,
horninového a vodního prostředí.

Havarijní stavy - požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály,
a to i ve fázi realizace.
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Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:
• požár,
• únik závadných látek.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).

Ochrana před únikem závadných látek
Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami
a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

5. Vlivy na půdu
Stavbou nedojde k záboru půdy v ZPF. Jedná se o pozemky vedené jako ostatní plocha.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

7. 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.

Flóra
Záměr bude umístěn ve výrobním areálu investora. S ohledem na charakter záměru lze vyloučit
významný vliv na okolní flóru.

Fauna
Poškození nebo negativní ovlivnění chráněných i běžných druhů, stejně jako zmenšení prostoru
pro přirozený pohyb zvířat nacházejících se v této lokalitě, se nepředpokládá. Proto lze konstatovat,
že vliv na faunu bude nevýznamný.

Ekosystémy
Ekosystémy nebudou realizací záměru negativně ovlivněny.
Pokud budou dodrženy navržené technické podmínky nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny
ani ekosystémů.

8. Vlivy na krajinu
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

Fáze provozu
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
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.

Zdravotní rizika
Potenciální zdravotní rizika plynoucí se záměru jsou obtěžující hluk a charakteristický zápach –
především amoniak.
Tato rizika byla zhodnocena odborně způsobilou osobou Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, Csc. –
viz dokument v příloze příloha č 7.
Z přiloženého hodnocení vyplívá, že hluk nepředstavuje za běžných provozních podmínek žádná
rizika.
Z hodnocení pachových látek vyplývá, že tato oblast je značně legislativně neukotvena a tudíž je
k hodnocení přistupováno spíše s pohledu dosavadních znalostí a poznatků v této oblasti. Jsou
navrženy tyto preventivní podmínky, které by měly zajistit bezproblémový provoz záměru:
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. (viz kapitola Ad III D 4, Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví příloha č. 7
dokumentace.).
Z hodnocení zdravotních rizik dále vyplývá doporučení pro použití specifické desinfekce:
1. Čištění hal doplnit dezinsekcí, zaměřenou zejména na brouky z rodu Potužník. (viz kapitola
Ad III D 4, Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví příloha č. 7 dokumentace.).

Sociálně ekonomické vlivy
Realizací záměru dojde k uspokojení požadavků zákazníků a zvýšení kapacity výroby. Investice do
realizace záměru zajistí zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Dalším neopomenutelným
přínosem bude udržení zaměstnanosti v regionu s drobným přínosem (1 nové pracovní místo).
Výrobní areál je svou polohou dlouhodobě umístěn na okraji obce a činnost má zde dlouhou historii.
Narušení místních tradic a zvyků nelze v souvislosti realizací očekávat. Narušení faktoru pohody nebo
negativní reakce obyvatel obce se z důvodu dlouholetého bezkonfliktního provozu nepředpokládají.
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Přesto je provozovatel připraven reagovat na případné podměty obyvatel tak, aby byla zachována
dosavadní vzájemná spokojenost.

Havarijní stavy - požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty.
Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:
• požár,
• únik závadných látek.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.):
• technickými opatřeními (zabezpečení obalů na materiály a odpady apod.),
• organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.).

Ochrana před únikem závadných látek
Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami
a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.
Dalším opatřením k ochraně před únikem závadných látek je schválení havarijního plánu, provozního
řádu, požárního řádu a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt po realizaci záměru bude dostatečně zabezpečen
pro jeho běžný provoz. Rovněž bude zabezpečovat dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů,
nakládání se statkovým hnojem a zajištění nežádoucího úniku do okolního prostředí.
Aplikována budou opatření předepsaná zvláštními právními předpisy a normami. Zvláště s ohledem
na povinnost zpracování havarijních plánů.
Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené
parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy jeho provozu zasaženo.
Faktor pohody by neměl být narušen.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv emisí
Přílohou Dokumentace je rozptylová studie, která hodnotí znečištění ovzduší vlivem realizace záměru.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci znečišťujících látek bylo provedeno pomocí výpočtového
programu SYMOS 97 verze 2003 dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané
15. dubna 1998 ve věstníku Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru
ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů ,,Symos´97“.
Jako podklad pro vyhodnocení emisí byla zpracována Rozptylová studie - Farm Projekt, červenec
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2016 (viz příloha č. 5), přestože zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění nevyžaduje
pro chovy hospodářských zvířat zpracování rozptylových studií. Byl posouzen stávající stav a cílový
stav záměru.
Pro hodnocení imisního zatížení ovzduší, v kontextu klasické škodliviny emitované ze zemědělských
provozů – amoniaku NH3, tak jsou použity hodnoty imisních koncentrací dle modelových výpočtů
rozptylové studie.
Emisní příspěvky ze spalování zemního plynu a škodlivin z výfukových plynů spalovacích motorů
jsou vyčísleny či komentovány v kapitole B.III.1.1 – fáze provozu.
Zhodnocení příspěvků k imisní koncentraci amoniaku - NH3
Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. zrušil vyhlášku č. 362/2006 Sb., řešící mj.
problematiku pachových látek. V době zpracování tohoto textu nebyl žádný prováděcí předpis
upravující pachové látky v ČR přijat. Ani imisní koncentrace amoniaku v ovzduší není v současné
době v ČR limitována žádným legislativním předpisem. Poslední platný předpis, dnes však již též
zrušený - nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanovoval, že nejvyšší přípustná 24hodinová koncentrace
amoniaku v ovzduší u obytné zástavby může být 100 μg.m-3. Státní zdravotní ústav v Praze
doporučuje nejvyšší přípustnou krátkodobou (hodinovou) koncentraci amoniaku v ovzduší ve výši 200
μg. m-3. Vyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, stanovuje limitní
hodinovou koncentraci amoniaku rovněž 200 μg.m-3.
Dle úřadu pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí (OEHHA - Office of Environmental Health
Hazard Assessment) Kalifornské EPA (California Environmental Protection Agency) je pro amoniak
stanovena akutní (krátkodobá) toxická REL (reference exposure level) pro maximální hodinovou
expozici 3200 μg/m3. Pro chronickou (dlouhodobou) toxickou expozici je stanovena REL v hodnotě
200 μg/m3.
Čichový práh amoniaku, tj. minimální koncentrace látky, která u poloviny exponované populace
vyvolá negativní čichový vjem, leží na úrovni 1000 – 73000 μg/m3 (Mika a Matoušek, 11/2010; EC
2005). Nižší koncentrace tudíž nejsou zaznamenány a nepůsobí obtěžujícím dojmem. Americká
hygienická asociace v průmyslu (AIHA) r. 1986 uvádí čichový práh amoniaku v rozpětí 26,6 - 39,6
μg/m3 s dráždící koncentrací 72 μg/m3.
Dále je tato problematika popsána v hodnocení zdravotních rizik – viz příloha č 7 dokumentace.
Pro výpočty izolinií koncentrace imisí amoniaku v daném území z provozu byla v Rozptylové studii
zvolena síť 10 x 10 referenčních bodů (100 celkem) ve výšce 2 metry nad povrchem, tak aby byly
pokryty nejbližší chráněné objekty a okolí záměru. Vzdálenost mezi body je 300 metrů v ose x a 200
m v ose y. Osa x je orientovaná od západu na východ a osa Y od jihu na sever.
Nejbližší chráněné objekty:
1. Bod 101 – cca 105 m východním směrem od objektu živočišné výroby – Haly 1 je na stavební
parcele číslo 449/1, rodinný dům s číslem popisným 220 (k.ú. Janov u Litomyšle 656950).
2. Bod 102 – cca 10 m východním směrem od objektu živočišné výroby – Haly 6 je na stavební
parcele číslo 240/1, objekt k bydlení s číslem popisným 5 (k.ú. Janov u Litomyšle 656950).
3. Bod 103 – cca 25 m jihovýchodním směrem od objektu živočišné výroby – Haly 6 je na
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stavební parcele číslo 450, objekt pro bydlení s číslem popisným 216 (k.ú. Janov u Litomyšle
656950).
4. Bod 104 – cca 185 m jihovýchodním směrem od objektu živočišné výroby – Haly 7 je na
stavební parcele číslo 426, objekt pro bydlení s číslem popisným 199 (k.ú. Janov u Litomyšle
656950).
Stav imisního pozadí obce bez posuzovaného areálu je možné určit jen na bázi odborného odhadu,
zejména srovnání s obdobnými lokalitami. Předpokládané imisní pozadí pro hodnocenou lokalitu bez
vlivu posuzovaného zemědělského střediska pro amoniak:
• maximální hodinová koncentrace < 5 μg/m3
• maximální denní koncentrace < 4μg/m3
• Maximální roční koncentrace < 1.5μg/m3
Výpočet byl proveden v rámci výpočtové sítě pro imise:
1. Maximální hodinová koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd stabilit a
tří stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, který může v
hodnocené lokalitě nastat.
2. Maximální denní koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd stabilit a tři
stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, který může v
hodnocené lokalitě nastat v rámci hodnocených denních koncentrací.
3. Průměrné roční koncentrace
Výpočet příspěvků provozu farmy k imisní zátěži byl rozptylovou studií řešen ve dvou výpočtových
modelech – pro stávající stav před realizaci záměru μg/m3 a pro výhledový stav po realizaci záměru
μg/m3.
Předpokládaná celková roční produkce amoniaku, při plném provozu za celý areál farmy, bude
realizací záměru navýšena o 3,208 t - z 15,944 t na 19,152 t amoniaku.
Vyprodukovaná drůbeží podestýlka a drůbeží trus budou okamžitě po vyskladnění z haly odvezeny
mimo farmu ke smluvnímu odběrateli a aplikace těchto hnojiv bude probíhat u smluvního odběratele
dle schváleného plánu organického hnojení.
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Tabulkové výsledky modelování:
Tab. č. 18 NH3 - stávající stav před realizaci záměru μg/m3
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Tab. č. 19 NH3 - výhledový stav po realizaci záměru μg/m3

Dříve platný denní limit 100 μg/m3 bude dle rozptylové studie limitně splněn, neboť nejvyšší denní
koncentrace u obytných objektů dosahuje maximálně 50μg/m3 po realizaci záměru se zahrnutím
imisního pozadí, průměrné hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot podstatně nižších, hluboko pod
čichovou hranicí.
Rozptylová studie obsahuje také vyhodnocení čichového prahu a pachové meze rozpoznání amoniaku
u nejbližší obytné zástavby.
Podklady pro hodnocení emisí pachových látek ze záměru
Literatura uvádí velké rozsahy čichových prahů pro amoniak, které jsou v řádech vyšší, než v
následujícím textu uvedené a zvolené jako referenční:
• čichový práh pro amoniak je 26,6 μg/m3
• pachová koncentrace rozpoznání pachu = 39.9 μg/m3
Čichový práh 26.6 μg/m3 – doba za rok, po kterou je dosaženo čichového prahu v daném referenčním
bodě.
Pachová mez rozpoznání 39,9 μg/m3 – doba po kterou je dosaženo meze rozpoznání pachu v daném
referenčním bodě.
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Tab. č. 20 Doby překročení hranice čichového prahu, meze rozpoznání u sledovaných bodů stávající stav

Tab. č. 21 Doby překročení hranice čichového prahu, meze rozpoznání u sledovaných bodů navrhovaný stav

Nejvyšší navýšení může být dosaženo v bodě 103: po dostavbě farmy dle matematického modelování
koncentrací na úrovni čichového prahu po dobu až 494 hodin za rok, což představuje navýšení z 5 dnů
na 21 dnů. Tyto koncentrace budou nad úrovní meze rozpoznání zápachu po dobu cca 45 hodin za
rok z původních 0 hod. za rok.
K expozici vyčíslených hodnot imisí amoniaku v ovzduší nebude docházet nepřetržitě a bude záležet i
na faktorech jako jsou složení populace, návyky, pracovní expozice, doba trávení času ve venkovním
prostoru, zastoupení citlivých či odolných skupin atd.
V okolí farmy jsou také dobré rozptylové podmínky, které budou podporovat příznivé prostředí. Nové
haly budou opatřeny ventilátory nasměrovanými mimo obytnou zónu obce. Technologie chovu a
vzduchotechnika stájí zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu ve stájovém prostoru a zajištění nízkých
emisních koncentrací amoniaku ve vycházející vzdušině.
Důležité je že, dříve platný denní limit 100 μg/m3 bude dle rozptylové studie limitně splněn, neboť
nejvyšší denní koncentrace u obytných objektů dosahuje maximálně 44,95μg/m3 po realizaci záměru
se zahrnutím imisního pozadí, průměrné hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot podstatně nižších,
hluboko pod čichovou hranicí.
Pro zlepšení podmínek prostředí bude v dalším stupni projektové dokumentace stavby zpracován
projekt sadových úprav.
Z dokumentu o hodnocení vlivu na veřejné zdravý – viz příloha č. 7 plyne, že uvedené výsledky
rozptylové studie neodrážejí ovšem reálnou situaci, nemohou přispět k posouzení skutečných zátěží
ani k odvození nápravných opatření. I kdyby zde nebylo důvodných nejistot (problematický odhad
emisí, nedostatečná korelace imisí čpavku s celkovým pociťovaným zápachem aj.), měly by výsledky
studie význam pouze v případě, že uvolňování zápachových látek v areálu by bylo po celý rok stabilní
a kvantitativně se neměnilo. Tomu tak ovšem zdaleka není. Jak autor studie sám uvádí, „rozptylová
studie neumí postihnout doby, kdy dochází k manipulaci s podestýlkou ve stájích i mimo ně.“ „Je
samozřejmé, že při blízkosti zástavby od stájí může být zápach dočasně velmi intenzivní.“ „Pro tyto
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situace je lepší respektovat ochranná pásma chovu stanovená odlišnou metodikou, které jsou na
základě empirických zkušeností pro zemědělské chovy vhodnějším nástrojem.“
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. Z ústních informací místních obyvatel a zástupců obce Janov
vyplývá, že se střídají poměrně dlouhá klidná období, kdy obyvatelstvo není zápachem obtěžováno, s
krátkými intervaly vysoké, často celodenní pachové zátěže, podle jejich názoru v době, kdy se
manipuluje s hnojem na volném prostranství (fáze čištění hal, vyvážení hnoje). S nárůstem provozu o
20 % poroste v aktivní variantě úměrně i frekvence uvedených manipulací následného obtěžování
obyvatelstva. Skutečný zdroj těchto „zápachových dnů“ však zůstává nejasný. Objevuje se v některé
fázi výrobního cyklu, ale z informací o průběhu tohoto cyklu, není jasné, kde přesně.
Vliv dopravy
Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po
přilehlých příjezdových komunikacích a v prostoru vlastní farmy. Nepředpokládá se navýšení denní
četnosti nákladní dopravy v souvislosti s provozem nových hal a je tedy možné konstatovat, že tato
emisní zátěž s ohledem na uvedenou poměrně nevýznamnou četnost dopravy nepředstavuje v dané
lokalitě, v daných velmi dobrých rozptylových podmínkách výrazně významné ovlivnění okolního
životního prostředí. Doprava bude vedena mimo zastavěné území obce a vzhledem ke stávajícímu
provozu po silnici č.I/35 bude vliv zanedbatelný.
Závěr:
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.

Doporučení pro další stupeň projektové dokumentace:
• Zpracovat provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
• Po ukončení stavebních prací provést ozelenění areálu farmy dle samostatného projektu
sadbových úprav.
• 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.
• Pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší obytné
zástavby by vznášeli stížnosti na zvýšené obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem na
omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových látek, další
možné a dostupné snižující technologie.
• Pro zlepšení podmínek prostředí bude v dalším stupni projektové dokumentace stavby
zpracován projekt sadových úprav.

V posuzovaném případě nelze další významné vlivy vzhledem k umístění areálu předpokládat.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku
Při hodnocení expozice vycházíme z příslušné hlukové studie (Farm Projekt, Ing. M. Vraný, Pardubice
2016).
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+, přesnost výsledků
kolísá v rozmezí ± 2 dB. Pro vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo byly zvoleny čtyři referenční body
situované v nejbližším obytném prostředí (tabulka 7). Jsou shodné s body použitými v rozptylové
studii.
Tab. č. 22 Nejbližší chráněné prostory

V rámci zpracované Hlukové studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu.
Výpočet se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových i stávajících objektů. Zahrnut byl
hluk z provozu jeho nejvýznamnějších stacionárních zdrojů podílejících se na jeho celkových
emisích. Běžně bude akustický výkon zařízení významně nižší, neboť plný výkon ventilátorů se dá
předpokládat jen za extrémně vysokých teplot po několik dní v roce. Tónová složka není dle
dostupných měření i podkladů dodavatelů technologií u žádného ze zařízení přítomna.

Díky blízkosti obytné zástavby je nutné minimalizovat emise hluku z pneumatického plnění na dobu
nezbytně nutnou. Doprava zůstane stávající, instalace dvou nových hal nepřinese změnu z hlediska
maxim, kdy je vyklízení prováděno stále stejným počtem pracovníků, kteří jsou tak limitním faktorem.
Počet odvozů vajec zůstane taky stejný. Celkově lze konstatovat, ač roční hodnoty vzrostou, denní
maxima budou beze změny. Celkem běžná doprava 2 – 4 NV za den. U osobní dopravy jde o cca 4 - 8
osobních automobilů za den.
Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění nad
rámec limitů danými zákonnými normami.
Pozadí v území
Podkladem pro stanovení pozadí je: „Měření hladin hluku z provozu „Drůbežárny Janov, které
vypracovala zkušební laboratoř Studio D – akustika, U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice,
číslo zakázky: 13009469. Měření provedeno: 2013 – 08 -02 od 18:30 do 19:30 a od 22:30 do 23:30.
Celý protokol viz příloha č. 6 dokumentace
VYPOČTENÁ DATA PROGRAMEM HLUK+ A SROVNÁNÍ S LIMITY PRO PROVOZ AREÁLU
Ad 7.1. hlukové studie - Výpočet příspěvků LAeq8h (dB) pro denní dobu – celková situace po realizaci
Výpočet byl proveden pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h).

Strana 66 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

Tab. č. 23 Výpočet pro denní dobu - celý navrhovaný areál

Srovnaní s limitem pro den LAeq8h (dB) = 50 dB (A) pro provoz - hygienické limity ve všech bodech
jsou splněny.
Ad 7.2. hlukové studie Výpočet příspěvků LAeq1h (dB) pro noční dobu – celková situace po realizaci
Výpočet byl proveden pro 1 nejhlučnější hodinu během noci (LAeq,1h).
Tab. č. 24 Výpočet pro noční dobu - celý navrhovaný areál

Srovnaní s limitem pro noc LAeq1h (dB) = 40 dB (A) pro provoz - hygienické limity jsou splněné.
Závěr: Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění
nad rámec limitů danými zákonnými normami.
Realizací záměru rozšíření farmy pro chov drůbeže lze vyhodnotit z hlediska možných negativních
účinků expozice hluku, tj, z hlediska subjektivního, pravděpodobného obtěžování, jako nízké
zdravotní riziko.
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Narušení bezpečnosti silničního provozu
Provoz záměru nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Při samotném provozu záměru se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly nějakým způsobem
ovlivňovat okolí zájmové lokality.

Hodnocení zdravotních rizik
Zdravotní rizika byla posouzena samostatnou studii odborně způsobilou osobou Prof. MUDr.
Jaroslavem Kotulánem, Csc. – viz dokument v příloze příloha č 7.
Dle tohoto posouzení by záměr neměl po jeho realizaci (při provozu) představovat zvýšené riziko
z pohledu zátěže hlukem.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Lokalita se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV)
Východočeská křída. Realizací stavby nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území a ani
nedojde ke změně hydrologických charakteristik v území. Při provozu záměru může být v malých
množstvích nakládáno i s přípravky, látkami a odpady, které lze označit jako závadné vodám
(zejména přípravky využívané v údržbě - barvy a laky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné, desinfekce aj.). Nakládání s látkami a odpady ohrožujícími
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních
vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Obecně lze za hlavní rizika
zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při budoucím provozu záměru považovat případné
havárie či jiné nestandardní stavy.
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.

5. Vlivy na půdu
Vzhledem k tomu, že stavba je plánována na druhu pozemku ostatní plocha, nedojde při jeho realizaci
k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani lesních pozemků. Posuzovaným provozem
nedojde k změnám okolního území farmy, ani ke změnám geologických podmínek.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nemá žádný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru
Nedojde k ohrožení populací chráněných druhů. Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů
dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pro zlepšení
podmínek prostředí bude v dalším stupni projektové dokumentace stavby zpracován projekt sadových

Strana 68 (celkem 81)
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Konečná 2770, 530 02 Pardubice, tel.: 466 536 610, e-mail: info@radekpisa.cz, www.radekpisa.cz, IČ: 60137983

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.

FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

úprav. Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyly při
provedeném průzkumu zjištěny. Na základě kvalitativního botanického průzkumu lze konstatovat, že
lokalita neposkytuje podmínky pro výskyt populací zvláště chráněného genofondu rostlin. Nebude
tedy potřebné přijímat zvláštní opatření k ochraně rostlin a jejich společenstev.
Vlivy na faunu
Posuzovaný záměr nebude znamenat ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Dále nebudou výstavbou ani provozem
ohroženy populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru. Lokality kriticky
ohrožených nebo silně ohrožených živočichů nebyly zjištěny.
Na základě zjištěných a zde uvedených informací není potřeba navrhnout žádná opatření, protože
předchozí stav v této oblasti se oproti současnému stavu zásadně nemění, nemění se ani dopady na
faunu.
Vlivy na ekosystémy
Stavba haly č. 13 zasahuje do 50 m ochranného pásma lesního pozemku p.č. 844/1 k.ú. Janov u
Litomyšle. Bude požádáno o závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb., o lesích,
v platném znění - MÚ Litomyšl, oddělení ŽP.
Závěr:
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.
Z údajů z ÚSES a orientačního průzkumu vyplývá, že posuzovaná stavba není v kolizi ani svými vlivy
neohrožuje žádný z těchto prvků.
Realizace akce nebude mít vliv na žádnou ptačí oblast, evropsky významnou lokalitu, chráněné území,
památné stromy, migrační prostupnost a fragmentaci krajiny.

8. 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. Umístění záměru nijak nenarušuje turistické aktivity v území. Estetické
parametry krajiny zůstanou maximálně zachovány. Vliv na krajinný ráz je minimální.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

Fáze ukončení provozu
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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.
Vliv na jednotlivé složky životního prostřední nelze v současné době s dostatečnou vypovídající
schopností blíže kvalifikovat ani kvantifikovat, protože není známo, zda areál bude po ukončení
provozu nadále využíván a případně k jakému účelu nebo zda budou budovy a technologie odstraněny
bez náhrady, což je dosti nepravděpodobné.
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.
2. Odstranění nepotřebných zařízení a technologií.
3. Celková očista areálu (odstranění mastných skvrn, celkový úklid).
4. Zabezpečení areálu proti vniku cizích osob.
5. Zabezpečení areálu proti povětrnostním podmínkám.
6. Případné předání areálu jinému subjektu.

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, což je podrobně zhodnoceno
ve Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví– viz příloha č. 7 dokumentace. Dále se doporučuje upravit
desinsekci s ohledem na možnost šíření brouka rodu Potužník. Z tohoto dokumentu Vyhodnocení
vlivu na veřejné zdraví vyplývají tyto závěry a doporučení, které by měly z dostatečnou zárukou
zajistit provoz záměru bez významných negativních dopadů na okolí a při plnění všech zákonných
povinností (viz bod Ad III D 4, Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, Příloha č. 7 dokumentace):
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
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účinnost.
3. Čištění hal doplnit dezinsekcí, zaměřenou zejména na brouky z rodu Potužník.
4. V průběhu výstavby náležitou organizací prací snižovat v dostupné míře rušivé, zejména
hlukové vlivy na nejbližší chráněné prostory.
S ohledem na charakter a umístění záměru se možnosti přeshraničních vlivů nepředpokládají.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
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.
Při dodržování pracovně právních předpisů, bezpečnostních opatření, technických norem a předpisů
ochrany přírody jsou rizika havárií minimální a nevyžadují další zvláštní opatření.

Požár zařízení
Eliminace tohoto rizika bude provedena školením pracovníků a udržováním pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků.

Pracovní úrazy
Eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá vedení
a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními
prostředky. Pravidelná školení o bezpečnosti práce.

Kriminální činnost
Areál je oplocen a střežen.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné

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

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.
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Podklady, které byly použity ke zpracování Dokumentace:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

Rozptylová studie je vypracována dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR
- Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů ,,SYMOS´97“. Věstník MŽP,
částka 3, duben 1998.
Akustická studie je provedena pomocí programu „Hluk+ verze 10.22 profi“
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví pro záměr
Sbírka zákonů.
Ing. L. Slabý: Stanovení ochranného pásma chovu zvířat na středisku chovu drůbeže,
březen 2011.
Ing. M. Řezníček: Stanovení ochranného pásma chovu hospodářských zvířat pro
záměr Mach drůbež a.s., Výstavba hal č, 13 a 14. Ing. M. Řezníček, Pardubice, 18.
7. 2016.

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), 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, příloha č. 7.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Varianty 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.
Jiná varianta např. umístění nových hal pro zvýšení kapacity chovu drůbeže v jiné lokalitě a
provozovně oznamovatele nepřichází do úvahy z ekonomicko-technických a provozních podkladů
oznamovatele.
Po podrobném posouzení záměru byla vybrána nejvýhodnější kapacitně – technologická varianta
s hlediska dodržování právních předpisů a welfare slepic, která je v předkládané dokumentaci
podrobně prezentována.
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ČÁST F
ZÁVĚR
Dokumentace záměru „FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14“ je zpracována podle § 8 zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění. Svým charakterem naplňuje ust. § 4 odst. b) zákona. Záměr je
zařazený podle 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“.
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.
Záměr lze v předmětné lokalitě doporučit.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Název záměru
FARMA JANOV - HALY č. 13 a 14

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
Záměr je zařazen k bodu 1.7, kategorie I, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000
místy pro slepice“.

Charakter záměru
Záměrem investora je výstavba dvou nových hal pro odchov drůbeže s kapacitou 20 000 ks ve
stávajícím zemědělském areálu se zaměřením na chov drůbeže. Stávající kapacita chovu je 99 400 ks
drůbeže. Po dostavbě hal bude celková kapacita 119 400 ks, tj. předpokládaný nárůst počtu kusů je o
20 %.

Popis záměru
Stávající stav: Celkem: 99 400 ks
hala H1
10 600 ks
hala H2
10 600 ks
hala H3
8 600 ks
hala H4
11 800 ks
hala H5
4 900 ks
hala H6
5 300 ks
hala H7
4 600 ks
hala H8
6 800 ks
hala H9
6 800 ks
hala H10
9 800 ks
hala H11
9 800 ks
hala H12
9 800 ks
Navrhovaný stav: Celkem: 20 000 ks
Hala H13
10 000 ks
Hala H14
10 000 ks
Celkem po dostavbě:

119 400 ks

Předpokládaný nárůst počtu kusů:

o 20%
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Nově zastavěná plocha:
rozměr 1 haly:
14,2 m x 113,95 m = 1 618 m2
2 x 1 618 m2= 3 236 m2

rozměr 2 hal:

Z celkového přehledu současného a navrhovaného stavu vyplývá, že navrhovaná změna představuje
nárůst počtu chovaných kusů o 20% oproti současnému stavu.
Kraj:
Místo stavby:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky:

Pardubický
farma Janov
Janov
Janov u Litomyšle
p.č. 4002/1, 4002/3, 4002/33, 4002/43, 4002/58, 4002/59, 4002/60, 4002/97,
4022, 4071.

Posuzovaný záměr je umístěn ve stávajícím areálu na západním okraji obce Janov. Jedná se o
uzavřený, oplocený zemědělský areál s deseti halami pro chov drůbeže a několika doprovodnými
objekty (váhy, sociální zařízení, sklady). Jedná se o uzavřený, oplocený zemědělský areál pro chov
drůbeže, s 12 halami stávajícími a několika doprovodnými objekty (objekt s náhradním zdrojem
elektrické energie, sklad, trafostanice, kafilerní box a budova s prostory pro administrativu a zázemí
pracovníků, váha, sociální zázemí, sklady).
Stavebně - technické řešení:
Stavební objekty:
SO č. 01
SO č. 02

Hala č. 13 - chov nosnic
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

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.
Část volné plochy v hale je nutné ponechat prostor pro zvolený systém snášky vajec. Slepice budou
naskladňovány ve věku 16 -18-ti týdnů. Cyklus snáškového období je od 21.týdne do 48-50. týdne
stáří. Po ukončení turnusu budou slepice vyskladněny. Je počítáno s cca 6 týdenní lhůtou určenou pro
odstranění podestýlky, desinfekci a nové naskladnění slepic. Hala bude vybavena snáškovými hnízdy
s automatickým sběrem vajec a předními rošty pro zadržení nastýlacího materiálu. Součástí haly bude
přípravna, plynová komora a sklad vajec. Vejce budou během dne odebírány pomocí pásu z celé haly
do přípravny, kde budou případně očištěna, uložena na lísky a fumigována. Fumigace se provádí v
plynové komoře dle organizační směrnice OS 01 a probíhá tak desinfekce násadových vajec reakcí
zředěného roztoku 37% formaldehydu. Potom jsou vejce převezena do temperovaného skladu vajec.
V rámci protinákazových opatření je středisko oploceno. U vstupu do přípravny je desinfekční rohož a
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lavice určená na přezutí pracovníků. Do haly mohou vstupovat pouze příslušní pracovníci oblečení v
ochranných oděvech a obuvi.
Obsluha: Stávající obsluha je zajištěna 5 zaměstnanci. Pro rozšířený provoz bude pravděpodobně
potřeba další 1 pracovník.
U navrženého provozu nebudou vznikat žádné kontaminované srážkové vody, neboť veškerá
manipulace s látkami škodlivými povrchovým a podzemním vodám bude prováděna na zpevněných a
vodohospodářsky zajištěných plochách.
Z hlediska odpadů při výstavbě, tak i provozu můžeme konstatovat, že není spojen s významnou
produkcí odpadů. Většinu odpadů lze využít – recyklovat či regenerovat.
Využití či likvidace odpadů bude zajištěna prostřednictvím smluv s autorizovanými specializovanými
odbornými firmami v rámci regionu.
Z hlediska pachového zatížení lokality především amoniakem byly navrženy efektivní opatření pro
minimalizaci dopadu na obyvatele.
Z hlediska ovlivnění hlukem je v doložené hlukové studii prokázáno, že nebudou překročeny
hygienické limity hluku u nejbližší obytné zástavby.
Celkově je možno konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze
v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale
udržitelného rozvoje.
Za předpokladu dodržení realizace souboru správných technických, technologických a organizačních
postupů, je tedy posuzovaný záměr možno pokládat z hlediska vlivů na životní prostředí za únosný.
Vliv záměru byl hodnocen z hlediska:
vlivu na obyvatelstvo, včetně zdravotních a sociálně ekonomických vlivů
vlivu na ovzduší a klima
vlivu na hlukovou situaci
vlivu na podzemní a povrchové vody
vlivu na půdu a horninové prostředí
vlivu na faunu
vlivu na krajinný ráz
vlivu na floru a ekosystémy
vlivu na hmotný majetek a kulturní památky
Provedením záměru nedojde ke zhoršení životního prostředí v lokalitě. Nezmění se podstatně vzhled
prostředí, stávající odtokové poměry zůstanou zachovány.
Z hlediska provozu není navržený záměr takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko
vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na
ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními
omezit na minimum.
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona
č. 114/1992 Sb.
V případě předmětného záměru se nejedná o kumulaci s jinými záměry.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru
je možná v zamýšlené lokalitě. Jeho realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení
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kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi realizace ani ve fázi provozu. Emise škodlivin
do ovzduší jsou nejvýznamnějším prvkem v rámci posuzovaného záměru.
Záměr by neměl mít ve fázi realizace i provozu významný vliv na jednotlivé složky životního
prostředí ani na zdraví obyvatel.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
•

P_01

Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 244/92 Sb.

•

P_02

Zmocnění zpracovatele Dokumentace

•

P_03

Vyjádření dotčeného stavebního úřadů k územně plánovací dokumentaci

•

P_04

Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

•

P_05

Rozptylová studie

•

P_06

Hluková studie, měření hluku

•

P_07

Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví

•

P_08

Ochranné pásmo chovu zvířat
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